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વહાલા સવદ્ાર્થીઓ અને અધ્ાપક સમત્રો,કુલપતિશ્રીન�ો  સંદો શ 

ફેબ્ુઆરી હંુફ, હળવાશ અને હકારાતમકતા લઈને આવયયો. 
જમે બ્દલાતી ઋતુઓની વવવશષ્ટતા જ તેમની સતત ઝંખના 
કરાવતી રહે ્.ે એક ઋતુર્ી મન ભરાય તયાં જ તેની વવ્દાય 
ર્ાય અને નવી મયોસમનું આગમન ર્ાય અને મન ફરીર્ી એ 
નવી ઋતુને માણવામાં પરયોવાઈ જાય. આ પ્રકૃવતનું ચક્ર ્  ેઅને 
એના વવવવધ રસર્ી જીવન સતત તરબતર ર્તું રહે ્.ે 

આ મકહનામાં જમે વસંત પંચમી આવી અને સમગ્ર 
વાતાવરણ ખુશનુમા ર્ઈ જાય ્  ેઅને અનયોખી તાજગી, ઊજાજા 
અને હકારાતમકતાના તરંગયો અનુભવાય ્.ે એવી જ રીતે 
આઈઆઈટીઈના કેમપસમાં આપ સહુના આગમનર્ી 
યુવનવવસજાટીમાં વસંત ઋતુની જમે જ નવી ઊજાજા અને 
તાજગીનયો સંચાર ર્યયો ્.ે યુવનવવસજાટીની પરીક્ાઓ બા્દ 20 
ફેબ્ુઆરીર્ી નવું સત્ર શરૂ ર્યું. કયોઈ ખાસ ક્દવસ વરજામાં એક 
વખત જ આવે તયો એ ઉતસવ કે તહેવાર બની જાય ્,ે અને 
એની ઉજવણીનયો આનં્દ અને ઉલ્ાસ અનેરયો હયોય ્,ે તે 
રીતે તમને બધાને સ્દેહે વગજાખંડયોમાં ભણતા અને સંસકૃતના 
શ્યોકયોના સમૂહગાનના પડઘા સાંભળવાનયો, પ્રયયોગશાળાઓમાં 
પ્રેકકટકલ કરતા અને લાઇબ્ેરીમાં પુસતકયો વાંચતા જોવાનયો 
આનં્દ લગભગ એક વરજા પ્ી મળ્યો. એટલે મારા માટ ેઅને 
આઈઆઈટીઈના સહુ અધયાપક વમત્રયો માટ ે એ ક્ણયો કયોઈ 
ઉતસવર્ી ઓ્ી રવળયામણી નહયોતી.

વમત્રયો, જયારે વાત વસંત ઋતુને માણવાની કરતા હયોઈએ 
તયારે શબ્દ, સૂર, સંગીત અને જ્ાનની ્દેવી સરસવતીના 
પ્રાગટ્યોતસવને કેમ ભૂલાય? ફેબ્ુઆરીમાં વસંત પંચમીની 
સાર્ે સાર્ે આંતરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા ક્દવસની ઉજવણી ર્ાય 
્.ે તયો માતૃભારાના ખયોળામાં વધંગામસતી કરવા, ભારાપ્રેમના 
લાડ લડાવવા અને સાકહતયને માણવાની શ્ેષ્ઠ મયોસમ વસંત 
વસવાય બીજી કયોઈ ન હયોઈ શકે. વળી, આપણે તયો જ્ાનના 
સપં્દનયો પ્રગટાવનારા વશક્ક પ્રવશક્કયોની યુવનવવસજાટી ્ીએ 
એટલે નવી ઋતુમાં કંઇક નવું ન કરીએ તયો જ નવાઈ. એટલે 
આ મકહનામાં આપણે ભારાપ્રેમર્ી ્લકાતા મહયોતસવ – 

‘ભારામંજૂરા’માં સાકહતયકારયો અને ભારાવવ્દયો પાસેર્ી શબ્દયો 
સંગત અને અવભવયકકતની રંગત માણી.

આઈઆઈટીઈ દ્ારા ભારતની 22 ભારાઓ ઉપરાંત 
પ્રાકૃત, પાલી અને ભારતીય અંગ્રેજી ભારા એમ 25 ભારાઓ 
શીખવા માટ ેતેમના માધયમર્ી ભારતીય સંસકૃવતના પ્રા્દેવશક 
આયામયોના અભયાસ માટ ેસેનટર ઓફ એકસટનેશન અંતગજાત 
ભારતીય ભારા અને સંસકૃવત વવભાગની રચના કરવામાં 
આવી ્.ે આ વવભાગ દ્ારા ટૂકં સમયમાં શરૂ ર્નારા વવવવધ 
ભારાના સકટજાવફકેટ અભયાસક્રમયોર્ી ગુજરાતમાં રહીને જ 
્દેશની 25 ભારાઓ શીખવાની સુવવધા ઊભી ર્શે. 

ગુણવત્ાયુકત વશક્ણ માટ ેઆઈઆઈટીઈ સતત કાયજાશીલ 
્ ે તયારે આ ગુણવત્ાને પ્રમાવણત કરવાની ક્દશામાં પણ 
આપણે આગળ વધી રહ્ા ્ીએ. આઈઆઈટીઈ સંલગ્ન 
સંસર્ાઓમાં નેશનલ એસેસમેનટ એનડ એક્રકેડટશેન કાઉકનસલ 
દ્ારા કરવામાં આવતી મૂલયાંકન અને પ્રમાણનની પ્રવક્રયામાં 
જોડાવા અને તેના માટનેી પૂરતી તૈયારી કરવા માટનેું ક્મતા 
વધજાન કરવા માટ ે પાંચેય ઝયોનમાં એક ક્દવસના વકજાશયોપનું 
આયયોજન ર્યું ્.ે પાંચ વકજાશયોપમાંર્ી ચાર વકજાશયોપ પૂણજા ર્યા 
્ ેઅને પાંચમયો વકજાશયોપ માચજામાં યયોજાશે.

વમત્રયો, બ્દલાતી ઋતુઓની જમે સમય પણ બ્દલાય ્.ે 
જો સારયો સમય હંમેશાં ન રહેતયો હયોય તયો, ખરાબ સમય પણ 
હંમેશાં નર્ી રહેતયો. હંુ આ વાત કયોવવડ મહામારીના સં્દભભે 
કરી રહ્યો ્ુ.ં ્લે્ાં એક વરજામાં સમગ્ર વવશ્વમાં કાળયો કેર 
મચાવીને બધાના સમયને ખરાબ કરનારી આ મહામારીના 
હવે વળતા પાણી ર્ઈ રહ્ા ્.ે હા, કયોરયોના વાઇરસના 
બ્દલાયેલા નવાં સવરૂપયો સામે અને તેની સામેની વયાપક લડાઈ 
હજી ચાલું જ ્ ેઅને તેના માટનેી સાવચેતી અને કાળજી પણ 
લેવાની જ ્,ે પરંતુ તેનાર્ી ડયાજા કે ગભરાયા વવના.

આપ સહુ સવસર્ રહયો, સુરવક્ત રહયો તેવી શુભેચ્ાઓ 
સાર્ે...

ડૉ. હર્ષદ પટલેના જ્હહંદ

વહાલા વવદ્ાર્થીઓ અને અધયાપક વમત્રયો
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જયારે આપણે નેશનલ એજયુકેશન પયોવલસીના સં્દભજામાં 
ચચાજા કરતા હયોઈએ તયારે નીવતના પ્રકરણ 15માં ટીચર 
એજયુકેશનની વાત ્.ે ‘આકટજાકલ-15’ નામની વફલમની બહુ 
ચચાજા ર્ઈ હતી. આમ જોઈએ તયો ગત 2020ના વરજામાં સમગ્ર 
વવશ્વમાં કયોરયોનાની ચચાજા ર્ઈ, પરંતુ આપણા ્દેશમાં કયોરયોના 
ઉપરાંત નેશનલ એજયુકેશન પયોવલસીની પણ ચચાજા ર્ઈ. ટીચર 
એજયુકેશન હાયર એજયુકેશનનયો સબજકેટ ્,ે પણ એની 
અસર સકૂલ એજયુકેશન ઉપર ર્ાય ્.ે રાષ્ટટ્ીય વશક્ણ 
નીવતમાં સકૂલ એજયુકેશનનાં 1 ર્ી 8 પ્રકરણ ્ ,ે એ પ્રકરણ નં. 
15ની સાર્ે સંકળાયેલા ્.ે હંુ બી.એડ્.કયોલેજમાં અધયાપક ્ુ ં
અને અતયારે હાલ યુવનવવસજાટીમાં કાયજારત ્ુ.ં ભૂતકાળમાં 
સેલફ ફાઇનાનસ કયોલેજ અને પીટીસી કયોલેજ પણ ચલાવી ્ ે
એટલે એની કાયજારીવતર્ી અને એના પ્રશ્યોર્ી પણ સુપેરે વાકેફ 
્ુ.ં 

ટીચર એજયુકેશનમાં જકસટસ વમાજા કવમશનનયો એક ઉલ્ેખ 
્.ે ટીચર એજયુકેશનના પ્રકરણમાં. વરજા 2012માં સુપ્રીમ કયોટભે 
જકસટસ વમાજા કવમશનની રચના કરેલી. એની રચનાનયો હેતુ 
એવયો હતયો કે જ ેટીચર એજયુકેશન ઇવનસટટ્ૂશનસનયો રાફડયો 
2004 ર્ી 2010 વચચે વયાપક પ્રમાણમાં ફાટી નીકળ્યો હતયો 

અને નયોન એટકેનડગં સટુડન્ટસ, એમાંર્ી બીજાં ઘણાં પ્રશ્યો હતા 
અને એ સમસયાની સીબીઆઈ કક્ાએ પણ તપાસ ર્ઈ હતી. 
પ્ી સુપ્રીમ કયોટભે આ કવમશનની રચના કરી હતી. કવમશને 
એની ભલામણયોમાં એમ કહ્ું હતું કે ્દસ હજાર જટેલી સટનેડ 
અલયોન ઇવનસટટ્ૂશનસને આપણે ખૂબ ઝડપર્ી બંધ કરવી 
પડશે, કારણ કે તે સંસર્ાઓ કડગ્રી આપી નર્ી રહી, પણ કડગ્રી 
વેચી રહી ્ .ે હંુ એના શબ્દયોની જ વાત કરી રહ્યો ્ ુ  ંમારં કશું 
નર્ી કહી રહ્યો. 

અતયારે હાલ લગભગ 18 હજાર જટેલી ટીચર એજયુકેશન 
ઇવનસટટ્ૂશનસ ્.ે હંુ તમને આ પકરપ્રેક્ય એટલા માટ ેઆપવા 
માંગું ્ુ ંઅને એમાંર્ી ્દર વરભે 19 લાખ બી.એડ્. કડગ્રી ધારકયો 
આપણા ્દેશમાં આપણા સમાજને આપણે આપીએ ્ીએ. 
આપણા ્દેશમાં ્દર વરભે 3 લાખ વશક્કયોની જરૂકરયાત ્.ે આ 
ઑવફવશયલ ડટેાના સં્દભજામાં કહંુ ્ુ.ં એટલે લગભગ ્ ગણા 
કરતાં પણ વધારે બી.એડ્. કડગ્રીધારકયો આપણે સમાજમાં 
ઠાલવી રહ્ા ્ીએ. એ પણ ગુણવત્ા વવનાના. 

અતયાર સધુી જટેલી પણ ટીઈટી લવેાઈ ્ ેતનેુ ંપકરણામ 
10 ટકા કરતા ંપણ ઓ્ુ ં્.ે કેનદ્ીય કક્ાએ સીટટે લવેાય ્.ે
એનું કરઝલટ 20 ટકા, 25 ટકા બે વખત ગયું ્,ે બાકી એ પણ 

બરી.એડ્.	અને	ટરીઈટરી	બન્ેના	પરિણામોનો	તિષમ	
િફાિિ	શું	સૂચિે	છે?

 િૉ.	હષ્ષદ	પટેલ, કુલપવતશ્ી, આઈઆઈટીઈ
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10 અને 12ની વચચે રહ્ા કરે ્.ે વવચારવાની બાબત એ ્ ે
કે ટીઈટીમાં પણ એ જ અભયાસક્રમ ્ ેજ ેબી.એડ્.માં ્,ે તયો 
બી.એડ્.માં 90-95 ટકા પકરણામ લાવતી સંસર્ાઓના 
વવદ્ાર્થીઓનું ટીઈટીનું પકરણામ આટલું નબળું કેમ આવે ્.ે 
ટીઈટીમાં કયા વવદ્ાર્થીઓ પાસ ર્ાય ્  ેઅને કયોણ નર્ી ર્તા? 
જ ેનયોન એટકેનડગં ્ ેટીઈટીમાં પાસ નર્ી ર્ઈ શકતાં અને 
બહાર જાય ્.ે 

એનસીટીઈમાં એક પફફોમનસ અપ્રેઇઝલ કરપયોટજા (પીએઆર) 
સબમીટ કરવાનયો હયોય ્.ે જ ે હજી સુધી માત્ર 25 ટકા 
સંસર્ાઓએ જ જમા કરાવયયો ્ .ે બાકીની 75 ટકા સંસર્ાઓએ 
જમા નર્ી કરાવયા. કારણ કે એમાં અધયાપકયોના પાનકાડજા 
નંબર, વવદ્ાર્થીઓની વવગતયો વગેરે આપવું પડતું હયોય ્.ે 
એટલે એમાંર્ી તાળયો મળી જાય. ટીઈટીનું કરઝલટ અને 
પીએઆર પરર્ી આપણે ગુણવત્ા અને વાસતવવકતા તર્ા 
જકસટસ વમાજા કવમશને કડગ્રીઓ વેચવા સં્દભભે કરેલી કટપપણીનયો 
તાળયો મેળવી શકીએ ્ ીએ. હંુ ભલામણયો અને વાસતવવક વાતયો 
બંને સાર્ે મૂકી રહ્યો ્ુ.ં જરે્ી આપણે તેને મેચ કરી શકીએ.

એનઈપીમાં એક ભલામણ એ પણ ્ ેકે માત્ર ટીઈટી નહીં, 
ટીઈટીની સાર્ે ડમેયોનસટટ્શેન લેસન અર્વા વાયવાનું 
અમલીકરણ કરવાનું ર્શે. અતયારે માત્ર બી.એડ્.ની કડગ્રી 
પ્રાપ્ત કરીએ અને પ્ી ટીઈટીની એકઝામ આપીએ એટલે 
સરકારી સકૂલમાં નયોકરીમાં લાગી શકીએ. પણ, હવે વવદ્ાર્થીએ 
માત્ર ટીઈટી નહીં પણ ડમેયોનસટટ્શેન લેસન અર્વા વાયવા 
આપવા પડશે. આર્ી તેમણે બી.એડ્. કયોસજામાં કેટલા પાઠ 
આપયા ્,ે કયા પ્રકારની પદ્ધવતઓ ્,ે કયા પ્રકારના કૌશલયયો 
્ ેએની ચકાસણી સારી રીતે ર્ઈ શકશે.

એવી સંસર્ાઓ કે જ ે10 હજાર સટનેડ અલયોન ઇવનસટટ્ૂશનસ 
્ ેએટલે શું? માત્ર બે વરજાનયો બી.એડ્. કયોસજા ચલાવતી હયોય 
બી.એડ્. અને પીટીસી હયોય તયો તે સટનેડ અલયોન ન કહેવાય. 
એ કયોમપયોવઝટ યુવનટ કહેવાય. એટલે એકર્ી વધારે સંસર્ા 
ચાલતી હયોય તેને સટનેડ અલયોનની વયાખયામાં નહીં પણ 
કયોમપયોવઝટ યુવનટની વયાખયામાં સમાવવષ્ટ કરવામાં આવશે.

પ્રકરણ નબંર-15મા ંએક ભલામણ એ ્ ેકે ્દરેક બી.એડ્. 
કયોલજે ે2030 સધુીમા ંચાર વરથીય બી.એડ્. કયોસજામા ંપકરવવતજાત 
ર્વાનુ ં્ .ે આપણન ેએમ ર્ાય કે બ ેવરજાનંુ બી.એડ્. બધં ર્ઈ જશે 
અન ેબી.એડ્. ચાર વરજાનંુ ર્શ.ે એવુ ંનર્ી ર્વાનંુ. અતયારે હાલ 
જ ેબ ેવરજાનુ ં બી.એડ્. ્ ેએ જયારે જકસટસ વમાજા કવમશનની 
રચના કરવામા ં આવી તયારે બી.એડ્.મા ં સધુાર કરવા માટ ે
કરવામા ંઆવયંુ હતુ ંઅને એમાનંી એક ભલામણ એવી હતી કે 
બી.એડ્. અભયાસક્રમન ે ર્યોડયોક સમય વધારે આપવયો જોઈએ. 
અન ેબાકીની ભલામણયોનયો તયો બહુ અમલ ના ર્યયો. પરંત ુએક 
વરજાનયો બી.એડ્. અભયાસક્રમ 2014ર્ી બ ે વરજાનયો ર્યયો એટલે 
2015ર્ી સમગ્ર ્દશેમા ંબી.એડ્. અભયાસક્રમ બ ેવરજાનયો ચાલ ે્.ે 

એટલે IITEની સાર્ે આ જ નેચરની જ ેયુવનવવસજાટી સર્પાઈ 
હતી તેમાં કેલયોરેકસ અને નવરચના યુવનવવસજાટી હતી. જ ે
અકલટમેટલી 4 યર ઇકનટગ્રેટડે કયોસજા માટ ેહતી. આ પૉવલસીમાં 
પણ કહ્ું ્  ેકે આપણે બધાએ મકલટડાયમેનશનલ, મકલટફેકલટી 
એપ્રયોચર્ી કામ કરવું જોઈએ. એટલે બંને યુવનવવસજાટી એ 
ક્દશામાં કામ કરી રહી ્.ે તયો 2030 સુધીમાં કનવટજા ર્વાનું ્ ે
એનયો અર્જા શું ર્યયો? કે બે વરજાનયો બી.એડનયો કયોસજા ્  ેએણે ચાર 
વરજામાં કનવટજા ર્વા માટ ેહવે જ ેહાયર એજયુકેશનની બૉડી 
બનશે તેમાં એપલાય કરવાનું ર્શે. કારણ કે એનસીટીઈ તેમાં 
વવલીન ર્ઈ જવાની ્.ે જ ેઅનડર ગ્રેજયુએટ કયોસજા ચલાવતા 
હશે, એટલે બી.એ., બી.એસસી. કે બી.કૉમ. એ સંસર્ાઓ 
ચાર વરજાનયો ઇકનટગ્રેટડે બી.એડ. કયોસજા કરવા માટ ે એપલાય 
કરવા માટ ેયયોગયતા ધરાવતી હશે. 

અતયારે અમારી યુવનવવસજાટી સાર્ે 59 બી.એડ્. સંસર્ાઓ 
એટલે કે સરકારી, ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ કયોલેજ સંલગ્ન ્,ે સેલફ 
ફાઇનાનસ નર્ી. એટલે આતમવનભજાર અને સવવનભજાર એવા બે 
સપષ્ટ વવભાગ હાલ ્.ે  એમાંર્ી 35 ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ 
કયોલેજમાંર્ી 23 ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ કયોલેજીસ જનેા મેનેજમેનટ 
બી.એ. કે બી.એસસી. કયોલેજોનું સંચાલન પણ કરે ્,ે એમણે 
સવીચ ઓવર ર્વાનું ર્શે. એટલે એમણે નક્ી કરવાનું ર્શે કે 
બી.એ.-બી.એડ્. એપલાય કરવાનું ્ ેકે બી.એસસી.-બી.એડ્. 

આ 23માંર્ી વીસેક સંસર્ાઓએ લગભગ આવતા વરજાર્ી 
કનવટજા ર્વું હયોય તયો ર્ઈ શકે એવી પૂરી શ્દ્ધા અને તૈયારી ્.ે 
એટલે આપણે વરજા 2030 સુધી રાહ જોવાની ન ર્ાય. 
કનવઝજાનનયો સૌર્ી મયોટયો પ્રશ્ આ સટનેડ અલયોન સેલફ ફાયનાનસ 
કયોલેજો ્ ે તેમના માટ ે ્.ે એમાંર્ી કેટલીક ઇવનસટટ્ૂશનસ 
સેલફ ફાઇનાનસ બી.એસસી. પ્રકારના કયોવસજાસ પણ ચલાવતી 
હશે. મને વચંતા એ પણ ્ ે કે અતયારે બી.એડ્.માં ચાલી 
રહેલા વવરયયો અનડરગ્રેજયુએટ કયોસજામાં ચાલશે એટલે એની 
કામગીરીનયો ચેપ લાગે તયો શું ્દશા ર્શે? એ વચત્ર જરા 
વબહામણં ્.ે આપણા માટ ે બહુ અઘરયો વવરય ્.ે આખી 
ફેકલટી જાણે બાણશૈયા પર ્ ેકારણ કે, મયોટાભાગના લયોકયો 
ભીષમની જમે સમગ્ર બાબતયોને જોઈ રહ્ા ્.ે 

આ હંુ એટલા માટ ે કહી રહ્યો ્ુ ં કારણ કે ગુજરાત 
યુવનવવસજાટી, સૌરાષ્ટટ્ યુવનવવસજાટી અને ઉત્ર ગુજરાત 
યુવનવવસજાટી, એમાં એજયુકેશન ફેકલટીનું કામકાજ જ ેરીતે ર્વું 
જોઈએ તેવી યયોગય રીતે નર્ી ર્ઈ રહ્ું. નીવતના અમલીકરણમાં 
આપણે એક યુવનવવસજાટી તરીકે મયોવનટકરંગની વયવસર્ામાં પણ 
્ીએ. આ જ ેબી.એડ્. ર્યેલા વવદ્ાર્થીઓ બહાર આવે ્,ે એ 
ક્દાચ આપણા સંતાનયો અર્વા તેમના સંતાનયોને ભણાવવા 
માટનેી જરૂરી લાયકાત મેળવશે. ટકેનયોલયોજી આપણી સાર્ે ્ ે
એટલે ચાર વરજા પ્ી કે ્દસ વરજા પ્ી પણ ડટેા આપણને 
મળશે કે આ વવદ્ાર્થી, આ વરજામાં, આ કયોલેજમાં ગયયો હતયો તે 
મયોબાઇલ લયોકેશનને આધાકરત જાણવા મળશે. એટલે એને 
નયોકરી હયોય તયો પણ એને ઘેર જવું પડ ેએવી પૂરી સંભાવના 
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્.ે જ ે રીતે ટૅકનૉલૉજી આપણને મ્દ્દ કરી રહી ્.ે આ 
બાબતયો એ લયોકયો સુધી પણ જવી જઈએ. હંુ આ એટલા માટ ે
આપની સમક્ મૂકી રહ્યો ્ુ ંકે જરે્ી આવા પ્રકારનું વલણ ્ ે
તે ર્યોડુ ંઓ્ુ ંર્ાય. જ ેમુખય ભલામણ ચાર વરથીય બી.એડ્. 
કયોસજાની ્  ેએ મયોટયો પડકાર ્ .ે યુવનવવસજાટીઝે ‘કડપાટજામેનટ ઓફ 
એજયુકેશન’ શરૂ કરવા પડશે. કારણ કે એચઆરડીસીનું 
કામકાજ એ ‘કડપાટજામેનટ ઓફ એજયુકેશન’ મારફતે કરવાનું 
ર્શે. એટલે આપણે તયાં જ ેપણ કડપાટજામેનટ ચાલવાના હશે, 
એની ઓકરએનટશેન અને કરફ્ેશરની વયવસર્ાઓમાં જ ે
કડપાટજામેનટ હયોય, એના અધયાપકયોની મ્દ્દર્ી કરવાની ર્શે. 
કડપાટજામેનટ ચાર વરથીય, બે વરથીય અને એક વરથીય બી.એડ્. 
અભયાસક્રમ ચલાવી શકશે. અતયારે જ ેસંસર્ાઓ બે વરજાનયો 
કયોસજા ચલાવે ્.ે તેઓ ચાર વરજામાં કનવટજા ર્શે તયો બે વરથીય 
અભયાસક્રમ ચલાવી શકે એવી પૂરી સંભાવના રહેશે. અતયારે 
જ ેબી.એડ્. અભયાસક્રમ અકસતતવમાં ્,ે તે આવતા વરજાર્ી 
સમાન ર્ઈ જશે. હવે  એનટીએ (નેશનલ ટકેસટગં એજનસી) 
બી.એડ્. માટનેી પ્રવેશ પરીક્ા લેવાની ્.ે હવે એક જ 
એજનસી હશે જ ેએનટટ્નસ ટસેટનું આયયોજન કરતી હયોય. અમે 
કૅટ અને કલૅટ ્ ેએવી રીતે બી.એડ્.ના જુ્દા જુ્દા ચાર કયોસજા 
માટનેી એનટટ્નસ એકઝામ ‘આઇ3ટી’ કનડકટ કરીએ ્ીએ. 
આવતા વરભે એવું બને કે રાજયની જટેલી પણ ટીચર 
એજયુકેશનની ઇવનસટટ્ૂ્ટસ હશે એના એડવમશનની પ્રયોસેસ 
‘આઇ3ટી’ દ્ારા જ ર્ાય. 

આપ સૌ વવક્દત ્યો કે કકરકયુલમ ફ્ેમવકજાને સકૂલ 
એજયુકેશનમાં એનસીએફ કહેવાય ્ ે અને અતયારે જ ે
નેશનલ કકરકયુલમ ફ્ેમવકજા-2005ના આધાકરત અભયાસક્રમયો 
કે પાઠ્યક્રમયો ચાલે ્.ે એ એનસીએફ સકૂલ એજયુકેશન 
આવતા વરભે એનસીઈઆરટી દ્ારા અને એની સાર્ે સાર્ે 
ટીચર એજયુકેશન માટનેું પેરેલલ એનસીએફટીઈ પણ આવતા 
વરભે આવશે. એને આધાકરત ્દેશની તમામ જ ે વયવસર્ાઓ 
હશે એ ટીચર એજયુકેશન હયોય કે સકૂલ એજયુકેશનમાં, એમણે 
એને અનુસરવાનું ર્શે. 

અમે આ વરભે એનસીએફટીઈ-2009 અને એનઈપીને 
ધયાનમાં રાખીને કકરકયુલમ ફ્ેમવકજા બનાવયું ્.ે એમાં ચાર 
ભારાઓ ફરવજયાત કરી ્.ે વવદ્ાર્થી બી.એડ્.માં એડવમશન 
લે એટલે એ કયોમસજામાંર્ી હયોય, આ્ટસજામાંર્ી હયોય કે 
સાયનસમાંર્ી હયોય, એણે પહેલા સેમેસટરમાં ગુજરાતી ભારા 
શીખવાની. બીજા સેમેસટરેમાં અંગ્રેજી શીખવાની, ત્રીજા 
સેમેસટરમાં કહન્દી શીખવાની અને ચયોર્ામાં સંસકૃત શીખવાની. 
કારણ કે તમને ખયાલ ્ ેકે ધયોરણ ્ ર્ી આઠની કરકૂ્રટમેનટ 
એ લેંગવેજ ટીચર પ્રમાણે ્ ેઅને એમાં લેંગવેજ ટીચર, એક 
સયોશયલ સાયનસ ટીચર અને એક મેથસ-સાયનસના ટીચર હયોય 
્.ે એટલે ગુજરાતી સાર્ે સનાતક ર્યેલા વવદ્ાર્થીએ પણ 
ટીઈટીની એકઝાવમનેશનમાં અંગ્રેજીના પ્રશ્યોના જવાબ 
આપવા પડ ે્ .ે જ ેરીતે સમગ્ર ્દેશમાં માઇગ્રેશન વધી રહ્ું ્ ,ે 

તે જોતાં આપણયો જ ેભાવવ વગજાખંડ હશે, એમાં એવું બને કે 30 
વવદ્ાર્થીઓના વગજામાં જુ્દી જુ્દી 8 ર્ી 10 ભારાઓ જાણનારા 
વવદ્ાર્થીઓ હયોય, તયારે આપણયો તૈયાર ર્યેલયો વશક્ક ્ ેતે 
ઓ્ામાં ઓ્ી ચાર ભારાઓની જાણકારી સાર્ે તેમાં ભારા 
ભણાવી શકશે.

સૌર્ી મહત્વની ભલામણ એ ્ ે કે સકૂલ એજયુકેશનના 
5+3+3+4 એવા ચાર વવભાગ ર્વાના ્.ે તેમાં આંગણવાડી 
પ્ીનું એક ધયોરણ જનેે આપણે બાલમંક્દર કહીએ અને પ્ી 
પહેલું બીજુ ંધયોરણ એમ પાંચ વગજાનું એક ફાઉનડશેનલ લેવલ 
્.ે એમાં આંગણવાડી, બાલમંક્દરના બે વરજા તે પહેલું, અને 
બીજુ ં ધયોરણ ઉમેરાશે. તયો એ પાંચ વગફો માટ ેએક વશક્ક 
જોઈશે. 

પ્ી ત્રીજુ,ં ચયોર્ું, પાંચમું એના માટ ેએક વશક્ક જોઈશે. 
્ ર્ી આઠ. અને નવર્ી બાર. આમ, જ ેચાર વવભાગયો પડશે 
એમાં વશક્કની વનયુકકત ટીચર એજયુકેશનના કયોસજા આધાકરત 
રહેવાની. એનઈપીની ભલામણ તરીકે એક વશક્ક તરીકે 
જોડાય એક અપર પ્રાઇમરીમાં એટલે કે ધયોરણ ્ ર્ી આઠમાં, 
તયો એની પાસે એવયો સકયોપ હશે કે એ ધયોરણ નવર્ી બારમાં 
જઈ શકશે. અર્વા એ ફાઉનડશેનલ કયોસજામાં પણ જઈ શકશે. 
બાલમંક્દરવાળા ટીચર બનીને. એનયો મતલબ એમ ર્યયો કે 
આપણે યુવનવવસજાટી તરીકે ટીચર એજયુકેશનના બી.એડ્.ના 
કયોસજાની સાર્ે આ સહુને સકટજાવફકેટ કયોસજા ઓફર કરવયો પડ.ે

હવે સકૂલ એજયુકેશનના માળખાને અનુરૂપ ટીચર 
એજયુકેશનનું માળખું ગયોઠવાશે. નવા અભયાસક્રમનું પકરરૂપ 
આ ચારેચાર સતરના વશક્કયો બી.એડ્. કયોલેજોમાં કેવી રીતે 
આવી શકે એના અનુરૂપ હશે. 

એનઈપીના અમલીકરણમાં સૌર્ી વધારે પડકારયો એ 
ટીચર એજયુકેશનમાં ્.ે સૌર્ી વધારે ભાર પણ પ્રકરણ 
નંબર-15માં મૂકવામાં આવયયો ્.ે કારણ કે એનયો વયાપ સકૂલ 
એજયુકેશન અને હાયર એજયુકેશન બંનેમાં ્.ે હમણાં 
એબીસીએ બે ડટ્ાફટ મયોકલયા ્.ે એબીસી એટલે એકેડવેમક 
બેંક ઓફ ક્રકેડ્ટસ. યુજીસીએ ડટ્ાફટ રેગયુલેશનમાં 100 પસભેનટ 
ક્રકેડટ ટટ્ાનસફર સુધીની વાત મૂકી ્.ે ‘એ’ ગ્રેડ હશે તયો જ એ 
સંસર્ાઓ આ ક્રકેડટ ટટ્ાનસફરનયો લાભ લઈ શકવાની ્.ે

એનઈપીના અનુસંધાનમાં કેટલાક સુધારાઓ, જ ે ક્દાચ 
પૉવલસીની ટકેસટમાં ના હયોય, પરંતુ એના અમલીકરણની 
ક્દશામાં યુવનવવસજાટીઝ અને સંસર્ાઓએ કરવાના રહેશે. અને 
જનેે કારણે આપણને 10-15 વરભે કેટલાક સારા પકરણામયો 
્દેખાશે. 

(5 ફેબ્ુઆરી, 2021ના રયોજ હેમચંદ્ાચાયજા ઉત્ર ગુજરાત 
યુવનવવસજાટી, પાટણ ખાતે નેશનલ એજયુકેશન પયોવલસીના 
અમલીકરણ વવરયે યયોજાયેલા ફેકલટી અવેરનેસ પ્રયોગ્રામમાં 
માન. કુલપવતશ્ીએ આપેલા વકતવયના આધારે)
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વવદ્ા અને કલાની અવધષ્ઠાત્રી ્દેવી ભગવતી સરસવતીનું 
પ્રાગટ્ વસંતપંચમીએ ર્યું હયોવાનું મનાય ્.ે વસંતપંચમીએ 
ખીલેલી પ્રકૃવતના ખયોળે મા સરસવતી હાર્માં વીણા ધારણ 
કરી વવહાર કરે ્,ે અને એ વીણાના તારમાંર્ી કવવતા-
સંગીતના મીઠાં સૂર રેલાય ્.ે હંસ પર વવરાજમાન 
વીણાધાકરણી, શ્વેત વસ્ત્ર અને પદ્ાસના સરસવતી બ્હ્ાજીના 
પુત્રી ્.ે શ્વેત હંસ, શ્વેત કમળ અને શ્વેત શુભ્ર વસ્ત્ર તયો શુવદ્ધ 
અને સાકતવકતાના પ્રતીકયો ્.ે વસંત અને સરસવતી બંનેમાં 
મધુરતા અને વનમજાળતાનયો સંગમ ર્યયો ્.ે પૌરાવણક કર્ાઓ 
પ્રમાણે કહેવાય ્  ેકે વસંતના અવધષ્ઠાતા ્દેવ રસેશ્વર ભગવાન 
શ્ી કૃષણચંદ્ ્.ે વાગ્દેવી સરસવતીની પૂજા-અચજાના પણ 
સવજાપ્રર્મ શ્ીકૃષણે પ્રવવતજાત કરી હતી.

આજ ેપણ ‘ઓમ વવદ્ાવાકરવધ સરસવતી, વર્દે કામરૂવપવણ, 
વવદ્ારંભં કકરષયાવમ’ જવેા સતયોત્ર બયોલી વવદ્ાનયો આરંભ 
કરાય ્.ે ગુરકુળયોમાં ‘સારસવત-મહયોતસવયો’ વસંતપંચમીએ 
યયોજાય ્.ે 

આ મંગલ અવસરે ગુજરાતમાં આવેલા વસદ્ધપુર કસર્ત 
સરસવતી મંક્દરનયો ઉલ્ેખ ન કરીએ તયો કેમ ચાલે? 1100 વરજા 
પૂવભે વવદ્ાપ્રેમી રાજા જયવસંહે સારસવતયોની નગરી વસદ્ધપુરમાં 
સારસવતયોના સૂચનર્ી સરસવતી ન્દીના વૈકંુઠઘાટ પાસે 
આવેલા રદ્મહાલય નજીક વવદ્ા અને જ્ાનની ્દેવી ભગવતી 
સરસવતી માતાનું મંક્દર બંધાવયું, જ ે આજ ે પણ ઊભુ ્.ે 
સારસવતયો ઉપરાંત અનેક વવદ્ાસાધકયો અહીં આવીને માતાના 
ચરણયોમાં માર્ું ટકેવી પૂજા આરાધના કરે ્.ે 

સરસવતી કૃપાર્ી જ માણસ જ્ાની, વવજ્ાની, ઋવર, મહવરજા, 
રાજવરજા, બ્હ્વરજા અને ્દેવવરજા પ્દ સુધી પહોંચી શકે ્.ે માતા 
સરસવતીની કૃપા વડ ેજ સંસારનયો વયવહાર ચાલે ્ .ે સંસારના 
સવજા ધનયોમાં જ ેશ્ેષ્ઠ ધન ગણાય ્,ે તેવું વવદ્ા ધન માતા 
સરસવતીની કૃપાર્ી જ મળે ્ .ે વસંતપંચમી તયો માનવ કલયાણ 
માટનેી જીવન પંચમી ્.ે 

સરસવતી માતાના આવા મંક્દરયો ગુજરાતમાં ભાગયે જ 
હયોવાર્ી આ મંક્દરનું મહત્વ સવવશેર ્.ે આજ ેપણ લયોકયો 
તેમના બાળકયોને શાળા પ્રવેશ કરાવતા પહેલાં અહીં આવી 

માતાનાં ચરણયોમાં બાળકયોનું માર્ું ટકેવી આશીવાજા્દ લઈ શાળા 
પ્રવેશ કરાવે ્.ે

વસંતપંચમી, પાનખરને વવ્દાય આપીને, વસંતઋતુને 
વધાવવાનયો, સતકારવાનયો અને વાસંતી પ્રકૃવતમાં વવહરવાનયો, 
અને માણવાનયો આનં્દયોતસવ પણ ્.ે કવવઓ અને સમગ્ર 
પ્રકૃવત હરખઘેલાં ર્ઈને વસંતપંચમીને વધારે ્.ે કવવ ‘કાનત’ 
વસંતને વન્દેવતા કહીને સતકારે ્:ે ‘વસંત વન્દેવતા, શુભ 
સ્દેવ સતયંવ્દા, એ વવહંગ વવશ્વના તારા તારાં સ્દાં’. વસંતનું 
આગમન ર્તાં જ પ્રકૃવતરાણી ર્નગની ઊઠ ે્ ેઅને નવા નવા 
પણફો અને ફૂલયોનયો શણગાર સજીને જાણે સવયં વસંતયોતસવ 
ઉજવે ્ .ે વસંતપંચમી એટલે કુ્દરતની રસઝરતી સૌં્દયજામંકડત 
ગીતકવવતા. પ્રકૃવતરાણી ‘શ્ીપંચમી’નું અવતરણ ર્તાં જ 
ચયોમેર સુગંધ સૌરભ અને મધુરતા-મા્દકતાનું વાસંતી 
વાતાવરણ સજાજાય ્.ે

કેસૂડયો ઝૂમી ઉઠ ે ્.ે મલયાવનલની સુગંધર્ી ક્દશાઓ 
મહેકી ઉઠ ે્,ે આંબા ડાળે ઝૂલતી પેલી કયોકકલા ટહૂકી ઊઠીને 
પંચમસૂર રેલાવે ્.ે મં્દ મં્દ વહેતયો પવન જાણે વાંસળી વગાડ ે
્.ે વૃક્યો-વનયોમાં પંખીઓના કલરવનું મધુર સંગીત સંભળાય 
્.ે સંગીત રવસયાઓના કંુજમાંર્ી સંગીતના સાતેય સૂર 
રેલાય ્,ે તયો કવવના ક્દલમાંર્ી કવવતા કૂ્દે ્.ે વસંતપંચમીર્ી 
આરંભાતી વસંતમાં તયો સાકહતય, સંગીત અને કલાની વાગ્દેવી 
સરસવતીનયો વૈભવ પ્રગટ ે્,ે સુગંધ, સંગીત અને સું્દરતાનયો 
સમનવય ર્ાય ્.ે

પણ આજના મયોબાઇલ, ઇનટરનેટ અને યાંવત્રક સંસકૃવતની 
માયાજાળમાં માનવના મન અને દૃકષ્ટ બંને અટવાઈ ગયા ્;ે 
પકરણામે પ્રકૃવતના હરજાભયાજા આંગણે વવલસતા વાસંતી સૌં્દયજાને 
જોવા અને માણવાની માણસની વૃવત્ મં્દ પડી ગઈ ્,ે 
સાકહતય અને સંગીતમાં તયો વસંત મહયોરે ્,ે પણ પયાજાવરણની 
સાંપ્રત કસર્વતમાં વસંત વવલાઈ ગઈ ્.ે વસંતપંચમી, તયો 
પાનખરને વવ્દાય આપીને જીવનની વાકટકા ખીલવવાનું 
મહાપવજા ્.ે જીવનને વસંત જવેું પ્રફુકલ્ત કરીએ અને મા 
સરસવતીની સાધનાર્ી સુરવભત કરીએ. પ્રકૃવત અને મા 
સરસવતીનું પૂજન કરીને; આવયો આપણે સૌ વસંતને વધાવીએ.

િસંિપંચમરી: 
માનિ	કલ્ાણ	માટેનરી	જીિન	પંચમરી	

તન્િરી	ઠક્કિ	
બી.એસસી.-બી.એડ. સેમ.-2
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Do this mathematics trick to know what was the day when your grand-
mother was born!

Mathematical Way To Calculate The Day Of A 
Week For A Given Date

DR. KUNJAN SHAH
Asst. Professor, Center Of Education,IITE, Gandhinagar

You might be knowing the day when you 
were born, but do you remember the day, 
when your grandmother or grandfather was 
born? Don’t worry. You don’t even need to 
ask them or check their birth certificate. Just 
get their birthdate, and this mathematics 
trick will help you find out what was the day of 
the week on your grandparents’ birthdates. 
It is a very popular, often neglected trick for 
inducing joy for mathematics amongst kids 
(and older people) to develop their interest 
in the subject. So let us start understanding 
the process of determining the day of any 
given date.

The Calendar We Use:
GREGORIAN CALENDAR – a correction to 

the former Julian CALENDAR - was introduced 
in the 80s of the 16th century, to be precise, 
in 1582. It was said to have been created by 
Pope Gregory XIII. The Julian Calendar was 
instituted by Julius Caesar, based on the fact, 
per the fourth year, that there were  days a 
year.

The Concept of Leap Year:
Astronomical calculations have shown 

that one year on Earth (the time taken for the 
Earth to complete a sun orbit) is 365.2422 
days — so the Julian Calendar is inaccurately 
calculated.

The Julian calendar has been cut back on 
its astronomical details every 1/(0.0078) 
years due to a difference of 365 1/4-
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365.2422=0.0078 days each year (viz. Approx. 128.2 years).
The centuries-old calendar came to an end when the accumulating inaccuracy brought 

down the vernal equinox on March 11, rather than on the correct day of March 21, the first 
day of spring.

The inaccuracy of the occurrence inevitably lasted all year long, but this season meant 
that the Easter Festival was held at the wrong time of astronomy. The contradictions levied 
on the most Catholic countries of Europe by Pope Gregory XIII in the New Calendar have 
been remedied. He decreed, by October 15 of that year immediately after October 4, to be 
excluded ten years from the year 1582 (March 12 to March 21).

Simultaneously, C. Clavius suggested a leap year system — which, aside from those 
representing ages, had to be divisible by 4. Century years would only be saving years if 400 
were broken. This suggests that 1600, 2000, 2400 are minor years, but that it is 1700, 1800, 
1900, 2100, 2200, 2300.

There are several tricks in the Gregorian Calendar to decide the week’s day for a given 
date since 1600. So, we are going to use a number-theoretic approach to assess that. We all 
know that the extra day of a leap year has been added to February, so let us pick a simple 
fiction, which ends at the end of February each year.  

For each year Y, the months are:
LIST-A:

1 2 3 4 5 6
March April May June July August

7 8 9 10 11 12
September October November December January February

It is apparent that in the next year of the Gregorian calendar, January and February will 
be Y+1.

We need a different convenient notation, as days are referenced by 0,1,2,3,4,5,6: 

LIST-B:
0 1 2 3 4 5 6

Sunday Monday Tuesday Wednes-
day

Thursday Friday Saturday

There are  days in a typical year, and therefore there are  weeks = 52 weeks and  day, 
whilst  days in a leap year have  weeks, with two additional days to be compensated. We may 
also write as follows in the last sentence:

The number of days in an ordinary year is 365≡1(mod 7) and 366≡2(mod 7) in a leap year. 
One additional day left in an ordinary year after 52 weeks means that the day persists 

for ‘one’ weekday for each year. February 28 is the last (365th) day in a single year, always 
appearing on the same weekday as March 1 of the previous year. However, if it matches the 
leap year’s day, the last day of February 29, the weekday is elevated by two.

To find out which weekday a fixed date will fall, we can have a mathematical theorem.
THEOREM [1]: 
The day with month m, day d, year Y=100c+y, where c (century) is equal to or greater than  

and  is any number between  and  inclusive, has a weekday number 
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w≡d+[2.6×m-0.2]-2c+y+[c/4]+[y/4](mod 7)
where m is the number chosen for the corresponding month from the [LIST A], 
d is the number that represents the date in common sense and 
the square bracket function [x]  represents the greatest integer less than or equal to x . 

After finding the numerical value of w, we match it with [LIST B].
Let us illustrate this with the example:
What day of week will be on June 30, 2021? 

For June :
m=4 (see list A)
d=30 
Y=2021=2000+21=100×20+21
c=20
y=21 

So, Using above theorem, we have
w≡d+[2.6×m-0.2]-2c+y+[c/4]+[y/4](mod 7)
   ≡30+[2.6×4-0.2]-2(20)+21+[20/4]+[21/4]  (mod 7)
    ≡30+10-40+21+5+5 (mod 7)   
    ≡31 (mod 7)
    ≡3
That means that  is 3,10,17,24 but we have w=3  for w less than 7. Compared to the table 

in [LIST B], we get that June 30, 2021 occur on Wednesday . 
Well, it’s your turn now:

Find on which weekdays these dates fall:
November 23, 2023
March 14, 2033
August 15, 1947
Your Grandparents’ birthdate

Reference:
[1] Burton, D. M. (2006). Elementary number theory. Tata McGraw-Hill Education.
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Concerns for higher education quality 
and relevance have led to the inception of 
Institutional Accreditation in India National 
Assessment and Accreditation Council 
(NAAC) in 1994. NAAC works with a mandate 
to make quality assurance an integral part 
of the functioning of HEIs and to motivate 
them to build a strong quality culture. 
The accreditation framework of NAAC is 
based on five core values of Contributing 
to National Development, Fostering Global 
Competencies among Students, inculcating 
a Value System among Students, Promoting 
the Use of Technology and Promoting the 
Use of Technology.

NAAC is continuously updating its 
mechanism for accreditation with the 
changing times. The recent Manual for 
Teacher Education Institutions in which 
NAAC has paid more attention to the core 
components relevant to TEIs. The manual is 
divided into 7 Criteria with 32 Key Indicators 
(KIs), 45 Qualitative Metrics (QlM), and 82 
Quantitative Metrics (QnM), thus making a 
total weightage of 127. The seven criteria 

included are Curricular Aspects, Teaching 
– Learning and Evaluation, Research and 
Outreach Activities, Infrastructure and 
Learning Resources, Student Support and 
Progression and Governance, Leadership 
and management.

IITE being a Teacher Education University, 
took the initiative to its affiliated colleges 
aware of the Manual for TEIs. This initiative 
aimed to boost preparation to already 
affiliated institutions going into the second 
or third cycle and guiding and motivating 
those institutions who have yet to initiate 
accreditation, including DIETs and few other 
colleges. 

With this vision in mind, IITE initiated 
strengthening  the ethos of its affiliated 
college  and a series of workshops, titled 
'IQAC-IITE: Zonal NAAC Orientation 
Workshop' are being organized in the five 
zones of Gujarat- AG Teachers College, 
Ahmedabad, N.H. Patel Collegeof Education, 
Anand, L.N.K. College of Education, Patan, 
Institute of Language Teaching, Rajkot and 
V.T. Choksi Sarvajanik College of Education, 

A Step towards Quality for Teacher Education Institutes
IITE’s mission to get Accreditation for the affiliated Teacher 

Education Institutes
 Dr. Divya Sharma, 

Professor, Center of Education, IITE
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Surat from 18th February to 9th March 2021. 
Each zone approximately covered 12 colleges 
of its surrounding area. The host college 
entering into the second or third cycle of 
NAAC was selected as the host college, and 
they are motivated to prepare the resource 
person from within their zones in order to 
empower and strengthen the faculty four 

zones of Surat, Patan, Ahmedabad and Anand 
have successfully completed the workshop in 
February 2021. Hon. Vice-Chancellor of IITE, 
Dr. Harshad Patel, participated actively in all 
the workshops to boost the colleges' morale. 
Dr. Kalpesh Pathek, Dean IITE and Member 
IQAC and Dr. Divya Sharma – Coordinators 
IQAC also participated in the workshop.

V.T. Choksi Sarvajanik College of Education, Surat

L.N.K. College of Education, Patan

AG Teachers College, Ahmedabad

N.H. Patel Collegeof Education, Anand
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વશક્ણની પ્રવક્રયામુ જબ  તમે ત્રણ પગલાં ચાલયો તયો બાળક 
આગળ બે પગલાં ચાલે ્.ે આપણી પાસે નૅકમાં જવાનયો 
વવરય ્,ે ઘણાં લયોકયો એને NAAC પ્રમાણે નાક પણ કહે ્.ે 
એટલે આપણં નાક સાચવવાવાળયો વવરય પણ ્ ે કે ભાઈ, 
નાકની કકંમત કેટલી ્?ે એમ આ પ્રવક્રયા પણ ગુણવત્ાની 
દૃકષ્ટએ મૂલયવાન ્.ે વશક્ણ અને ગુણવત્ા એકબીજાના 
પયાજાય ્.ે પરંતુ વશક્ણ પ્રવશક્ણની જ ે વયવસર્ાઓ ્,ે એ 
જકસટસ વમાજા કવમશન હયોય કે પીએઆર સબવમટ કરેલી 
સંસર્ાઓનયો આંકડયો હયોય, એ 30 ટકા કરતાં પણ ઓ્યો ્.ે 
એનયો તાળયો પા્યો એ ટાટ અને સીટાટના કરઝલટમાંર્ી મળે. એ 
પકરણામ 10 ર્ી 20 ટકાની વચચે હયોય ્.ે એટલે નૉન 
એટકેનડગં સટૂડન્ટસ અને નૉન ફંકશનલ ઇવનસટટ્ૂશનસ કેટલી 
્ ેએનાં પ્રમાણ આપણને આ બે-ત્રણ બાબતયોર્ી મળી જાય. 
એટલે ઘણી વખતે જ ે પેરામીટસજા ્દેખાય ્ ે તે અને ઘણાં 
સયોવશયલ પેરામીટસજા પણ હયોય ્.ે 

મારે તયો માત્ર વાત એ કરવાની ્ ે કે આ યુવનવવસજાટીની 
રચના ર્ઈ કારણ કે આગળ જતાં અધયાપકયોના કામમાં પણ 
આઇટીએસની ખૂબ આવશયકતા રહે ્ .ે એક્રકેડટશેન પ્રવક્રયામાં 
ટીચર એજયુકેશન ઇવનસટટ્ૂશનસ માટ ે મેનયુઅલસ ્,ે પણ 
ટીચર યુવનવવસજાટી માટનેું મેનયુઅલ નર્ી. લગભગ 70 ટકા 
જટેલું તૈયાર ર્યું ્ ેઅને પ્ી એને પડતું મૂકાયું ્.ે ગયા 
જાનયુઆરીર્ી આપણે રજૂઆત કરી રહ્ા હતા કે ટીચર 

યુવનવવસજાટીનું અલગર્ી મેનયુઅલ જોઈએ. એ આવે તયારે વાત 
અતયારે તયો અમારે એક યુવનવવસજાટી તરીકે તયો અનય પરંપરાગત 
યુવનવવસજાટીના મયોડ્ુલને આધારે નૅક માટ ેઆગળ વધવાનું ્.ે 

એટલે આપ સમજી શકયો ્યો કે ટીચર એજયુકેશનના 
મેનયુઅલને બ્દલે જો આપણે આટજાસ, સાયનસ, કયોમસજાના 
મેનયુઅલમાં જવાનું ર્ાય તયો આપણને એ બધી વવગતયો 
પૂરવામાં કેવી પ્રવતકૂળતાઓ રહે? પણ માનવસહજ ઇવતહાસ 
રહ્યો ્ ેકે આવી પ્રવતકૂળતાઓ, અવરયોધયો, સંઘરફો એની વચચે 
જ આપણે જીવવાનું શીખવાનું અને આગળ વધતા રહેવાનું. 
ગત આખું વરજા આપણ માટ ેપડકાર સમાન હતું ્તાં પડકારયો 
સામે લડવા માટનેું ઉ્દાહરણ એ વશક્ક પ્રવશક્કે જ આપવાનું 
ર્ાય. આપણે ગત વરભે પણ બધી પ્રવૃવત્ઓમાં પણ એ જ 
પ્રકારનયો અવભગમ ્દાખવયયો જનેે કારણે આપણં પ્રર્મ સેમેસટર 
પૂણજા કરી ચૂકયા ્ીએ. અને 20 ફેબ્ુઆરીર્ી બીજુ ં સત્ર 
આપણે શરૂ કરીશું અને તેને 30 જૂન સુધીમાં આપણે પૂણજા 
કરીશું. 1લી ઑગસટર્ી નવું સત્ર શરૂ ર્શે. એડવમશન પ્રયોસેસ 
પૂણજા ર્ઈ જશે. એટલે એવપ્રલમાં પહેલું સત્ર પૂણજા ર્શે અને 
આપણે પૂણજા સાઇકલમાં પા્ા આવી જઈશું. 

ઘણી વખતે એમ ર્ાય કે આપણે અંતર ઓ્ુ ંકાપયું હયોય 
તયો સમયસર પહોંચવા માટ ેઝડપ વધારવી પડ ે્.ે પણ ઘણી 
બાબતયોમાં ઝડપ કરતાં ક્દશાનું ખૂબ મહત્વ હયોય ્.ે સામાનય 
રીતે એવું ર્તું હયોય કે આચાયજાશ્ી અને કયોઑકડજાનેટર નૅકના 

તશક્ષક	પ્રતશક્ષણમાં	ગુણિત્ાનરી	ખાિિરી	િિફનું	પહેલું	
પગલું	એટલે	નૅક	એક્રેરિટેશન

નૅક એક્હેડટશેન માટ ેરાજ્નાં 5 ઝરોનમાં આઈઆઈટીઈ િંલગ્ન િંસર્ાઓ માટ ેવક્ષશરોપનું આ્રોજન ર્શે
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કામને સતત વાગયોળતા હયોય અને કામ કરતા હયોય. પરંતુ 
યુવનવવસજાટી તરીકે આપણે એવયો અવભગમ ્દાખવયયો કે તમામ 
શૈક્વણક સટાફે ઉપકસર્ત રહેવું. ઘણીવાર એવું બને કે કૉલેજ 
કક્ાએ એક-એક ક્રાઇટકેરયા આપી ્દેતા હયોઈએ પરંતુ જયાં 
સુધી આપણે આ બાબતને સમગ્રતાર્ી નહીં જોઈએ તયાં સુધી 
એનું મહત્વ કેટલું ્ ેઅને તે માત્ર આપણા કયોમપયોનનટ પૂરતું 
મયાજાક્દત નર્ી હયોતું તેનું આપણને ધયાન આવે અને બીજા 
ક્રાઇટકેરયા વવશે પણ આપણે માકહતગાર બનીએ ્ીએ. 

એટલે અમે એવયો આગ્રહ જ રાખયયો ્  ેકે બધાં જ શૈક્વણક 
સટાફના વમત્રયો આ પ્રકારના વકજાશયોપમાં ઉપકસર્ત રહે, ્દરેકને 
મયોડ્ુલ આપવામાં આવે, એટલે ્દરેક સંસર્ાને 1+7 એમ આઠ 
મયોડ્ુલ આપવાના ર્ાય. જરે્ી તેનયો ક્દવસ-રાત અભયાસ ર્ઈ 
શકે. આપ સૌને વવનંતી પણ ્,ે સંસર્ાના વડાઓને કે ઝડપર્ી 
નૅક માટ ેરવજસટટ્શેન કરી ્દેવું. 

રવજસટટ્શેનમાં બીજો કયોઈ મુદ્યો નર્ી કે ટાઇમલાઇનમાં 
તાતકાવલક તમારે અપ્રેઇઝલ કરપયોટજા ભરી ્દેવાનયો ્.ે 
રવજસટટ્શેનની આ પ્રવક્રયામાં હંુ ડાયેટને સમાવીને વાત કરં ્ુ.ં 
કારણ કે આપણે હવે બી.એડ્. કયોલેજ તરીકે, હાયર 
એજયુકેશનની ઇવનસટટ્ૂટ તરીકે કામ કરીએ ્ીએ. બે-બેચ 
બહાર પડલેી હયોવી જોઈએ. આપણી તયો ચારેક બેચ પૂણજા 
ર્યેલી ્.ે અર્વા તયો ત્રણ બેચ પૂણજા ર્ઈ ્.ે આ વખતે ચયોર્ી 
બેચ બહાર પડશે. તયો એવલવજવબવલટી ક્રાઇટકેરયામાં ્ીએ તયો 
નૅકની આ વયવસર્ામાં જઈએ. 

આપણે સામૂકહક કાયજા કરીએ તયો આપણને શું મળે ્?ે 

આપણને સર્વારયો મળે ્.ે સમજણ પાકી ર્ાય ્.ે કયાંક એ 
કામને આગળ વધારવાની આપણને શકકતઓ પણ મળે ્.ે 
એકલા-એકલા કામ કયાજા કરીએ તયો ખબર ના પડ ેઅને આપણે 
મૂંઝવાયા કરીએ. જ-ેતે ઝયોનમાં કાયજાક્રમ ર્ાય તયો તયાંના જ 
એકસપ્ટસજા હયોય, એ જ સપીકસજા હયોય. કારણ કે આપણે 
બેંગલયોરમાંર્ી બે લયોકયોનયો સંપકજા કરીને તેમની સાર્ે સંકલન 
કરીને આ પ્રકારે વકજાશયોપ કરી શકયા હયોત. જોકે એ પ્રવક્રયા 
એમના લેકચસજા સુધી સીવમત ર્ઈ જાય, આપણે માત્ર તેમને 
સાંભળવાના રહે. પરંતુ આપણને પયોતાને ખરેખર કઈ 
બાબતયોની શું મૂંઝવણ ર્ાય ્.ે એટલે કલેકરટી વધારે આવે. 
એટલે જનેે પીયર લવનિંગ કહીએ ્ીએ તેની શરૂઆત આ 
નૅકના વકજાશયોપર્ી કરીએ. 

રાજયના પાંચેય ઝયોનમાં વકજાશયોપસ પૂરા ર્ાય એટલે નૅક 
એક્રકેડટશેનની પ્રવક્રયા સં્દભભે આપણને ઉદભવેલા પ્રશ્યોનું 
એક સંકલન ર્શે. પ્ી આઇઆઇટીઈ ખાતે આપણે આચાયજા 
અને કયોઓકડજાનેટર તર્ા એમાં નૅકના ટીચર ઇવનસટટ્ૂટનું જમેણે 
મેનયુઅલ બનાવયું ્ ેતે શુભલક્મીબેનને આપણે બયોલાવીશું. 
જરે્ી કરીને એક-એક નાનામાં નાનાં પ્રશ્યોનું સમાધાન 
આપણને તેમની પાસેર્ી મળી શકે. એટલે 59-59 કયોલેજ તર્ા 
યુવનવવસજાટી એટલે 60 સંસર્ાઓએ આપણે આ વરજાની 
પ્રવક્રયામાં જવાનું જ ્.ે અને જયાં-જયાં જરૂર પડ ે તયાં-તયાં 
એકબીજાને ખભયો આપવાનયો. જરે્ી કરીને બધા સાર્ે ્દયોડી 
શકે. કારણ કે, આપણે સવતંત્ર રીતે કાયજા કરવાના ્ીએ. 
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હમણાં જ પરીક્ા પૂણજા ર્ઈ ્.ે ઘણી વખતે આપણે એવું પણ 
ર્ાય કે એકસ યુવનવવસજાટીમાં, વાય યુવનવવસજાટીમાં વવદ્ાર્થીઓ 
વધારે ગુણ પ્રાપ્ત કરે ્.ે તયો આપણાં વવદ્ાર્થીઓ વબચારા 
પા્ળ રહી જાય ્.ે આ કસર્વતમાં આપણામાં ્દયાનયો ભાવ 
આવી જાય ્ ેઅને એમાં આપણે વટલાઈ જઈએ ્ીએ. પણ 
આપણે વટલાવાનું નર્ી. 90 ટકા લયોકયો ખયોટી ક્દશામાં જતાં 
હયોય તયો આપણે પણ એ ક્દશામાં જ જવું જરૂરી નર્ી. જ ે
મૂળભૂત તત્વ ્ ેએને આપણે પકડી રાખવાનું ્.ે આપણી 
પાસે 60 કયોલેજીસ ્ ેએમણે વશક્ણ પ્રવશક્ણમાં અડીખમ 
ઊભા રહેવાનું ્.ે વશક્ક ભરતીના જ ેકરકૂ્રટમેન્ટસ રૂલસ નવા 
અપડટે ર્શે, એનઈપી અંતગજાત, એમાં હવે ડમેયોનસટટ્શેન લેસન 
પણ ર્શે. ડમેયોનસટટ્શેન લેસનસમાં એકસપટજા તરીકે આપ સૌએ 
જ જવાનું ર્શે. એટલે આપણે એની વચંતા કરવાની જરૂર 
નર્ી. આપણે આપણા વવદ્ાર્થીઓને સારામાં સારી રીતે  તૈયાર 
કરવાના ્.ે અને સારામાં સારી રીતે આપણે તૈયાર કરીશું એ 
જ વસતુ નૅકના ક્રાઇટકેરયામાં કરફલેકટ ર્વાની ્.ે 

ગુણવત્ાના માપ્દંડમાં આપણે કયાં ઊભા રહીએ ્ીએ 
એ સરકારી વયવસર્ા, સટચેયૂટરી બૉડીની વયવસર્ામાં, 
ઑટયોનયોમસ ઓગભેનાઇઝેશનની વયવસર્ામાં આપણને ધયાનમાં 
આવશે. પરંતુ વયકકતગત રીતે, સંસર્ાગત રીતે આપણને રયોજ 
ખબર પડ ે કે આપણે એસેસમેનટની રીતે આપણી જાતે 
એવક્રકડટડે ર્ઈએ ્ીએ કે કેમ? એ પ્રવક્રયા જો આપણે 
જાળવીશું તયો ચયોક્સપણે, કયોઈપણ પ્રકારનું મેનયુઅલ હશે, એ 
મેનયુઅલને આપણે પહોંચી વળીશું.

અતયાર સુધી આપણે આપણા વગજાખંડમાં વવદ્ાર્થીને 
મૂલવતા હતા અર્વા તયો આપણે ભણાવતા હતા. હવે 
ટકેનયોલયોજીર્ી આપણને ખૂબ સારી મ્દ્દ મળી ્.ે એટલે 
સવચન તેંડુલકરે ્દરેક વનડમેાં પફફોમજા કરવું પડ ે્.ે આપણે 
માઇક્રયોટીવચંગ કયોકમપકટશનમાં પણ વશક્ક તરીકે કે તાલીમાર્થી 
તરીકે પફફોમજા કરે કે કેવી રીતે સકીલ બતાવી શકે ્.ે તેમ 
આપણે આપણયો ગ્રેડ, સંસર્ામાં ચાલતા કાયજાક્રમયો, આપણં 
ગાઇડનસ, આપણી વયવસર્ાઓ વયવસર્ાઓ ્દશાજાવનારી ્.ે 
ઘણી વખત આપણે એવું માનતા હયોઈએ કે આપણે ખૂબ સારં 
કરીએ ્ીએ. પરંતુ જયારે આપણે સમગ્ર વવશ્વની સાપેક્ે 

જોઈએ, તયારે વચત્ર જૂ્દું જોવા મળે ્ ,ે કારણ કે હવે વવશ્વ બહુ 
નાનું બનયુ ્.ે એટલે ગલયોબલ ટીચર એવયોડજા મહારાષ્ટટ્માં 
આવયયો ્,ે તે ગુજરાતમાં કેવી રીતે આવશે? જો આપણે આ 
પ્રકારની વયવસર્ાઓમાં આપણા તાલીમાર્થીઓ અને આપણે 
સહુ, સંસર્ાગત રીતે બધા જોડાઈશું તયો મને લાગે ્  ેકે આપણે 
કયાંક ખરા ઊતરી શકીએ અર્વા તયો તેને વધારે સુદૃઢ 
બનાવવા માટનેી જુ્દી જુ્દી પ્રેરણાઓ મળ્ા કરશે. 

કયોઈક સારં કામ કરે ્ ે એમાંર્ી આપણને શીખવાનું 
મળવાનું ્.ે એટલે આપણે સતત એવા પ્રયતનયોમાં ્ીએ કે 
કેવી રીતે લયોકયો તરફર્ી મહત્મ સૂચનયો મળી શકે. જરે્ી એમાં 
આગળ વધી શકાય. આપે નોંધયું હશે કે સીધી જવાબ્દારીનયો 
ભાગ ન હયોય, એટલે સાવજાજવનક એજયુકેશન સયોસાયટીની 
સીધી જવાબ્દારીનયો ભાગ નર્ી, પરંતુ વશક્ણના ક્ેત્રમાં 
સરકાર જયાં નર્ી પહોંચી શકતી તયો એવા લયોકયો ભેગા મળીને 
આવી રીતે કરીને વધારે સારી રીતે વશક્ણને સમાજ સુધી 
પહોંચાડી શકાય. તયો યુવનવવસજાટી તરીકે હંુ જયારે વવચારં કે 
નૅકનું કામ ્ ેતે ઇવનસટટ્ૂશનસનું ્ ેઆપણે શું લેવા્દેવા? 
એવું જરૂરી નર્ી. આપણે લેવા્દેવા ્ ેજ. આપણી બધી જ 
સંસર્ાઓ નૅક એવક્રકડટશેનમાં હયોય, એના ચયોક્સ ગ્રેડ સાર્ે 
હયોય, તયો એમાં એનટટ્નસની વયવસર્ાઓ, એમાં ભણવા માટનેી 
વયવસર્ાઓમાં વવદ્ાર્થીઓ આવે. એટલે જ ે રીતે અનય 
સંસર્ાઓ, સંસર્ાના નામ પરર્ી જ વવદ્ાર્થીઓની પસં્દગી 
ર્તી હયોય ્.ે એમ સકૂલને એવી ખૂબ જરૂકરયાત ્.ે કયોઈપણ 
સકૂલ મેનેજમેનટને તમે પૂ્યો તયો એક જ વસતુ કહેશે, કે જવેા 
જોઈએ ્ ેતેવા સારા વશક્કયો નર્ી મળતા. માત્ર વશક્ણના 
ક્ેત્રમાં નહીં તમામ ક્ેત્રમાં હ્ુમન કરસયોસજા જવેયો જોઈએ ્  ેતેવયો 
મળી નર્ી રહ્યો. આપણે આ હ્ુમન કરસયોસજા તૈયાર કરવાનયો ્ ે
કારણ કે સૌર્ી વધારે જરૂકરયાત વશક્ણમાં ્.ે 

(આઈઆઈટીઈના કુલપવતશ્ી ડૉ. હરજા્દ પટલે દ્ારા તા. 18 
ફેબ્આુરીના રયોજ વી.ટી. ચયોકસી કૉલજે, સરુત ખાતે 
યુવનવવસજાટીના આઈકયૂએસી દ્ારા યયોજવામા ં આવેલા નકૅ 
અવરેનસે વકજાશયોપમા આપલેા વકતવયન ેઆધારે સપંાક્દત લખે)
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अपरू्वः कोऽपप कोषोयं परद्यते तर भारपत।
वययतो रपृधिमायापत क्षयमायापत सञ्चयात।्।
“હે સરસવતી, આપનયો આ ખજાનયો અપૂવજા ્  ેજ ેવહેંચવાર્ી 

વધે ્ ેઅને સંગ્રહ કરી રાખવાર્ી  નાશ પામે ્.ે” 
આ વવચારર્ી પ્રેરાઈને આંતરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા ક્દવસે 

ભારતીય વશક્ક પ્રવશક્ણ સંસર્ાનનાં સેનટર ઓફ એકસટનેશન 
અંતગજાત વત્રક્દવસીય ભારામહયોતસવ – ‘ભારામંજૂરા’ની 
ઊજવણી ર્ઈ. કપરા કયોરયોનાકાળ પ્ી વવદ્ાર્થીઓર્ી ફરી 
એકવાર કેમપસ ધબકતું ર્યું તયાં જ ભારાપ્રેમર્ી ્ લકાતા આ 
મહયોતસવનું આયયોજન ક્દનાંક ૨૧, ૨૨, ૨૩ ફેબ્ુઆરી, 
૨૦૨૧ ્દરવમયાન ર્યું. રાજયના નામાંકકત ભારાવવદ્યો, યુવા 
લેખકયો, વકતાઓ અને કવવઓ દ્ારા વૈવવધયસભર વવરયયો પર 
વયાખયાન, સંવા્દસત્રયો અને ચચાજાસત્રયોનું આયયોજન કરવામાં 
આવયું હતું. પ્રર્મ ક્દવસે ફેસબુકના માધયમર્ી ઓનલાઇન 
તર્ા બે ક્દવસ યુવનવવસજાટીના પ્રાંગણમાં માતૃભારામાં ધબકાર 
ધબકયા. 

માતૃભારા પ્રેમ માત્ર આ ત્રણ ક્દવસના મહયોતસવ સુધી જ 
મયાજાક્દત ન બની રહે, તે સુવનકચિત કરવા માટ ેઆઈઆઈટીઈના 
માન. કુલપવતશ્ી ડૉ. હરજા્દ પટલેની પ્રેરણા અને માગજા્દશજાનર્ી 

યુવનવવસજાટીના સેનટર ઓફ એકસટનેશન અંતગજાત ‘ભારતીય 
ભારા અને સંસકૃવત વવભાગ’ નયો પ્રારંભ કરવામાં આવયયો ્.ે 
આ કેનદ્માં ભારતીય બંધારણમાં સમાવવષ્ટ તમામ 22 
પ્રા્દેવશક ભારાઓ ઉપરાંત પ્રાકૃત, પાલી અને ભારતીય 
અંગ્રેજી ભારાઓમાં અભયાસ અને તેના સાકહતય અને 
સંસકૃવતનું અધયયન ર્ઈ શકશે. આ વવભાગના સંયયોજક 
તરીકેની જવાબ્દારી કુ. રાધા મહેતાને સોંપવામાં આવી ્.ે  

આંતરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા ક્દવસ એટલે કે 21 ફેબ્ુઆરીના 
રયોજ ફેસબુકના માધયમર્ી ‘ભારામંજૂરા’નયો પ્રારંભ ર્યયો. 
જમેાં આ વત્રક્દવસીય મહયોતસવની પકરકલપનાનયો વચતાર 
આઈઆઈટીઈના રાધા મહેતાએ આપયયો. માત્ર ગુજરાત નકહ, 
વવશ્વભરના ગુજરાતીઓના હૃ્દયમાં અંકકત એવું નામ, આરજ ે
(રેકડયયો જોકી) ્દેવકીની વવશેર ઉપકસર્વત રહી. ગળર્ૂર્ીમાં જ 
મળેલા ભારા અને સાકહતયના વારસાની વાતયો કરતાં ્દેવકીએ 
જણાવયું કે એક વકતા, અવભનેત્રી તરીકે તેમના ઘડતરમાં 
માતૃભારામાં મળેલા વશક્ણ અને વવચાર પ્રવક્રયાનયો ખૂબ મયોટયો 
ફાળયો ્.ે તેમણે જણાવયું હતું કે, “આપણે જ ેભારામાં ગુસસયો 
કરીએ, રડીએ એ આપણી માતૃભારા ્.ે મારં વશક્ણ 

પ્રેમનરી	ઋિુમાં	િસંિમાં	આઈઆઈટરીઈમાં	ખૂલ્ો	ભાષાપ્રેમથરી	છલકાિો	તરિરદિસરી્	મહોતસિ!

ભાષામંજૂષા
 આતંરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા ક્દવસે આઈઆઈટીઈમાં ભારતીય ભારા અને સંસકૃવત વવભાગનયો પ્રારંભ
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ગુજરાતી માધયમમાં જ ર્યું અને તેને કારણે જ મને ગુજરાતી 
સાકહતય અને સંસકૃવતનયો વારસયો સમજવા અને માણવા મળ્યો.”

આઈઆઈટીઈના વડા માન. કુલપવતશ્ી ડૉ. હરજા્દ પટલેે દ્ારા 
આ પવજાની ઉજવણી વવશે શુભેચ્ાઓ  આપી. તેમણે 
આંતરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા ક્દવસે આઈઆઈટીઈના સેનટર ઓફ 
એકસટનેશન અંતગજાત ભારતીય ભારા અને સંસકૃવત વવભાગની 
ઘયોરણા કરતા જણાવયું, “રાષ્ટટ્ીય વશક્ણ નીવત 2020માં 
ભારતીય ભારાઓના વશક્ણ અને તેમના મારફતે આપણા 
્દેશના વૈવવધયપૂણજા સાંસકૃવતક વારસાના જતન અને સંવધજાન પર 
ભાર મૂકવામાં આવયયો ્.ે આઈઆઈટીઈ ગુજરાતમાં ્,ે પરંતુ 
તેમાં ભારતના વવવવધ રાજયયોમાંર્ી એક ડઝનર્ી વધુ અલગ 
અલગ પ્રા્દેવશક ભારાઓ બયોલતાં વવદ્ાર્થીઓ અભયાસ કરે ્.ે 
એટલું જ નહીં, યુવનવવસજાટીના સેનટર ઓફ એજયુકેશનમાં તેલુગુ, 
આસામી, મરાઠી, જવેી માતૃભારા ધરાવતા અધયાપકયો કાયજારત્ 
્.ે આ ઉપરાંત યુવનવવસજાટી કેમપસર્ી નજીકના શહેર 
અમ્દાવા્દમાં લગભગ ભારતની મયોટાભાગની પ્રા્દેવશક 
ભારાઓ બયોલતા લયોકે વસે ્ .ે આર્ી આઈઆઈટીઈમાં અભયાસ 
કરવા આવનારા વવદ્ાર્થીઓને અને બૃહ્દ સમાજમાં પયોતાના 
વતનર્ી ્દૂર વસતા નાગકરકયો પયોતાના માટ ેઅને પયોતાના સંતાનયો 
માટ ેતેમની માતૃભારામાં બયોલતા, લખતાં, વાંચતા શીખે અને 
તેમના સાંસકૃવતક મૂળ સાર્ેનયો તેમનયો સંબંધ સઘન બને તે હેતુર્ી 
આ વવભાગનયો પ્રારંભ કરવામાં આવયયો ્.ે”

તેમણે વધુમાં કહંુ્ કે, “સમગ્રમાંર્ી લયોકયોના સર્ળાંતરની 
પ્રવક્રયા સતત ચાલતી રહે ્.ે આર્ી શાળાઓમાં ઘણી વખત 
એવી કસર્વતનું વનમાજાણ ર્ાય ્ ેકે, 50 વવદ્ાર્થીઓના વગજાખંડમાં 
જુ્દી જુ્દી માતૃભારા ધરાવતા 8 ર્ી 10 વવદ્ાર્થીઓ હયોય. આ 
કસર્વતમાં આઈઆઈટીઈમાં તાલીમ પામી રહેલા વશક્ક 
તાલીમાર્થીઓ પણ આ વવભાગ દ્ારા શરૂ કરવામાં આવનારા 
વવવવધ ભારાઓના સકટજાવફકેટ અભયાસક્રમયોમાં તાલીમ લઈને 
વવવવધ ભારામાં તેમનું કૌશલય વવકસાવી શકશે. જ ેતેમને ્દેશના 
એક કરતાં વધુ પ્ર્દેશયોમાં વશક્ક તરીકે કામ કરવા માટ ેસક્મ 
બનાવશે.”

તારીખ ૨૨ તર્ા ૨૩ના રયોજ આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના આંગણે 
ભારામંજૂરામાંર્ી ગુજરાતી ભારાના ઝળહળતા સાકહતય 
રતનયોનયો મેળાવડયો જામયયો. પ્રખર વશક્ણવવદ્ અને વકતા, ડૉ. 
ભદ્ાયુ વ્રાજાની દ્ારા સવાયા ગુજરાતીઓ વવરય પર અતયંત 
રસપ્ર્દ વકતવય અપાયું. વવવવધ પુસતકયોને સાર્ે રાખીને તેમણે 
ગુજરાતી સાકહતયના એવા ક્દગગજોને ટાંકી બતાવયા જઓે 
જનમે ગુજરાતી નર્ી અને ્તાં ગુજરાતીને માતૃભારા સરીખયો 
પ્રેમ કયફો અને મયોકળા મને ગુજરાતી સાકહતયની લહાણી કરી. 
ભારતીય અને વબનભારતીય ગુજરાતી સાકહતયકારયોની શૈલીનું 
વૈવવધય પણ ્દશાજાવયું અને એવાં અનેક પુસતકયોની વાત કરી જ ે
ભવવષયના વશક્કયો માટ ેવૈચાકરક ઊંડાણ આપનારા હયોય. 

અનય ભારા બયોલતાં કુટુબંમાં જનમેલી વયકકત જો ગુજરાતી 

ભદ્ાયુ વ્રાજાની

રામ મયોરી વબર્દ ્ાયા

  મકરં્દ મૂસળે  નૈસગથી મૂસળે
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આવશતા

વમશ્વા અને ખેવના

યશ

તનમય

 શુભાવરની 

વૈષણવી જવતન

  શ્ેયાંસ
ચામથી અને અવનરદ્ધઆશીતા, ઈશા, મનસવી, યેશા 

માકરયા

બલેવસ દ્કષ્ટ અને કર્ા્દેવેશ

  વવશાખા  કકરીટ
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 ભાગયેશ જહા  રાધા મહેતા

 કાવયા  

 કાવયા  

 પ્રાકપ્ત અને આયુરી

 ઈશા

 ભૂવમ

 પુષકર

નીરવ
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પર માતૃભારા જટેલું પ્રભુતવ  ધરાવી શકે તયો ગુજરાતી 
ભારામાં ઉ્રેલી વયકકત સવાયા મરાઠી કે સવાયા સપેનીશ 
કેમ ન બની શકે! આવા કંઇક વવચારબીજની ફલશ્ુવત સવરૂપ 
બીજુ ં સેશન રહંુ્. ગુજરાતીમાંર્ી મરાઠી અને મરાઠીમાંર્ી 
ગુજરાતી સાકહકતયક અનુવા્દ માટ ે ખયાતનામ મૂળે મરાઠી 
પણ કમભે ગુજરાતી કવવ, નાટ્કાર અને ગઝલકાર શ્ી મકરં્દ 
મુસળે તર્ા તેમના આતમજા સયોવશયલ મીકડયા પર ગુજરાતી 
અને મરાઠી, બંને ભારામાં યુવાનયોને આકરભે અને રૂચી જનમાવે 
એવું હળવાશભયુિં કનટનેટ બનાવી પ્રવસવદ્ધ પામનાર, મંચ અને 
મીકડયા બંને સાર્ે સંકળાયેલાં નૈસગથી મુસળેએ વદ્તીય સત્રમાં 
સું્દર વાતાજાલાપ કયફો. તેમની સાર્ે રાધા મહેતાએ સંવા્દ 
સાધયયો. “સ્દા સૌમય શી વૈભવે ઉભરાતી, મળી મને માતૃભારા 
ગુજરાતી.” શ્ી ઉમાશંકર જોશીની આ પંકકતઓ સાર્ે 
“લાભલે આમહાસ ભાગય બયોલતયો મરાઠી”નું અનુસંધાન ર્યું. 
ગુજરાતી અને મરાઠી, એમ બે માનયો પ્રેમ જમેને મળ્યો એવા 
ત્રણ વયકકતઓ વચચેના સંવા્દે હળવી શૈલીમાં ભાવવના 
વશક્કયોને એકર્ી વધારે ભારા પર મહારર્ હાંસલ કરવા પ્રેયાજા. 

ભારા અને સાકહતયના આ ઉતસવમાં ભારાના એક 
આગવા અને અવભન્ન અંગ સમી વવરય ‘વસનેમા’ પર યયોજાયયો 
“વસને-સંવા્દ”. ગુજરાતી વસનેમા જગતના ઝળહળતા તારક, 
ટી.વી. અને સક્રીન રાઇટર, ગુજરાતી ભારાના સૌર્ી યુવા 
વયના યુવા ગૌરવ પુરસકાર વવજતેા લેખક શ્ી રામ મયોરી આ 
સત્રના મુખય વકતા રહ્ા. તળપ્દી ગુજરાતી શૈલીમાં તેમણે 
ગુજરાતના ગામડાંગામ સુધી પહોંચેલી વસનેમાની ગુજરાતી 
ભારાની વાતયો કરી તયો આધુવનક ગુજરાતી વસનેમા જગતનયો 
વચતાર આપીને પયોતાનયો આશાવા્દ રજૂ કયફો. એમનાં જ 
શબ્દયોમાં કહીએ તયો ગુજરાતી વસનેમા ર્કી ભારાની જીવંતતા 
માટ ે“એ બહુ હયોપફૂલ ્ ેઅને એમના હયોપમાં એચ કેવપટલ 
્.ે” 

‘ભારામંજૂરા’ના સૌર્ી યુવા વકતા વબર્દ ્ ાયાએ એંશીના 
્દાયકાની ગુજરાતી વફલમયો “કંકુ” અને “કાશીનયો ્દીકરયો”ની 
પણ વાતયો કરી અને વસનેમાને સાકહતયનયો અવભન્ન કહસસયો 
હયોવાની રજૂઆત કરી. સત્ર પૂરં કરતાં રાધા મહેતાએ સંસકૃત 
કાવયશાસ્ત્રનું અવતરણ ટાંકીને વસનેમાને “દ્શય સાકહતય”નું 
સાંપ્રત સવરૂપ ગણાવીને ભારાપ્રેમર્ી ્ લકાતા આ મહયોતસવમાં 
વસને-સંવા્દની યર્ાર્જાતા બતાવી.

મધયાહન પ્ીનયો કાયજાક્રમ વવદ્ાર્થીઓની રંગારંગ 
અવભવયકકતનયો રહ્યો. ભારતીય વશક્ક પ્રવશક્ણ સંસર્ાનનું 
વૈવશષટ્ એ ભારતભરના વવદ્ાર્થીઓનું એક સર્ાને સમનવય 
્.ે આર્ી જ વવદ્ાર્થીઓની માતૃભારા પણ વેગવેગળી ્.ે 
વાત જયારે અવભવયકકતની હયોય તયારે અવભવયકકતને 
વશક્ણના એક સશકત માધયમ તરીકે શીખનારા 
આઈઆઈટીઈના વવદ્ાર્થીઓ જરાય પા્ળ નર્ી હયોતા. માત્ર 
ત્રણ ક્દવસના ટૂકંા સમયગાળામાં પણ આઈઆઈટીઈમાં 

 પાર્જા તારપરા તર્ા અવનલ ચાવડા

અભયાસ કરનારા સંખયાબંધ વવદ્ાર્થીઓએ ‘સંગતની 
રંગત’ સત્રમાં કુલ 11 માતૃભારામાં સંગીત, સવરવચત કાવય, 
લયોકસાકહતયની રમઝટ પ્રસતુત કરવા વવદ્ાર્થીઓએ અપ્રવતમ 
ઉતસાહ ્દશાજાવયયો અને ્દરેક પ્રસતુવતને હોંશર્ી વધાવી લેવામાં 
પ્રેક્કયોએ પણ કચાશ ન રાખી. રાષ્ટટ્ીય વશક્ણનીવત તર્ા 
સુગ્રવર્ત રાષ્ટટ્ના મૂલયને અનુસંગત એવા સંસકૃવતક 
એકીકરણના દૃષ્ટાંતરૂપ આ કાયજાક્રમ રહ્યો. આ સાર્ે જ પ્રર્મ 
ક્દવસની પૂણાજાહુવત ર્ઈ. 

ભારામહયોતસવના અંવતમ ક્દવસનયો આરંભ કવવઓની 
ભાવક વવરયક ચચાજાના સત્રર્ી ર્યયો. કવવ શ્ી અવનલ ચાવડા 
તર્ા વજફા એવયોડજા વવજતેા ગીતકાર અને કવવ શ્ી પાર્જા તારપરા 
આ સત્રના મુખય વકતા હતા. એમની વચચેના સંવા્દનયો વવરય 
રહ્યો “સંબંધ કવવતા અને ભાવકનયો”. ભરપૂર વાંચન અને 
લેખનના અભયાસર્ી ભાવકસજ્જતા કઈ રીતે કેળવી શકાય 
એ સં્દભભે વવદ્ાર્થીઓને માગજા્દશજાન પણ આપયું તયો સાર્ે 
્ાં્દસ-અ્ાં્દસ રચનાઓ વચચેની વરફોર્ી ચાલતી ચચાજાને 
કાવયાતમકતાના આધારે મૂલવી. વવદ્ાર્થીઓ સાર્ે પણ સંવા્દ 
સાધયયો અને એમના વૈયકકતક પ્રશ્યોનું સમાધાન પણ આપયું. 
ચચાજાસત્ર ્દરવમયાન ભરપૂર પ્રમાણમાં આવતા શેર, કાવય 
પંકકતઓ ઉપરાંત બંને કવવઓ દ્ારા અંતે પણ ર્યેલા 
કાવયપઠન પ્રેક્કયો માટ ેસૌર્ી વધારે રસપ્ર્દ રહ્ા. 

ભારામંજૂરના અંવતમ ચરણમાં, સમાપન સત્રમાં વવશેર 
ઉપકસર્વત રહી ગુજરાતી, સંસકૃત અને અંગ્રેજીના વત્રવેણી 
સંગમસમા કવવ શ્ી ભાગયેશ જહાની. એમને સહજવસદ્ધ એવી 
રમૂજવૃવત્ ર્કી એમણે શ્યોતાઓને બાંધી રાખયા. સન્દી 
અવધકારી તરીકે એમની જવલંત કારકી્દથીના અનુભવયોનું ભાર્ું 
તેમણે વવદ્ાર્થીઓ સામે ખયોલયું અને એમાંર્ી પર્રાયયો 
ભારાપ્રેમનયો પ્રકાશ.

વવરયયો વવવભન્ન, વકતાઓ અનેક અને ્ તાં ભારામંજૂરાના 
આ પવજામાં ્લકાયયો ભારાપ્રેમનયો અદ્તૈ. ભારાની ગકરમામાં 
જ સંસકૃવતની ક્દવયતા જળવાય ્.ે ભારાવભમાન ્લકાતું 
રહે, સ્દા, સવજા્દા. 
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ભારતીય વશક્ક પ્રવશક્ણ સંસર્ાન અને વવદ્ાભારતી 
ઉચચ વશક્ા સંસર્ાન, નયોઇડા(ભારત)ના સંયુકત ઉપક્રમે 8 
ફેબ્ુઆરીના રયોજ આઈઆઈટીઈના સંકુલમાં એક ક્દવસના 
રાજય સતરીય સેવમનારનું આયયોજન કરવામાં આવયું હતું.

‘Implementation of National Education 
Policy-2020 & Teacher Education’ના વવરય પર કેનદ્ીત 
આ સેવમનાર અંતગજાત ગવનજાનસ, કકરકયુલમ, બી.એડ્.નયો 4 
વરથીય અભયાસક્રમ અને નીવતના અમલીકરણ સામેના પડકારયો 
અને ઉકેલયો જવેા વવરયયો પર ચચાજા ર્ઈ હતી.

કયોરયોના મહામારી સમયમાં સરકારશ્ીની માગજા્દવશજાકાને 
અનુસરી સેવમનારમાં કુલ 50 પ્રવતભાગીઓને આમંત્રણ 
આપવામાં આવયું હતું. જ ેપૈકી 40 પ્રવતભાગીઓએ હાજર 
રહી વવચારમંર્નમાં ભાગ લીધયો હતયો.

સેવમનારમાં કુલ ચાર સત્રયો ર્યા હતા. જમેાં પ્રર્મ સત્ર 
ઉદઘાટન અને બીજરૂપ વકતવયનું હતું. આ સત્રના  અધયક્ 
ભારતીય વશક્ક પ્રવશક્ણ સંસર્ાન, ગાંધીનગરના માન. 
કુલપવતશ્ી ડૉ. હરજા્દ પટલે, મુખય અવતવર્ વવદ્ાભારતી 
ગુજરાત પ્ર્દેશના મહામંત્રી અને અને સૌરાષ્ટટ્ યુનવવસજાટી, 
રાજકયોટના માન. કુલપવતશ્ી ડૉ. નીવતન પેર્ાણી અને મુખય 
વકતા કરજીઓનલ ઇનસટીટ્ુટ ઓફ એજયુકેશન, ભુવનેશ્વર - 
ઓકરસસાના આચાયજા પ્રયો. પ્રકાશ અગ્રવાલ ઉપકસર્ત હતા.

ઉદઘાટન સત્રમાં પકરચય અને સવાગત બા્દ સેવમનારની 
પ્રસતાવના આઈઆઈટીઈના સેનટર ઓફ એજયુકેશનના 
બી.એ.-બી.એડ્. વવભાગનાં અધયક્ પ્રયો. જયનાબેન જોશીએ 
રજૂ કરી હતી. કાયજાક્રમના અધયક્શ્ી તરીકે માન. કુલપવતશ્ી 
ડૉ. હરજા્દ પટલેે સેવમનારનું ઔવચતય સમજાવતા વશક્ણક્ેત્રે 
આમૂલ પકરવતજાન લઈને આવેલ વશક્ણનીવત સં્દભભે યુવનવવસજાટી 
અને સામાવજક સંગઠનયોની ભૂવમકા સપષ્ટ કરી હતી.  તેમણે 

જણાવયું કે, “સમગ્ર વવશ્વમાં 2020માં કયોરયોનાની ચચાજા હતી 
આપણા ્દેશમાં કયોરયોના અને રાષ્ટટ્ીય વશક્ણ નીવત બંનેની 
ચચાજા ર્ઈ. એટલે જીવન ્ ેઅને ગુણવત્ાયુકત જીવન વવશેની 
ચચાજા ર્ઈ. કારણ કે જીવન ગુણવત્ાયુકત બનાવવા માટ ે
વશક્ણ અવનવાયજા ્.ે વશક્ણની પ્રવક્રયા એ સતત ચાલતી 
પ્રવક્રયા ્.ે સમાજજીવનના પકરવતજાનયો એમાં હંમેશા ઝીલાય 
્.ે” તેમણે જણાવયું હતું કે- “રાષ્ટટ્ીય વશક્ણ નીવત એ આપણા 
સૌ સમક્ એવી રીતે આવી ્ ેકે બધાએ એને આવકારી ્ ે
અને એના પાસાઓને લયોકયો સુધી કેવી રીતે ઝડપર્ી લઈ જવા 
સૌની નજર એના પર ્.ે નીવત સારી પણ પરંતુ એનું 
અમલીકરણ જટેલી ઝડપર્ી બને તે સારં કારણકે કેટલીક 
જગયાએ તયો 2030 સુધી રાહ જોવાની પણ તાલાવેલી નર્ી.

કુલપવતશ્ીએ એ બાબત પર ભાર મૂકયયો કે આ કાયજા માત્ર 
સરકારનું નકહ સરકારી સંસર્ાઓ અને વબનસરકારી 
સંગઠનયોનું પણ ્.ે આ માટ ેનવા વવચારના પડકારયોની વચંતા 
અને વચંતન ર્ાય તયો યયોજનાનું અમલીકરણ શકય બનશે.  
તેમણે જણાવયું, “સસટઇેનેબલ ડવેલપમેનટ ગયોલ મુજબ સમગ્ર 
વવશ્વમાં 69 વમવલયન (6.9 કરયોડ) વશક્કયોની જરૂકરયાત ્.ે 
વવશ્વના 74 ્દેશ એવા ્ ેકે જમેાં વશક્કયોની ખેંચ ્.ે જયારે 
આપણે વશક્ણ નીવત અનુસાર 5+3+3+4 કરીશું એટલે 
પ્રાર્વમક વશક્ણમાં, પૂવજા પ્રાર્વમકમાં પ્રયોફેશનલ કયોસજામાં વધારે 
વશક્કયોની જરૂકરયાત આપણને રહેવાની ્.ે ઉચચ વશક્ણમાં 
આપણે વવચારીએ કે 50 આપણયો જીઈઆર હયોવયો જોઈએ 
એનયો મતલબ એમ ્ ે કે હાયર સેકનડરી કક્ાએ આપણયો 
ડટ્યોપઆઉટ ઘટવયો જોઈએ. હાયર સેકનડરી અને સેકનડરી 
કક્ાએ ડટ્યોપઆઉટ ઘટ ે એટલે વશક્કયોની જરૂકરયાત વધારે 
રહેવાની ્.ે”

તેમણે ઉમેયુિં કે, “મને લાગે ્ ેકે આગામી ્દાયકામાં સૌર્ી 

િાષ્ટરી્	તશક્ષણ	નરીતિથરી	સમગ્ર	દેશમાં	તશક્ષકોનરી	
જરૂરિ્ાિ	િધશે

‘રાષ્ટટ્ીય વશક્ણ નીવત-2020નું અમલીકરણ અને વશક્ક પ્રવશક્ણ’ વવરય પર આઈઆઈટીઈ 
અને વવદ્ાભારતી ઉચચ વશક્ા સંસર્ાનના સંયુકત ઉપક્રમે રાજયસતરનયો સેવમનાર યયોજાયયો
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વધારે રયોજગારી આપનારં અર્વા તયો કયોનટટ્ીબયુટ કરનારં ક્ેત્ર 
હશે તયો એ શૈક્વણક ક્ેત્ર હશે. અને એમાં પહોંચી વળવા માટ ે
જણેે કામ કરવાનું ્,ે ઉત્મ કયોકટના વશક્કયોનું વનમાજાણ કરવાનું 
એ વશક્ણ પ્રવશક્ણ સંસર્ાઓએ કરવાનું ્.ે”

પ્રર્મ સત્રમાં બીજરૂપ વકતવય આપતા માન. પ્રયો. પ્રકાશ 
અગ્રવાલ દ્ારા વશક્ણ નીવતના વવવવધ પ્રકરણ, નીવતમાં 
વશક્ક પ્રવશક્ણને અસરકારક બનાવવાના વન્દભેશયોની ચચાજા 
કરી હતી. તેઓએ પયોતાના વકતવય ્દરવમયાન કરવજઓનલ 
ઇનસટીટ્ૂટ ઑફ એજયુકેશનમાં અમલી ચાર વરથીય વશક્ક 
પ્રવશક્ણ કાયજાક્રમના અનુભવયો અને ગુણવત્ારૂપ પ્રકલપયો શેર 
કયાજા હતા. પ્રયો. અગ્રવાલે પયોતાના વકતવયમાં સપષ્ટ ઉલ્ેખ 
કરતાં જણાવયું હતું કે, “વવવવધ સતરના સટજે અનુરૂપ વશક્કયો 
કેવી રીતે તૈયાર કરાશે? ચાર વરજાના કૉસજામાં વવદ્ાર્થીઓ વધુ 
ગંભીરતાર્ી બી.એડ્.નયો અભયાસ કરશે. પયોતાની પસં્દગીના 
કૉસજામાં પ્રારંભર્ી જ બેસટ કરવા પ્રયાસ કરશે.” સત્રના અંત 
ભાગમાં નવી નીવતના વવકલપયો અને પડકારયો પર મુદ્ાસર 
રજૂઆત કરી વચંતન કરવા પ્રેયાજા હતા.

બીજુ ંસત્ર ટકેવનકલ સત્ર હતું. આ સત્રના મુખય વકતા 
વચલડટ્નસ યુવનવવસજાટી,ગાંધીનગરના એસયોવસએટ પ્રયોફેસર ડૉ. 
વજગ્નેશ પટલે હતા. તેમણે નવી નીવતના પકરણામે પ્રભાવવત 
અને પકરવવતજાત ર્નાર વશક્ક પ્રવશક્ણ ક્ેત્રે આવનારા 
ઉપયયોગી નૂતન પ્રવાહયોની વવશ્દ અને રયોચક માકહતી પાવર 
પયોઈનટ પ્રેઝનટશેનના માધયમર્ી આપી હતી.

ત્રીજુ ંસત્ર અને ચયોર્ું સમાપન સત્ર સંયુકત સત્ર તરીકે ડૉ. 
નીવતનભાઈ પેર્ાણીની અધયક્તામાં યયોજાયું. આ સત્રનયો 
પ્રારંભ ‘વજજ્ાસા અને સમાધાન’ દ્ારા ર્યયો. જમેાં સૌ 
પ્રવતભાગીઓએ અગાઉના બે સત્રયોમાં રજૂ ર્યેલ વવરય 
સબંવધત તજજ્યોને પ્રશ્યો પૂ્ી ચચાજા કરી હતી. આજ સત્રમાં 
કુલ પાંચ પ્રવતભાગીઓ દ્ારા રાષ્ટટ્ીય વશક્ણ નીવત-2020 
પર તૈયાર કરેલા શયોધપત્રયો રજૂ કયાજા હતા. તે સબંધી પ્રશ્યોતરી 
ર્ઇ હતી. અંતે કુલપવતશ્ી માન. ડૉ. હરજા્દભાઈ પટલેની 
ઉપકસર્વતમાં સમાપન વવવધ યયોજાઈ હતી.

સમાપન સમયે ઉદબયોધન કરતાં સત્રના અધયક્ તરીકે 
માન. ડૉ. નીવતનભાઈ પેર્ાણીએ સમગ્ર સેવમનારના 
અવલયોકનયોને ટાંકતા સેવમનાર યયોજવાનયો ઉદ્શે, વવદ્ાભારતી 
પકરચય, આધારભૂત વવરયયો, વશક્કનું ્દાવયતવ અને વશક્ક 
પ્રવશક્ણ સંસર્ાઓની ભૂવમકા જવેા મહત્વપૂણજા મુદ્ાઓ પર 
માગજા્દશજાન કયુિં હતું. પયોતાના વકતવય ્દરમયાન તેમણે 
‘શાસનમુકત અને સમાજયુકત’ સૂત્ર આપતા ‘સા વવદ્ા યા 
વવમુકતયે’ના ધયેય સાર્ે કાયજારત વવદ્ાભારતી ઉચચ વશક્ા 
સંસર્ાનના વવચારબીજને સમાજ સુધી પહોંચાડવા આહવાન 
કયુિં હતું. કાયજાક્રમના અંતમાં કુલપવતશ્ી ડૉ. હરજા્દ પટલેે 
વવદ્ાભારતી ઉચચ વશક્ા સંસર્ાન દ્ારા MY NEP પર હાર્ 
ધરાયેલ કાયજા અને POA માટનેા વચંતન સં્દભજામાં ્દેશભરમાં 
યયોજાઈ રહેલ વવવવધ સેવમનારનયો ઉલ્ેખ કરી યુવનવવસજાટીઓના 
સામાવજક ્દાવયતવ અને વબન સરકારી સંસર્ાઓના શૈક્વણક 
ક્ેત્રની વનસબતને આવકાયાિં હતા.  

ગુજરાત કેનદ્ીય વવદ્ાલય,(CUG) ગાંધીનગર દ્ારા બે ક્દવસીય કાયજાશાળાનું આયયોજન 27 અને 28 ફેબ્ુઆરી, 2021ના 
રયોજ કરવામાં આવયું હતું. જનેયો વવરય હતયો Literacy Initiatives for Bridging Readers and Resources Involving 
Educators and Schools (LIBRARIES 2021). આ કાયજાશાળામાં જુ્દા જુ્દા 12 વકતાઓ હાજર રહ્ા હતા અને વવરય 
પરતવેની વવશ્દ ્ણાવટ સમગ્ર વકજાશયોપ ્દરમયાન કરવામાં આવી. કાયજાક્રમના અધયક્સર્ાને ગુજરાત કેનદ્ીય વવશ્વ વવદ્ાલયના 
કુલપવતશ્ી પ્રયો. રમાશંકર ્દુબે હતા. 

સમગ્ર કાયજાક્રમનયો ઉદ્શે વશક્કયો તર્ા વવદ્ાર્થીઓમાં વાંચન પરતવેનયો હકારાતમક અવભગમ કેળવાય તે હતયો. IITE, 
ગાંધીનગરના કુલપવતશ્ી ડૉ. હરજા્દ પટલેના વરદ્ હસતે આ વકજાશયોપનું ઉદઘાટન ર્યું તર્ા તેઓ દ્ારા કરવામાં આવેલા 
ઉદબયોધનમાં વાંચન પરતવે કરવામાં આવેલા ગુજરાત સરકારના પ્રયતનયો વવશેની વવશ્દ માકહતી આપી હતી.

ગુજિાિ	કરેન્દ્રી્	તિદ્ાલ્,(CUG)	ગાંધરીનગિ	દ્ાિા	બે	રદિસરી્	
કા્્ષશાળાનું	આ્ોજન
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Dr. Deepkumar J.Trivedi
Associate Professor, Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar.  

“I shall not now speak of the knowledge 
of the Hindus,…of their subtle discoveries in 
the science of astronomy- discoveries even 
more ingenious than those of the Greeks 
and Babylonians- of their rational systems of 
mathematics, of their method of calculation 
which no words can praise strongly enough- 
I mean the system of nine symbols. If these 
things were known by the people who think 
that they alone have mastered the sciences 
because they speak Greek, they would 
perhaps be convinced, though a little late 
in the day, that other folk, not only Greeks 
but also men of a different tongue, know 
something as well as they.” 

-The Syrian astronomer-monk
SEVERUS SEBOKHT

Since ancient times, more specifically, 
since human beings invented and developed 
scripts, writing has effectively reflected 
the culture, lifestyle, society and polity of 
contemporary society in a concrete form. 
In the course of development, each culture 
evolved its language and created a vast 
literary and linguistic base. The literary and 
linguistic base of a civilization conveys the 
emergence and development of each of its 
languages and culture through the span of 
centuries.

As far as India is concerned, Sanskrit is the 

mother of many Indian languages. The Vedas, 
Upanishads, Puranas and Dharmasutras are 
all written in Sanskrit. There is a variety of 
secular and regional literature too. While 
reading about and through the languages 
and literature created in the past, we can 
understand our civilization better and 
appreciate the cultural diversity and richness. 

As we know, we are a multilingual country 
where more than 19,500 languages or 
dialects are spoken. Interestingly, more than 
90 per cent of the population uses one of 
the 22 scheduled languages. Modern Indian 
languages have ancient roots and are derived 
in some way from classical languages. There 
is a rich literary tradition in many languages, 
especially the ones recognized as classical 
languages by the Government of India. 

As conveyed above, in India, people 
speak a large number of languages which 
are broadly divided into four families of 
languages: Indo-European Family (Arya), 
Dravidian Family (Dravida), Austric Family 
(Nishada), and Sino Tibetan Family (Kirata). 
About 73% of the Indian population speaks 
different languages of the Aryan family. Then 
comes the Dravidian family, which is spoken 
by about 20 per cent of the Indian population, 
whereas a limited number of people speak 
the Austric and the Sino-Tibetan languages.

Some languages have been given classical 

India: the Language, the Civilization and the Literature
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language status by the Government of India, 
considering their ancient literary heritage 
and chronology. The four Dravidian languages 
Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, 
developed their literature. Tamil literature 
dates back to 500 BC, Telugu to 400 BC, 
Kannada to 450 BC, Malayalam to 1198 AD 
and Odia to 800 AD. Hindi literature looked to 
Sanskrit classics for guidance, and Bharata’s 
Natyashastra was kept in mind by Hindi 
writers. Prithviraj Raso is supposed to be the 
first book in the Hindi language. The language 
has evolved during the Apabhramsa stage 
between the 7th and 8th centuries A.D. and 
the 14th C. The most famous literary figures 
from this period were Kabir, Tulsidas, Surdas, 
Rahim, Mirabai and Bihari. Urdu emerged as 
an independent language towards the end of 
the 4th century A.D. in India.  Each of these 
languages has a rich treasure of literature 
well-preserved. 

As it is discussed through National 
Education Policy, it is estimated that almost 
600 languages are on the verge of extinction 
and that more than 250 languages have 
disappeared in the past 60 years, which is a 
considerable loss, as when a language dies, 
an entire culture dies in its originality. It calls 
for concern. We must protect our cultural 
heritage, including languages. Re-reading 
and studying ancient texts and bringing 
them back to the modern audiences is 
one thing we may look forward to, which 
will also promote research in this direction 
as studying the classical languages and 
literature would allow access to authentic 
ancient sources of learning. Promotion and 
preservation of ancient texts through formal 
dialogues is only the first step through which 
we may encourage modern-day scholars to 
do research using these primary sources and 
unearth new nuggets of knowledge.

Using the power of technology to preserve 
and promote our languages and culture, we 
can create and maintain resources required 
to develop language technology, which is 
proportionately inadequate or unavailable 

for many Indian languages. Language 
learning and preservation should begin at 
the primary school level and be continued 
and promoted to higher levels of learning 
and formal education. With all four skills (i.e. 
LSRW) in at least two languages, functional 
literacy of a couple of other languages should 
be acquired.

The first language that a child learns right 
from birth is the birth language. It plays a 
valuable role in our lives for many reasons. 
Studies have confirmed that cognitive 
development, comprehension skills, and 
intellectual development are done better by 
those who are well-versed in their mother 
tongue. Apart from that, languages are a 
vital way of keeping our culture sustained 
and alive. Mother tongue allows us to stay 
connected to our culture and our roots. If 
one has a stronghold on the mother tongue, 
it becomes easier for the individual to 
master any new language. Communication 
and comprehension through mother tongue 
will allow growing more vital literacy skills 
in other languages. Knowing your mother 
tongue well is a matter of pride, as it helps 
individuals connect with their cultural 
identity. Learning in your mother tongue is 
crucial as other skills, such as critical thinking, 
skills to learn a second language, and literacy 
skills, also develop parallel. 

We should maintain our native languages 
in routine, at home, in the community, 
in meetings, in gatherings and even in 
administration. We may write poetry, 
stories, novels and dramas in our mother 
tongue and local languages. We must 
acknowledge a sense of dignity and a 
sense of pride in speaking, writing and 
communicating through these languages. 
Enough encouragement should be given to 
Indian language publications, journals and 
children’s books. Dialects and folk literature 
must be given a due privilege. 

India is a land of vastness and continuity, 
and language should become a catalyst for 
inclusive development in every respect.    
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As a teacher now, we are dealing with the 
new generation of very skilful learners and 
interested in learning through digital ways. 
It is high time to make them more equipped 
and connected to internet resources for 
learning. So far, English language learning is 
concerned; we have a treasure of web tools 
that can help us habituating our students 
for learning on the go. The most significant 
advantage of e-resources is that they can be 
used anytime and anywhere. None of the 
students lacks digital skills, and we just have 
to mould them using them in the right ways. 
There are plenty of resources available which 
can offer ease of English language learning. 
Let us have a look at some of them:

1. NAMO e-TAB HE 
It is one of the handy Android applications 

which provides the British Council platform 
for English language learning. In Gujarat, the 
Government has started to provide NAMO 
Tablet to undergraduate students. This tablet 
has this application in-built. It is also available 
in the Google Play Store to download. The 

fact is that very few students practice English 
using it. The app offers all four skills LSRW 
and grammar lessons, to practice for free.  

2. ESL Lounge (https://www.esl-lounge.
com/)

ESL Lounge is a website organized by levels 
from beginners to advanced. This website 
offers some excellent exercises for reading 
and writing practice per level. Moreover, it 
also avails resources in both American and 
British English. It has some rich practice 
papers, including English grammar, LSRW 
skills and even new words. Though it is 
a commercial website, it provides worth 
resources for a free account as well.

3. Write and Improve (https://
writeandimprove.com/)

It is an exciting e-resource for practising 
English writing. From beginners to advanced 
language learners, all can try hand in writing 
on the given topics. This website's notable 
feature is that it gives you a topic to write 
and then checks your writing, suggests 
grammatical mistakes, and guides you to 

Digital Tools for English Language Learning
Teachers can help students learn the language in a better way by 

using these digital resources
Dr Jignesh Gohil

Assistant Professor
Smt. M. M. Shah College of Education, Surendranagar
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make it more perfect. It also keeps our 
practice progress report which can help in 
English language learning. 

4. TED-Ed (https://ed.ted.com/) 
TED talks are quite popular, and with this 

website, students can find any number of 
videos related to a topic of their interest. 
Each video is accompanied by a lesson 
that includes comprehension questions to 
check for understanding and open-ended 
questions and links to explore more about 
the topic. Most of the videos are pretty 
short, so you can easily watch them twice if 
you need them, and you can usually find the 
transcript as well.

5.  Free Rice (https://freerice.com/) 
It is a useful website for those who are 

looking for a fun way to improve English 
vocabulary. It is a resource offering multiple-
choice quiz based on English Vocabulary and 
Grammar. It has endless questions which can 
help learners to learn many new words. The 
remarkable fact is that the organization that 
runs this website donates ten rice grains for 
each question answered correctly in some of 
its regions! That's why it is called 'Free Rice'!

6. EF SET exam (https://www.efset.
org/)

If you are looking to take up some testing for 
your English language skills, the EF Standard 
English Test (EF SET) can be a handy website 
for you. It offers online English tests for free. 
The website claims to have designed its tests 
'to meet the high technical standards as the 
other standardized tests in the field, such as 
the TOEFL or IELTS.' The tests on this website 
are always accessible, easy to use and freely 
available for reliable measurement. Various 
levels of English proficiency like beginner, 
intermediate, advance can be tested through 
standardaized tests. Skills of language 
communication and comprehension, 
including Listening, Speaking, Reading 
and Writing, can be tested. It also offers a 
15-minute English quiz, a free and fast way 
for you to start with an estimate of your 

English proficiency.
7. Voice-to-text function
The correct pronunciation is a crucial part 

of any spoken language. The Voice-to-Text 
function on your laptop is the best way to 
improve pronunciation. You can use pretty 
much any app on your phone: Notes, Pages, 
Word, an email, etc. Just make sure the 
keyboard language is set to English, press 
the little microphone, and begin speaking. 
You can either read a text or talk freely for 
about 20-30 seconds, then press done. Read 
over what your phone typed, and see if it 
understood you correctly—was that what 
you wanted to say? If there are words that 
your phone did not understand, practice 
these words and go back and try again. The 
technology is not perfect, of course, but it 
is relatively accurate, so it is a good way to 
check and improve your pronunciation.

8. Record function
For students who want to improve their 

speaking, one of the best ways is by recording 
yourself. It might be a little uncomfortable, 
but the students who have done this every 
day have seen improvement. Find a quiet 
place where you will not be bothered. Choose 
a topic or discussion question from one of 
your classes. Then, turn on your recording 
device and answer the question, talking for 
about two to three minutes. You can just use 
the microphone or use the video recorder. 
Then play it back and listen to yourself. It 
will be worth it. Do you notice any mistakes? 
Were there pauses, places where you were 
searching for a word but could not think of 
it? Can you look for that word in a translator 
or dictionary now so that you will be ready 
the next time you want to use it? Also, only 
the act of speaking can help you become 
more comfortable and fluent.

The primary reason behind low English 
fluency as a second language is that our 
learners have no practice scope, especially 
in listening and speaking skills. These are 
innovative and interactive ways to practice 
and learn English. When we have plenty of 
web resources available to teach the English 
language, we have to make our students use 
it and be habituated to practice English in its 
best ways. 
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Diversity and multiculturalism have 
increased the challenges in the classroom 
for a teacher. The learner has become 
more sensitive, and the number of learners 
needing special care is ever increasing. The 
awareness of learning disability and the 
need to address them has seen a steep rise. 
Therefore, Inclusive Education has become 
the need of the hour.

Several organizations are continuously 
working to address the need for Children with 
Special Needs (CWSN). Special Educators are 
appointed in blocks of the school to address 
the needs of such children. These Special 
Educators are mostly having the knowledge 
and the ability to deal with the disability they 
have studied. Rehabilitation Council of India 
(RCI), through its Continuous Rehabilitation 
Education (CRE) Programs, works rigorously 
to update Special Educators' knowledge. 
These programs are generally offered by 
the institution running Special Education 
Programs.

Centre of Special Education, IITE 
Gandhinagar witnessed a proud moment 
when it became the first University Centre in 
Gujarat to bag a series of three RCI Approved 
programs for Sensitization and Capacity 
Building of Integrated Education-Children 
with Special Needs. The programs are 
granted Continuous Rehabilitation Education 
(CRE) status by the Rehabilitation Council of 
India, New Delhi.

The first program in the series entitled, 
'Sensitization and Capacity Building of IE-
CWSN', was organized. 7th & 8th January, 
The program was inaugurated on Dr. Harshad 
A.Patel, Vice-Chancellor, IITE Gandhinagar. 
and Key Note Address was delivered by Dr. 
Himangshu Das, Director, National Institute 
for Empowering the Person with Visual 
Disabilities.

The second program was organized on 
18th &19th February 2021. Guest of Honor 
was Shri. Manoj Agrawal (Additional Chief 
Secretary, Social Justice & Empowerment 

"IITE should prepare a small army of Master Trainers 
for Sensitization of Society for Divyangjans"

Sensitization and Capacity Building of Inclusive Education for Children with Special 
Needs organized by IITE on 18th & 19th Feb 2021
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Department, (GoG), Gandhinagar, 
Gujarat) and Key Note Speaker for 
the program was Prof. Aloka Guha, 
Former Chairperson National Trust, 
New Delhi.

Shri. Manoj Agrawal highlighted 
the role of the Social Justice 
Department in addressing the needs 
of CWSN. He also recalled his days of 
SSA and how he has to continuously 
revisit various documents and reach 
out to people and policy alike to address the 
need of divyangjans. Shri Manoj Agarwal 
also called upon IITE to work towards 
bringing in pedagogical changes in the area 
of education for persons with disabilities. He 
also suggested that IITE can prepare a small 
army of Master Trainers and develop online 
training programs for all officials of various 
departments of the State Government to 
spread knowledge and understanding for 
the need to develop an inclusive mindset to 
make divyangjans feel confident and equal 
in the society. 

Prof. Alok Guha, in her keynote address, 
asked IITE to take up a course that would 
address the needs of special children. She 
highlighted that special education in India 
has moved from 'Placement to Enrolment 
and Acceptance because of RTE and towards 
Equity and Empowerment, and finally, she 
believes that the New Education Policy will 
lead to Assimilation of CWSN.

The program was limited to 100 
participants only, which witnessed 
participants from 20 states of India. 

Dr. Divya Sharma, Director of Center of 
Special Education, Dr. Hemant Maurya, 
Head, Department of Visual Impairment, 
Dr. Dhananjay Deshmukh, Head of 
Deapartment of Intellectual Disabilities 
are at the core of organizing these CRE 
programs under the guidance of Hon. Vice 

Chancellor of IITE Dr. Harshad Patel. 
The technical sessions were conducted 

various subject experts, which included 
sessions on Introduction to SLD by Dr. 
Bharati Associate Professor, NCERT Delhi, 
Assessment and teaching strategies for 
SLD Dr. Apoorba Panshikar, Assistant 
Professor, SNDT, Mumbai, Introduction to 
visual Impairment by Dr. Adhya Shakti Rai, 
Associate Professor, DSMNRU, Lucknow 
and Assessment and Teaching Strategies 
for Visually Impaired by Dr. Pankaj Kumar, 
Assistant Professor, NIEPVD, Dehradun, 
Introduction to Hearing Impairment by 
Dr. Kishore H. Mane, Assistant Professor, 
BHU, Varanasi, Assessment and Teaching 
Strategies, Dr. Nigam Pandya, Assistant 
Professor, BAOU Ahmedabad, Introduction 
to ASD by Dr. Ramachandran, Assistant 
Professor, NIEPMD, and Assessment and 
Teaching Strategies of ASD, by Dr. Deelip 
Sharma, Assistant Professor SPU, Anand.

All the sessions were followed by 
interactive questions answers and 
evaluation sessions. The final evaluation 
was done on day two. At the end of program 
participants gave a very positive feedback.

The program was streamed live on 
YouTube, links for the same are given below;

https://www.youtube.com/watch?v=g-

ZTa646mKc&ab_channel=IITEGandhinagar 

https://youtu.be/6Mqciz_U-kY

https://www.youtube.com/watch?v=g-ZTa646mKc&ab_channel=IITEGandhinagar
https://www.youtube.com/watch?v=g-ZTa646mKc&ab_channel=IITEGandhinagar
https://youtu.be/6Mqciz_U
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જયારે ફેબ્ુઆરી મકહનામાં આપણે આંતરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા 
ક્દવસ ઉજવીએ ્ીએ તયારે એવી વાત કરવાનું મન ર્ાય કે, 
કયોઈપણ ભારાની વવવશષ્ટતાની ઓળખ તેના ઉચચારણને 
કારણે હયોય ્.ે ભારાના ઉચચારણર્ી, તેના શબ્દયોના ધવવનર્ી 
જ જ-ેતે ભારાનું લય, લાઘવ, અને લહેકાર્ી તેની સું્દરતા 
પ્રગટ ે્.ે 

આપણી માતૃભારા ગુજરાતી ્,ે તયો ગુજરાતી ભારામાં 
પણ ઉચચારણનું અનયોખું મહાતમય ્ .ે ગુજરાતી બયોલતા આપણે 
સહુએ આપણી ભારાનું ઉચચારણ તયો જાણવું જ જોઈએ. 
આઈઆઈટીઈના સેનટર ઓફ એજયુકેશન દ્ારા તાજતેરમાં 
યયોજાયેલી ગુજરાતી ભારા કાયજાશાળામાં આ વવશેનું રસપ્ર્દ 
વયાખયાન ડૉ. અરવવં્દ ભાંડારીએ આપયું હતું. ગુજરાતી ભારા 
આપણે કેવી રીતે બયોલીએ ્ીએ? તેના ધવવનઓ કયા કયા 
્?ે તે વવશેની વાત જાણવી ખૂબ જ આવશયક ્  ેતયો ચાલયો આ 
વવશે ર્યોડી વાતયો કરીએ. 

આપણે આપણી આસપાસની ્દુવનયામાં કેટલાય પ્રકારના 
ધવવનઓ એટલે કે અવાજો સાંભળીએ ્ીએ. એમાંના કેટલાક, 
માણસયોના અવાજ ્ ેતયો કેટલાક બીજા - અનય ્.ે તેમાંના 
કેટલાક ભારાના ્,ે તયો કેટલાક અનય ્,ે જમેકે ‘ક’ ભારાનયો 
ધવવન ્,ે પરંતુ ડચકારયો ભારાનયો ધવવન નર્ી. એટલે કે આપણી 
આસપાસના કેટલાક ધવવનઓ એવા ્  ેકે જનેયો આપણે ભારામાં 
ઉપયયોગ કરીએ ્ીએ. 

ભારામાં વપરાતા આવા ધવવનઓને આપણે ‘વાવચક ધવવન’ 
કહીએ ્ીએ. વાવચક ધવવનમાં વાવચક શબ્દને જોઈએ તયો - 

આપણે  સંસકૃતના વાક્ અને વાચ્ શબ્દયોર્ી પકરવચત ્ીએ 
વાક્ કે વાચ્ એટલે વાણી - વાણી આપણે જ ેબયોલીએ ્ીએ તે. 
આમ વાણીમાં કે બયોલવા માટ ેજ ેધવવનઓનયો ઉપયયોગ કરીએ 
્ીએ તે વાવચક ધવવન. આ રીતે જોઈએ તયો ભારાનયો નાનામાં 
નાનયો ઘટક કે એકમ તે આ ધવવન ્.ે આ ધવવનઓ કેવી રીતે 
ઉચચારાય ્ ેતે વવશે ર્યોડુ ંજોઈએ. 

આપણે સૌ જાણીએ ્ીએ કે શ્વાસ લેતી વખતે આપણે 
બયોલી શકતા નર્ી, પણ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢીએ ્ીએ 
તયારે હવાના અવરયોધને કારણે આપણે બયોલી શકીએ ્ીએ 
એટલે કે શ્વસનતંત્રના માગજામાં હવાના ર્તાં અવરયોધ અર્વા 
ઘરજાણ વગેરેને કારણે આપણે જુ્દાં જુ્દાં ધવવનઓ બયોલી કે 
ઉચચારી શકીએ ્ીએ. આનયો અભયાસ કરતું શાસ્ત્ર એ 
ઉચચારણશાસ્ત્ર. આમ તયો હવા દ્ારા ઉદભવતા ધવવનઓનયો 
અભયાસ ભૌવતક વવજ્ાનની વવદ્ાશાખામાં કરવામાં આવે ્.ે 
ભૌવતક વવજ્ાન મુજબ ધવવનઓનયો અભયાસ ત્રણ પ્રકારે ર્ાય 
્.ે

1)  ધવવનઓનયો ઉદભવમૂલક અભયાસ એટલે કે ધવવન કેવી 
રીતે ઉતપન્ન ર્ાય ્?ે તેને આધારે 

2)  ધવવનનયો પ્રસરણ મૂલક અભયાસ એટલે કે હવાના 
આં્દયોલનનું પ્રસરણ કેવું, કેટલું, કેવા પ્રકારનું ્?ે તે પ્રમાણે નયો 
અભયાસ અને 

3)  ધવવનનયો શ્વણ મૂલક અભયાસ એટલે ધવવન કાન દ્ારા 
કેવી રીતે સંભળાય ્?ે તેને આધારે ર્તયો અભયાસ 

આ તયો ર્ઈ ભૌવતક વવજ્ાનની વાત. આપણે સૌ જાણીએ જ 

	ભાષાને	લ્,	લહેકો	અને	લાઘિ	આપિાં	ધિતન	
ઉચ્ાિણ	તિશે...

આંતરરાષ્ટટ્ીય માતૃભારા ક્દવસની ઉજવણી સં્દભભે જાણીએ ગુજરાતી ભારાના ઉચચારણને

િૉ.	અચ્ષના	પટેલ,	 
આસિ. પ્રોફેિર, આઈઆઈટીઈ
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્ીએ કે જુ્દા જુ્દા વવરયયો કયાંકને કયાંક કયોઈક રીતે 
એકબીજાને સપશજા ર્તાં જ હયોય ્.ે આપણે જયારે ધવવનના 
ઉચચારણની વાત કરીએ ્ીએ તયારે ધવવનનયો ઉદભવમૂલક 
અભયાસ વધારે ઉપકારક નીવડ ે ્.ે આ રીતે જોઈએ તયો 
ભારાના ધવવનઓનું ઉચચારણ કેવી રીતે ર્ાય ્?ે તે આપણા 
અભયાસના કેનદ્માં ્.ે આપણે જયારે ઉચચારણ પ્રવક્રયા વવશે 
સમજીએ ્ીએ તયારે સૌપ્રર્મ ઉચચારણ પ્રવક્રયાના અગતયના 
અંગ સવરપેટી વવશે સમજીએ. 

આપણે સૌ જાણીએ જ ્ીએ કે સવરપેટી એ કયોઈ એક 
અવયવ નર્ી પરંતુ એકરટનેયોઈડ કાકટજાલેજ, ક્રાઈક્રયોઈડ કાકટજાલેજ, 
ના્દતંત્રી વગેરેર્ી બનેલું એક એકમ ્.ે જનેે આપણે સવરપેટી 
કહીએ ્ીએ.

શ્વાસનળી સી આકારના સનાયુ એટલે કે કાકટજાલેજની 
બનેલી ્.ે તેમાં સૌર્ી ઉપરના કાકટજાલેજને ક્રાઈક્રયોઈડ કાકટજાલેજ 
કહેવામાં આવે ્.ે આ કાકટજાલેજ ઉપર બે વપરાવમડ આકારના 
કાકટજાલેજ આવેલા ્,ે જનેે આપણે એકરટનેયોઈડ કાકટજાલેજ 
કહીએ ્ીએ. આ બંનેની ઉપર બે પટ્ાકારના સનાયુ આવેલા 
્.ે જનેે આપણે ના્દતંત્રી કહીએ ્ ીએ. આ ના્દતંત્રીના ઉપર 
્ડેા ર્ાઈરયોઈડ સાર્ે જોડાયેલા ્.ે આમ સવરપેટીની રચના 
એક વત્રકયોણાકાર ર્તી હયોય એવું લાગે ્.ે આ ના્દતંત્રીઓ 
કસર્વતસર્ાપક હયોય ્ ેએટલે કે તે પયોતાની ધરી પર ફરી શકે 
તર્ા ખૂલી અને બંધ પણ ર્ઈ શકે ્.ે 

ફેફસાંમાંર્ી શ્વાસનળી વાટ ે બહાર આવતી હવાના 
્દબાણર્ી સનાયુઓ કંપે ્ ેઅને ખૂલે ્.ે હવાનું ્દબાણ ઘટતા 
વળી પા્ા સનાયુઓ સંકયોચાય ્.ે આ પ્રવક્રયા સતત ચાલતી 
રહે ્.ે આ પ્રવક્રયા ્દરમયાન ના્દતંત્રીઓ પયોતાની ધરી પર 
રહીને આવતજાન લે ્ .ે જયારે એક ક્ણમાં 16 ર્ી વધુ આવતજાનયો 
ર્ાય એટલે કે એટલી ગવતર્ી તંત્રીઓ કંપે તયારે શ્ુવતગયોચાર 
એટલે કે સાંભળી શકાય તેવયો ધવવન ઉતપન્ન ર્ાય ્.ે 
ના્દતંત્રીના આવાં આવતજાનની પણ મયાજા્દા ્.ે ના્દતંત્રીઓ 
એક ક્ણમાં ૨૦૦૦ર્ી વધુ આવતજાન લઈ શકતી નર્ી. 
સામાનય રીતે પુરરયોની ના્દતંત્રીઓ એક સેકનડમાં 109 ર્ી 
163 આવતજાનયો લઈ શકે ્.ે જયારે સ્ત્રીઓની ના્દતંત્રીઓ એક 
સેકનડમાં 218 ર્ી 326 આવતજાનયો લઈ શકે ્.ે કેટલાક 
સંજોગયોમાં આ આવતજાનયોની સંખયા વધી - ઘટી શકે ્.ે જમે કે 
સટજે પર બયોલનારા, જુ્દા જુ્દા અવાજ કાઢનારા, ફેકરયાઓ 
વગેરે. પણ આ રીતે ર્તું ઉચચારણ ધયાન ખેંચે તેવું હયોય ્.ે 
તેમજ આપણે તે પણ ધયાનમાં રાખવું જોઈએ કે સ્ત્રીઓની 
ના્દતંત્રીના પટ્ાની લંબાઈ આશરે 17 મી.મી  જટેલી હયોય ્ ે
જયારે પુરરયોની ના્દતંત્રીની સરેરાશ લંબાઈ 23 મી.મી. હયોય 
્.ે આ લંબાઈ જુ્દા જુ્દા અવાજ માટ ેઉપકારક હયોય ્.ે

આજ ે આપણે ના્દતંત્રી વવશે ર્યોડી માકહતી મેળવી 
આગળની માકહતી આવતા અંકમાં જોઈશું.

I believe that, 

There's no teacher better than;

Your own failures. 

But it's more easy, 

When you have someone 

To soothe you;

And make you realize, 

That Sky is not the limit. 

Something is there beyond it;

For which you have 

To escape this fear, 

And make yourself 

Free to explore it.

And that is exactly, 

What a human needs

From a HUMAN TEACHER.

  - Kabbu (Kavya Shetty) 
B.Sc.-B.Ed. 8 Semester

Human Teacher
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રૂડયો જુઓ આ ઋતુરાજ આવયયો... આઈઆઈટીઈમાં ર્યેલી વસંત પંચમીની ઉજવણીની ઝલક

આઈઆઈટીઈમાં નોંધાયેલા પીએચ.ડી.ના સકૉલસજા સાર્ે સંશયોધન કામગીરી વવરયે સંવા્દનું આયયોજન

આઈઆઈટીઈના રેકડયયો સટશેન ટીચસજા ટ્ૂનના આરજ ે
સાર્ે માન. કુલપવતશ્ીનયો સંવા્દ

અભયાસ સત્ર શરૂ ર્વાની તૈયારીના ભાગરૂપે 
આઈઆઈટીઈની હયોસટલે કવમટીની મીકટગં

આઈઆઈટીઈ દ્ારા 'વશક્ણ અને વયવસર્ામાં માનવીય મૂલયયોની 
ભૂવમકા' વવરય પર મૂલય વશક્ણ કાયજાશાળાનું આયયોજન ર્યું

19 ફેબ્ુઆરીના રયોજ આઈઆઈટીઈની એકેડવેમક 
કાઉકનસલની 10મી બેઠક મળી હતી

Campus Canvas
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એ	તિચાિરીને	ફૂલે
ગજ	ગજ	માિરી	છાિરી,

હું	ને	માિરી	ભાષા	
બંને	છરીએ	ગુજિાિરી!!

જ્	જ્	ગિિરી	ગુજિાિ.
શ્રી	શાિદાપરીઠ	બરી.	એિ.	કોલેજ	દ્ાિકા.

બરી.	એિ.	ના	િાલરીમાથથીઓએ	િચેલાં		સૂરિો	અને	તચરિો	


