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ીિનવાસ

રામાનુજનના જ મની ૧૨૫મી જ મજયંિત િનમી ે ‘રાિ ય ગિણત વષ’ તરીકે
ઊજવણી કરેલ હતી. આ સંદભ પમરાટના આ થમ અંકમાં ગિણત જે વા સંપૂણ
અમૂત શા

ને િવષયના વાડામાં ન બાંધતા

ાન મેળવવાના એક સાધન તરીકે

માણવાનો ય ન કરીએ.
આજે ગિણત શીખનાર મૂળ અનુભવોથી શ આત કરીને નહ પણ આજના ગિણતમાં િવકસાવવામાં આવેલ
યવ થાઓને શીખવાનો ય ન કરે છે. એક િવ ાથ તરીકે આ રીતે ફાયદાકારક નીવડે છે, કેમ કે મયા દત સમયગાળામાં
કેટકેટલી સદીઓની મહેનતના અંતે

ા ત અનુભવજ ય

ગિણતને તેના પરીવેશમાં સીધે-સીધું

ણવું મુ કેલ બને છે. આથી તેના અમૂત યાલો કે િવચારોનું મૂત કરણ કરવું જ રી

બને છે . આ મૂત કરણની

ાનને માણવાનો,

ણવાનો આનંદ માણી શકે છે . પણ,

યામાં ઘણીબધી રીતો તેમજ સાધન-સામ ીનો ઉપયોગ વગખંડમાં કરવામાં આવે છે. આવી

જ એક low cost – no cost material ધરાવતી કાગળ કરામતની રીત ઓરીગામીની મદદથી ગિણતની અમૂત
િવભાવનાઓને

ણવાનો ય ન કરીશુ.ં

અહ , આપણે ભૂિમતીમાં ખૂણાઓના માપન માટે જ રી એવા એક સાધન – કોણમાપકની રચના કરીશુ.ં

પ

-

મ

-

રા તમારા ઉદ યમાં િન ઠા એ જ સફળતા ુ ં રહ ય છે.- ડઝરાયેલી

ટ
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-
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ૂ લ લેસમે ટ :
જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન ભ ચ
થી તા. 21.12.2013

ુ ધી અ ાપકો માટ

થમ તબ ામાં ચાર અ ાપકોએ

ારા તાર ખ 16.12.2013

ૂ લ લેસમટ કાયકરમ યો યો. માં

ુ દ - ુ દ શાળાઓમાં જઇને અ ાપન

કાય

કરવા ુ ં હ . ુ ં
આ ચાર શાળાઓમાં 1.નવાતવરા
શાળા 3.ક ઢ

ાથિમક શાળા 2.ગોવાલી

ાથિમક શાળા 4. શે ર ૂ રા

હતી. આ દરક શાળાઓમાં અ ાપકો
કરાવવામાં આ

ાથિમક

ાથિમક શાળા પસં દ કરવામાં આવી

ારા િવિવધ

ૃ િ ઓ તેમજ શૈ

ણક કાય

ું હ . ું

દરક શાળામાં 1 થી ૬ તાસ
કરાવવામાં આવ ુ ં હ ુ ં

યાર

ુ ધ ી િવિવધ િવષયો ુ ં અ યાપનકાય

િતમ બે તાસમાં બાળકોને સહા યાસક

કરાવવામાં આવતી હતી. િતમ
કાય મ ુ ં આયોજન કરવામાં આ

દવસે એ લે ક શિનવાર એક સાં
ુ ં હ, ુ ં માં પાં ચ દવસ

ૃિ ઓ
ૃ િતક

ુ ધી િવ યાથ ઓ

ારા તૈય ાર કરવામાં આવેલ ૃ િતઓ ર ૂ કરવામાં આવી હતી.

સાફ ય

અથ સેવાક ય
બીજ

ુ રત થશે યાર,

ાથિમક શાળાની

ખાતર, પાણી મળશે

યાર,

ુ ુ પદ બરાજમાન સૌ માટ એમ કહવાય ક

શરવાણી ટ હોય તેમ

શક

ુ ુ ુ ં કાય

કરવા ુ ં છે.આપ સૌ

ધકારમાં થ ી બાળદવોને તેજોમય
ણો જ છો ક

ધકારને

તે તર

ૃ ટમાં િવહાર કરતાં

ૂ ર કરવા વં ય

કાિશત થ ુ ં

પડજલ ુ ં પડબળ ુ ં પડ.
આ

શાળાક મહાશાળા ક ાએ

ક લાં ક વાચન દા ર થી પીડાયછે. અને
ાન પી

ાન દાન કરતાં સૌ

ુ ુ જનોમાં થ ી

યાં વાચન દા ર ય હોય યાં

કાશની ગેરહાજર જ વતાવવાની.

ુ તકાલય,ઇ ટરનેટ ક અ ય ટ નોલ જના સં પકમાં આવી પારં ગત

બન ુ ં અિત આવ યક છે. ના થક આપણી વની જમીન ફળ ુ પ બની
શક.િવચાર બીજને

વા હત શૈલી ારા વાતાવરણ

દશન થાય છે ક

થમ વખત જોતા હોય છે.આવા િશ કોના હાથે સં વધન

બાળકના ભા યમાં લખાયે ુ ં હશે!! તેના મનો દશને કોણ

ફળ ુ પ બનાવશે? એ ગહન ચતનનો િવષય છે . ુ ં તો મા ુ ં
બીજો િવચારવા કરતાં

આવી મનો ૃ િ

ં ક આનો િવક પ

ધરાવતા િશ કો છે તેમને તેમની

સામે વગખં ડમાં બેઠ લા દરક બાળકમાં પોતાના સં તાન ુ ં દશન કર તેમના
દયાસને પોતા ુ ં નામ

કત કરવા બનતા બધાં

ય ન કરવા જોઇએ.આ ુ ં

િશ ણ

ે ે હ રયાળ

ૃ ટ ુ ં િનમાણ થશે
.

એવાં ઉ મ િશ કો ુ ં આગમન
ઉ સવ પે ઉજવવા

ુ જરાતના

ાથિમક િશ ણમાં

ુ ણો સવ કાય મને સાચા અથમાં

ુ ણોના

ેરક બનશે એવી અ યથના .

ુ રત કર ુ ં હોય તો માનિસક જમીનની ફળ ુ પતા

અિનવાય છે. નહ તર પડતરબં જર જમીનમાં કોઇ પણ પાક ુ ં ધા ુ પ રણામ
મેળવી શકા ુ ં નથી તેવી

થિત આ શૈ

ણક પથદશક બની સામા જક ઉ કષ

વાયકપટલ

મહાન સં ક પ જ મહાન કાય ના જનક હોય છે.-શે સિપયર
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વં ત બનાવી બાળ

બા ુ ક લાક એવા િશ કોના પણ

ઓ વગમાં જઇ પાઠય ુ તક ખોલે યાર જ આ એકમમાં થ ી

ુ ં ભણાવ ુ ં છે તે
પામવા ુ ં

ણે

કરવાથી બાળકની અને િશ કની બં ેની જમીન ફળ ુ પ બનશે
. ના થક

વાચન દા ર યતા ૂ ર કરવા માટ િશ ણ પથ પર કાય કરનાર સૌ
જનોએ

ુ લાકાત લેવ ા ુ ં અવારનવાર થાય છે . યાર

માનસને ફળ ુ પ બનાવે છે. તો બી

ૃ ટ યાર.

તે જ તાર શક ,

ુ ુ જનોની થાય
.

ઘણા િશ ક િમ ો બાળકોને ભણાવવામાં એ લા બધા મશ ુ લ હોય ક

વળ ,જમીન ફળ ુ પ સાર,
બીજ થક

ૂ િમકામાં કાયરત સૌ

ાચાય

बरसा मुंडा : आ दवािसय का महानायक
झारखं ड के आ दवासी द पित सु गना और करमी के घर 15 नवं बर 1875 को ज मे बरसा मुं डा ने सेहस क

याह से पु षाथ के पृ

उ ह ने ह दू धम और ईसाई धम का बार क से अ ययन कया तथा इस िन कष पर पहु ं चे क आ दवासी समाज िमशन रय से तो
समझ पा रहा है , न

िमत है ह

पर शौय क श दावली रची।
ह दू धम को भी ठ क से न तो

हण कर पा रहा है ।

बरसा मुं डा ने महसू स कया क आचरण के धरातल पर आ दवासी समाज अंध व ास क आं िधय म ितनके-सा उड़ रहा है तथा आ था के मामले म भटका हु आ है ।
उ ह ने यह भी अनुभव कया क सामा जक कुर ितय के कोहरे ने आ दवासी समाज को

ान के

काश से वं िचत कर दया है । धम के बं द ु पर आ दवासी कभी िमशन रय के

लोभन म आ जाते ह, तो कभी ढकोसल को ह ई र मान लेते ह।
भारतीय जमीं दार और जागीरदार तथा
यातना से मु

दलाने के िलए उ ह तीन

टश शासक के शोषण क भ ट म आ दवासी समाज झु लस रहा था। बरसा मुं डा ने आ दवािसय को शोषण क नाटक य

तर पर सं ग ठत करना आव यक समझा। पहला तो सामा जक

छूट कर पाखं ड के पं जरे से बाहर आ सके। इसके िलए उ ह ने ने आ दवािसय को
दखाया।

सामा जक

तर पर ता क आ दवासी-समाज अंध व ास और ढकोसल के चं गु ल से

व छता का सं कार िसखाया। िश ा का मह व समझाया। सहयोग और सरकार का रा ता

तर पर आ दवािसय के इस जागरण से जमींदार-जागीरदार और त कालीन

टश शासन तो बौखलाया ह , पाखं ड झाड़-फूंक करने वाल क दु कानदार भी

ठप हो गई। ये सब बरसा मुं डा के खलाफ हो गए। उ ह ने बरसा को सा जश रचकर फंसाने क काली करतू त
था आिथक

तर पर सु धार ता क आ दवासी समाज को जमींदार और जागीरदार क आिथक शोषण से मु

समाज म चेतना पै दा कर द तो आिथक
'बेगार

था' के व

तर पर सारे आ दवासी शोषण के व

ारं भ क । यह तो था सामा जक

तर पर बरसा का

कया जा सके। बरसा मुं डा ने जब सामा जक

भाव। दू सरा

तर पर आ दवासी

वयं ह सं ग ठत होने लगे। बरसा मुं डा ने उनके ने त ृ व क कमान सं भाली। आ दवािसय ने

जबद त आं दोलन कया। प रणाम व प जमींदार और जागीरदार के घर तथा खेत और वन क भू िम पर काय

क गया। तीसरा था राजनीितक

तर पर

आ दवािसय को सं ग ठत करना। चूं क उ ह ने सामा जक और आिथक

तर पर आ दवािसय म चेतना क िचं गार सु लगा द थी, अतः राजनीितक

नह ं लगी। आ दवासी अपने राजनीितक अिधकार के

टश हु कूमत ने इसे खतरे का सं केत समझकर बरसा मुं डा को िगर तार करके जे ल म डाल दया। वहां

ित सजग हु ए।

तर पर इसे आग बनने म दे र

अं ेज ने उ ह धीमा जहर दया था। जस कारण वे 9 जून 1900 को शह द हो गए। भारतीय इितहास म बरसा मुं डा एक ऐसे नायक थे ज ह ने भारत के झारखं ड म अपने
ांितकार िचं तन से उ नीसवीं शता द के उ रा
चु नौती दे कर बबर

म आ दवासी समाज क दशा और दशा बदलकर नवीन सामा जक और राजनीितक युग का सू पात कया। काले कानू न को

टश सा ा य को सांसत म डाल दया।

बरसा मुं डा सह मायने म परा म और सामा जक जागरण के धरातल पर त कालीन युग के एकल य और

वामी ववेकानंद थे।
વી.એમ. બલદા ણયા
લે ચરર,આઇ.એફ. આઇ.સી.શાખા
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vg<K>Dmi> (Sxk a[k vKt biLkni ãdy s&F) phi[>c) jiy pC) (Sxkn&> kiy< p*N< YE jiy C[.biLk aip m[L[ (SKt&, a¿yis krt&>
Yiy C[.t[mi fkt (Sxkn&> mig<dS<n, h&f,udihrNn) j j$r pD[ C[.biLkni ãdy s&F) phi[>cvi miT[ p\[m,~ØFi,(vÅvis p\i¼t krvi aivÆky
C[.
(Sxkmi> p[\mni[ (vkis Yti> aip[i aip p\[mni> tr>gi[ (Sxkn) ais pis f[liy C[. j[n) asr vg<K>D, SiLini>
વitivrNmi> (vAtr[ C[. j[m (vÅvn[ S&Ü krvi a[k s>tn&> ãdy jiea[ t[m SiLini vitivrN n[ S&Ü bnivvi miT[ a[k
(Sxkn&> S&Ü ãdy j kif) C[.
(Sxk d^ri ãdyY) Yt&> ãdyn&> kiy< (vwiY)<ai[ni ãdy s&F) pi[hi[>c[ C[.t[Y) a[k p*N< (Sxkn&> kiy< SiLi a¿yisn)
p\(kyi drÀyin biLki[ni> vt<n,mn, ãdy an[ aiRmi s&F) phi[>c[ C[. j[ p*N< (Sxk bnvin) p\(kyini[ mig< C[.
ભાષાની સ ૃ ધ વતં તા ુ ં બીજ છે
.—લોકમા ય િતલક
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smy s>ciln
h>m[Si a[k (m(nTmi> 60 s[kºD,a[k klikmi> 60 (m(nT an[ a[k (dvsmi> 24 klik
j rh[vini C[ -aim,ki[e kiL[ tm[ a[k pN (m(nTn[ mi[T) nh)> kr) Ski[ k[ klik bgiDvi[ tmn[ pi[Piy

SZL NLWF 5KL VU|TFS|D WZFJTL 5|J'lTVMG[ VM/BL SF-M VG[ T[GL 5FK/ plRT ;DI OF/JMP
V[S SlJV[ ;FR]\ Sæ] K[ S[vv

j nh)>.smy a[ j rh[vini[ VF56[ S[D SZLG[ T[GM ;N]5IMU SZLV[ T[ VF56[ GSSL SZJFG]\ K

;[Sg0M JLTTF4JLTL U. lDlG8M

[PVF56FDF\GF ;F{ SM. DF8[ B}A H VUtIGF S,FSM CMI K[PH[DF VF56[ z[Q9 SFD SZL XSLV[ T[D

lDlG8M JLTTF4JLTL UIF S,FSM

CM.V[ KLV[PTDFZF DF8[ VF ;DIG[ VM/BL ,M VG[ wIFGDF\ ZFBM S[ VF ;DIDF\ S[8,FS B}A

S,FSM JLTTF4JLTL UIF DlCGFVM

VUtIGF SFDM WZJFGF K[P

DlCGFVM JLTTF4JLTL U. ;F,

HM TD[ V[SND TFHUL VG]EJTF CMJ TM XSI CMI TM V3ZF SFDM lG58FJL ,MPlAGVY"5}6"
SFDM SZJF 5FK/ BR[", XlST H[JF S[ OMG SZJF4U.SF,GL 38GFVMGL ;CSD"RFZLVM ;FY[ U5;5

;F, JLTTF450L U. 8F,
કા , 50TF4Y. UIF

A[CF,”

SZJL JU[Z[YL h05YL SFD 5}6" GCL\ SZL XSM VG[ ;ZJF/[ DM8F\vV3ZF\ SFDM 5}6" SZJF DF8[ ;DI
B[\RFTM HX[PVFCFZ VG[ p\3 DF8[ 5}ZTF ;DI OF/JMPTD[ SNFR V[S ;FY[ ,F\AF ;DI ;]WL SFD
B[\RL XSXM 56 HM TD[ YFS[,F S[ GA/F. VG]EJTF CXM TM ;DI OF/JJF KTF\ SFDG[ z[Q9 ZLT[ 5}6"
GCL\ SZL XSMP TDFZ[ H]NF HNF SFIM" DF8[ S[8,M ;DI OF/JJM T[GF[ 8F.D8[A, T{IFZ SZMPlJlJW
5|J'lTVMGM VeIF; SZM VG[ H]VM S[ TD[ TDFZF SFD 5FK/ JF:TJDF\ S[8,M JWFZ[ ;DI 5;FZ SZM
KMPTDG[ ;\A\lWT G CMI T[JL S[8,LI RRF"DF\ TD[ ê0F pTZTF CXMPlNJ;GF V\T[ TD[ CFY WZ[,L
5|J'lTVMG[ H]NF H]NF RFZ DYF/F C[9/ JUL"SZ6 SZL ;Z/ 5'yYSZ6 SZMPH[DS[ VU|TFS|D
WZFJTL4HJFANFZLI]ST ;DI J[0OGFZL VG[ V\T[ ZMlH\NL lS|IFVM VG[ ;\RF,GPVU|TFS|D WZFJTL
5|J'lTVM V[8,[ TD[ H[ CF\;, SZJF .rKTF CM T[GL 5FK/ TD[ VF5[, lS\DTL ;DIP C\D[XF DCtJGL
VG[ VU|TFS|D WZFJTL 5|J'lTVMG[ VM/BL SF-M VG[ T[G[ lGIT ;DIDF\ 5}6" SZL ,MPTDG[ ;M\5FI[,L
SFDULZLVM DF8[ ;DI OF/JMvSIFZ[S VU|TFS|D WZFJTL 5|J'lTVM VgI SM. 56 5}ZL SZL XS[ T[D
CMI TM T[D SZMP ;DI AUF0GFZL 5|J'lTVM S[ H[ TDG[ TDFZF ,1IYL N}Z SZ[ T[G[ VM/BL SF-MPH[D
S[ NB,ULZL4;DI J[0OGFZL 5|J'lTVM G]SXFGSFZS CMI K[PV[S JBT TDFZ]\ 8F.D8[A, T{IFZ

ૂ ય પરાગ ભાઇ પટલ એ લે ક આપણા સૌના બા ૂ

દનેશ ભાભોર
લે ચરર પીએસટ ઇ

ક

ઓ ભારતના વાતં ય સં ામના સેનાિન હતા,બાળકોના ચાહક અને
બાળિવકાસની

ઉ મો મ

ૃિ ઓ

કરનાર

,મ હલા

િવકાસના

મોભી,ખે ૂતો અને મ ૂ રોના રાહબર, િન કામ કમ યતાના ભે ખધાર અને
ગાં ધ ી ુ ગના સં મરણ સમા હતા. ઓ આ
બા ુ ની ખોટ સમ

આપણી વ ચે નથી યાર

િશ ણ જગત અને ખાસ ભ ચ જ લાને સાલશે.

જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન ,ભ ચ વતી
હા દક

ૂ ય બા ૂ

ને

ધાં જ લ.

“એ આવજો બધા
દવસ સાથ શ યા,આથ યા
બસ હવે બ ુ ર યા
ઘેર જઇએ, ુ ઓ
ઓ લે ઉભી એ

ખ ખચી ુ એ

વાટ અધીરાઇમાં..........મા.”

કિવ ી જયં ત પાઠક

you train hard, you’ll not only be hard, you’ll be hard to beat. - Herschel Walker
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vg<K>Dmi> ICT ni upyi[gY) Yti> fiydi :
ડો. ીિત ભ િસ.લે ચરર ,ઇ.ટ .શાખા

Nr. Manan Ashram,
At & Post. Zadeshwar,
Ta. & Dist. - Bharuch.
Gujarat. (India)
-:

િતભાવ આવકાય :-

Phone:
02642-231025
E-mail:
diet_bharuch@yahoo.co.in
Website:
www.dietbharuch.org

માગદશન

:

ી યોગેશભાઇ ક. પટલ,

સં પાદન અને ડઝાઇન: ડો.
(ન ધઃ અહ

ાચાય, જ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.

ીિત પી. ભ , િસ.લે., જ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.

કાિશત તમામ લખાણમાં ના િવચારો

તે લેખકને આિધન છે.)

vg<K>Dmi> (SxN kiy<n[ Jv>t bniv) Skiy C[.
(vPyvAt&ni a¹yipn kiy<mi> bh&si>v[(dk an&Bvi[ p*ri piD) Skiy C[.
ICT oiri Xinn[ li>bigiLi s&F) yid riK) Skiy C[.

(SxNkiy<n[ rsp\d tYi srL bniv) Skiy C[.
ICT ni> mi¹ym oiri a[kY) vF& Fi[rNni biLki[n[ a[k siY[ a¹yipn kiy< kriv) Skiy C[.

piqyk\mni> (vPyvAt& s>dB[< a[k krti> vFir[ h[t&ai[ / xmtiai[n) smj&t) biLki[n[ K*b j ai[Ci smymi>
aip) Skiy C[, j[Y) smyn) bct kr) Skiy C[.
ICT ni> upyi[g oiri (Sxkmi> rh[l) (v(SOT kiy< s>dB[< rh[l myi<diai[n[ d*r kr) Skiy C[.

(Sxk pi[tini Xinn[ vF& smZÜ bniv) Sk[ C[.

પોતા ુ ં નામ પોતાના કમ થી બનાવે તે જ ઉ મ માણસ- રામ ૃ ણ પરમહં સ
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