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…ચાલો ફેલાવીએ સત્કાર્યની સુવાસ 

નભસ્કાય મભત્રો, 

આણે વૌ જાણીએ છીએ ક ેલષ ૨૦૧૧-૧૨ દયમ્માનના વભમગાાની 

આણે આણા દેળનાાં Royal Fellow Mathematician શ્રીમનલાવ 

યાભાનજુનના જન્ભની ૧૨૫ભી જન્ભજમાંમત મનભીત્ત ે ‘યામિમ ગમણત લષ’ તયીક ે

ઊજલણી કયેર શતી. આ વાંદબે ભયાટના આ પ્રથભ અાંકભાાં ગમણત જેલા વાંૂણષ 

અભૂતષ ળાસ્ત્રને મલમના લાડાભાાં ન ફાાંધતા જ્ઞાન ભેલલાના એક વાધન તયીક ે

ભાણલાનો પ્રમત્ન કયીએ. 

આજે ગમણત ળીખનાય ભૂ અનુબલોથી ળરૂઆત કયીને નશીં ણ આજના ગમણતભાાં મલકવાલલાભાાં આલેર 

વ્મલસ્થાઓને ળીખલાનો પ્રમત્ન કયે છે. એક મલદ્યાથી તયીકે આ યીતે પામદાકાયક નીલડે છે, કેભ કે ભમાષદદત વભમગાાભાાં 

કેટકેટરી વદીઓની ભશેનતના અાંતે પ્રાપ્ત અનુબલજન્મ જ્ઞાનને ભાણલાનો, જાણલાનો આનાંદ ભાણી ળક ે છે. ણ, 

ગમણતને તેના યીલેળભાાં વીધે-વીધુાં જાણલુાં ભુશ્કેર ફને છે. આથી તેના અભૂતષ ખ્મારો કે મલચાયોનુાં ભૂતીકયણ કયલુાં જરૂયી 

ફને છે. આ ભૂતીકયણની પ્રદિમાભાાં ઘણીફધી યીતો તેભજ વાધન-વાભગ્રીનો ઉમોગ લગષખાંડભાાં કયલાભાાં આલે છે. આલી 

જ એક low cost – no cost material ધયાલતી કાગ કયાભતની યીત ઓયીગાભીની ભદદથી ગમણતની અભૂતષ 

મલબાલનાઓને જાણલાનો પ્રમત્ન કયીળુાં.  

શળક્ષકશભત્રને નુયધ કે ઉયક્ત પ્રલૃશિ લગષખંડભાં કયાલી લાસ્તશલક જીલનભાં ખૂણાના 
ભાનભાં તેન ઉમગ કયાલળ. અ ંગે અના નુબલ તેભજ વચૂન ભયાટને ભકરાલળ.

 - નીશતન જે. દરલાડી, શવ.ર.ે, શજ.શળ.તા.બ., બરૂચ 

યેવાતટે પ્રસ્થાપત અને 
કફીયવડની જેભ 

પવસ્તયવાની આકાાંક્ષા 
ધયાવતા પજલ્રા પિક્ષણ 

અને તારીભ બવન, બરૂચ 
તનેા સાતભા સ્થાના 

પદને પિક્ષણકે્ષત્રભાાં થતા 
સત્કામયોની સવુાસ 

પેરાવવાના એક પ્રમાસરૂે 
ભયાટનય પ્રથભ અાંક 

પ્રકાપિત કયતા આનાંદની 
રાગણી અનુબવે છે. 

આના સાથ સહકાયની 
યાહે ઉત્તયયત્તય પનતનવીન 
પ્રવપૃત્તઓ, પ્રમયગય, કામયો 

તભેજ પ્રાભાપણક 
પ્રપતબાવયથી ભયાટના 

આગાભી અાંકય સુિયપબત 
યહે તવેી અેક્ષાએ... 

 
।। नमामी देवी नममदे ।। 

- પ્રાચામો 
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પ   -   પ્રવૃત્તિ 

મ   -   મંથન 

રા  -   રાજીપો 

ટ   -   ટહેલ 



  

 પ્રાથશભક શળક્ષણની ગુણલિા વુધાયલાનાં ળુબ અળમથી 
ભાનનીમ શજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રીનાં વીધા ભાગષદળષન શેઠ 
ને ંકરેશ્વય નગયવેલા વદન શસ્તકની કુભાય બ્રાન્ચ ળાા 
નંફય - ૧ ને શજલ્રા ંચામત શળક્ષણ વશભશત, બરૂચ શસ્તકની 
પ્રાથશભક ળાા, નલા તશયમાની ળુબેચ્છા ભુરાકાત વાથે ફંને 
ળાાભાં શળક્ષણની ગુણલિા વુધાયલાની કાભગીયી વંલાભાં 
અલેર છે. 

 અ ફંને ળાા ૈકી પ્રાથશભક ળાા, નલા તયીમાભાં વલષ 
શળક્ષા શબમાન, ગાંધીનગય ધ્લાયા પ્રજ્ઞાલગષની પાલણી કયલાભાં 
અલેર છે. પ્રજ્ઞા એટરે પ્રલૃશિ ધ્લાયા જ્ઞાન, અ મુશક્ત વાથષક 
કયલા ભાટે અ ચાયેમ શળક્ષક તન ને ભનથી ફાકની લચ્ચે 
ફેવીને ટૂકડી પ્રભાણે ળૈક્ષશણક કામષ કયાલે છે. અ ળાાભાં પ્રજ્ઞા 
શબગભને વાચા હ્રદમથી ચાલલાભાં અલેર શમ એભ રાગેર 

છે. 

 ભેં અ ળાાની વાતલાય ભુરાકાત રીધેર છે. પ્રત્મેક 
ભુરાકાત દયમ્માન પ્રજ્ઞાલગષ વાથે વંકામેર શળક્ષક વાથે 
વ્મશક્તગત ચચાષ ણ કયેર છે. શળક્ષકના પ્રજ્ઞા શબગભ પ્રત્મેના 
શકાયાત્ભક લરણનું પ્રશતશફંફ જે તે ધયણના ફાકભાં જલા 
ભેર છે. તેઓની લાચન, રેખન, ગણનની ક્ષભતાઓની 
શવશિભાં વુધાય જલા ભેર છે. શી ં શળક્ષકની બશૂભકા 
ભાગષદળષક તયીકેની જલા ભેર છે. પ્રત્મેક પ્રજ્ઞાલગષ યેક, 
છાફડી, ભાઆરસ્ટન ચાટષવૌ તેભજ ન્મ ધ્મમન વાભગ્રીથી 
વુળશબત જલા ભે છે. જ પ્રત્મેક ળાાભાં ફાક અ જ યીતે 
પ્રલૃશિઓ ધ્લાયા ળીખતા યશે ત અલનાયા વભમભાં લાચન, 
રેખન, ગણન ભાટે શબમાન કયલા ના ડે. નલા તયીમા 
ળાાને અલા વયકાયક પ્રમાવ ભાટે શબનંદન. 

- ી. ફી. ટેર, ધ્માક, શજ.શળ.તા.બ., બરૂચ. 
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Either be silent or say things that are more worth than silence. - Leo Tolstoy 

‘શવશિ તણાં ભૂ ભશી ંથામ જ ઝીણી તાવ 
સ્લભલૂ્માંકનની કંૂચી લડે ફધી દુય થળે કચાવ.’ 
 વ્મશક્ત, વંસ્થા, ચક્કવ વભુદામ કે છી વભાજ શવશિના 
વાન વય કયી રગ ઓખ પ્રસ્થાશત કયે ને ભાગષદળષકની 
બશૂભકા દા કયલાની શદળાભાં વક્ષભ ને ક્ષભતાલાન શલાની 
ગલષબેય નુબશૂત કયાલે ત્માયે સ્લાબાશલક યીતે જ એની ઉરશધધ 
ાછના કાયણ તાવલાનું ભન થામ.  
 કેયારાની ળૈક્ષશણક વપયભાં પ્રાથશભક ળાાઓની 
ભુરાકાત દયમ્માન એક ળાાભાં પ્રલેળતાં જ ભન પ્રપુશલ્રત થમું. 
ફાહ્ય માષલયણ યભશણમ શતું. લગષખંડભાં ડકીમું કમુષં ત 
અજુફાજુ ફાદેલથી લીટંાઆને લચ્ચે ફેઠેરા શળક્ષક વાથે પ્રશ્ન-
ઉિયની પ્રશિમા વશજ યીતે ચારતી જલા ભી. ફધા ફાકની 
વાથે ફેવી એક ફાક શચત્રકાભની રગ પ્રલૃશિ જાતે કમાષ કયત 
જલા ભળ્મ. શળક્ષક વાથેની ચચાષભાં ફાક એભ.અય. શલાનું 
જાણલા ભળ્મું. ણ શળક્ષકના પ્રેભા શાથથી વંલધષન ાભેર ફાક 
પ્રલૃશિભાં તન્ભમ શત. અનંદ થમ, ભને થમું, રાલ જયા ુસ્તકીમું 
જ્ઞાન ચકાવું!! શયણાભ ૯૦ ટકા ફાક A+ ભાં શતા, અલું 
વયવ શયણાભ ભેલલા નાલેરી કામષળૈરી જાણી ભને થમું અ 
ફાફતન પ્રચાય-પ્રવાય થલ જઆએ.  
 અ ળાાના દયેક શળક્ષક ન્મ દયેક શળક્ષકન એક વદગુણ 

ને એક દુગુષણ સ્ટાપરૂભભાં એકફીજાને કારીભાં રેશખત 
સ્લરૂે અે છે. દયેક શળક્ષક વદગુણનું વંલધષન કયે ને 

દુગુષણનું શનંદાભણ કયે. અલી કવયત દય 
ભાવના ંશતભ ળશનલાયે ળાા છુટ્મા ફાદ 

રગ એક કરાક વભમ પાલી કયલાભાં અલે છે. દયેક 
શળક્ષક વતત સ્લભલૂ્માંકન કયી જમાં છે ત્માંથી અગ લધલા ળું 
કયીએ? તેનું શચંતન કયી અગ લધે છે.  

 ફાકનું વતત ભલૂ્માંકન લાસ્તશલક યીતે કયી શલદ્યાથીષના રગ 
યેકડષ ફનાલે છે તથા જરૂયી ઉચાયાત્ભક કામષ વતત ચારુ યાખે 
છે. તેની ડક્યુભેન્ટ પાઆર રગ યીતે ફનાલામ છે. 

 દયેક શળક્ષક ાવે તાનું ભાશવક પ્રાનીગં જલા ભળ્મું. ળું 
કયલું? કેલી યીતે કયલું? કની ભદદ રેલી? ળું શવશિ થળે? અ 
ફધી ફાફતન શલચાય અભાં જલા ભે. 

 ળાાના અચામષ ટીભનું વંકરન એટરી કાજી ૂલષક કયે કે 
ક્યાંમ શતયાડના દેખામ. 

 દય ભાવે ફાકની ળશક્તને પ્રદશળષત કયલાની તક ુયી ાડલા 
શલશલધ પ્રલૃશિઓ, કામષિભનું અમજન થામ, જેભા ફાક દ્રાયા 
યજુ થમેર ફાફતનું વાયું-નયવું ાવું તાવી મગ્મ વચૂન કયી 
વતત શકાયાત્ભક દ્રષ્ટીકણથી તેન સ્લીકાય થામ.  

અલ અણે ણ અલું જ કંઆક નખું અણી વંસ્થા 
તથા ફાદેલ ભાટે કયીએ, નલ થ ાથયીએ, જેના ય જનાય વો 
ગુણલિામુક્ત જીલનળૈરીના લવય ઉજલે. 

- લામ. કે. ટેર, પ્રાચામષ, શજ.શળ.તા.બ., બરૂચ. 
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The most important thing in communication is hearing what isn’t said. - Drucker 

  - વંકરન: ધભેષન્દ્ર લવાલા, વ્માખ્માતા, ડામટ, બરૂચ. 
 ‘સ્લ’ ભનશલજ્ઞાન તેભજ યજીંદા જીલનભાં ફશા પ્રભાણભાં લયત ળધદ છે. તભે વો વશભત થળ કે અણે તાના ‘સ્લ’ 
શલળે શલચાય કયલાભાં ઘણ વભમ શલતાલીએ છીએ. અણે અણા ‘સ્લ’ વાથે જડામેરા નુબલ, ખ્માર તથા લાસ્તશલક કે 
કાલ્શનક શલચાયભાં ભગ્ન યશીએ છીએ. એટરે કે ફધી જ ભાનલીમ શિમાઓનું કેન્દ્ર ‘સ્લ’ છે. તભે ણ તાના ‘સ્લ’ શલળે કેટરીક 
ધાયણાઓ, નુભાન કે ભાન્મતા શલકવાલી શળે. ત ચાર તેને જાણલા ભાટે એક પ્રલૃશિ કયીએ. તભાયે નીચેના લાક્ય યૂા કયલાનાં 
છે. જેભાં ‘શંુ’ થી ળરૂ કયીને ‘છું’ થી લાક્ય ૂણષ કયલાનું છે. દયેક લાક્યભાં તભાયે તાનું શલલયણ કયલાનું છે. 
શંુ_________________________________________________________________છું 
શંુ_________________________________________________________________છું 
શંુ_________________________________________________________________છું 
શંુ_________________________________________________________________છું 
શંુ_________________________________________________________________છું 
શંુ_________________________________________________________________છું 
શંુ_________________________________________________________________છું 
 તભને અ પ્રલૃશિ કેલી રાગી? તભને ચક્કવ નુબલ થમ શળે કે અ વય કામષ નશતું. તભે અ કામષ ણૂષ કયતી લખતે તભે 
તાને વંફશધત કયી યહ્યા શતા. તભે તાની જાતને તાની રગ યીતે યાખીને કામષ કયતા શતા. 
 એલું જલા ભળ્મું છે કે રગબગ ૨ લષની ઉંભય વુધીભાં ફાક સ્લ વાથે જડામેર કેટરાક વય પ્રકાયના શલચાયની 
શબવ્મશક્ત કયલા રાગે છે. ળરૂઅતભાં ફાક તાના સ્લ શલળે ભાતા-શતા, શભત્ર તથા ન્મ વંકષભાં અલતી વ્મશક્તઓ ધ્લાયા 
જાણે છે. અ રક વાથેની વાભાશજક અંતયશિમા સ્લના નુબલને અધાય અે છે. એટરે કે વભાજભાં ફીજા રકના નુબલના 
અધાયે અણા સ્લની વંયચનાભાં શયલતષન વંબલ છે. (વંદબષઃ ભનશલજ્ઞાન કા શયચમ-બાગ ૨, એન.વી.ટી.આ., ન્મુ શદલ્શી)  

Born  : 5 May 1818 

at Trier, Kingdom of Prussia, German Confederation 

Died  : 14 March 1883 (aged 64), London, U.K.  

Nationality : German 

Era  : 19th-century philosophy 

Region  : Western Philosophy, German philosophy 

Religion  : Protestantism; later, none (atheist) 

Main interests : Politics, economics, philosophy, sociology, labour,  

   history, class struggle, natural sciences. 

Notable ideas : Co-founder of Marxism (with Engels), surplus value, 

contributions to the labor theory of value, class strug-

gle, alienation and exploitation of the worker, The 

Communist Manifesto, Das Kapital, materialist con-

ception of history 

Influenced by : Hegel, Feuerbach, Spinoza, Proudhon, Stirner, Smith, Voltaire, Ricardo, Vico, Robespierre, Rous-

seau, Shakespeare, Goethe, Helvetius, d'Holbach, Liebig,Darwin, Fourier, Hess, Aristotle.  

Influenced : Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, Tito, Kim il-sung, Kim Jong-il, Hoxha, Castro, Guevara, Ho, Sartre, 

Simone de Beauvoir, Luxemburg, Lukács, Gramsci, Korsch, Bloch, Kropotkin, Bakunin, Marcuse, 

Deleuze, Debord, Negri, Taussig, Roy, Laclau, Bourdieu, Schumpeter, Habash, Aflaq, Newton.                                                              

- Information by Mr. V. M. Baldaniya, Lecturer (IFIC), DIET, Bharuch. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_Signature.svg
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If you train hard, you’ll not only be hard, you’ll be hard to beat. - Herschel Walker 

  લતષભાન વભમભાં શળક્ષણની ભાંગ ને ુયલઠાની 
જરૂશયમાત વાેક્ષ રૂે તપાલતમુક્ત છે. પ્રાથશભક શળક્ષણની 
વાલષશત્રકતા ને ફંધાયશણમ શધકાય તયીકે સ્લીકાય ાભેર છે, 
ત્માયે તેની ગુણલિા વાંપ્રત શયશસ્થતી પ્રભાણે જલામ યશે તે 
ખૂફ જરૂયી છે. પ્રાથશભક શળક્ષણ ખાનગી ને જાશેય ળાા 
લચ્ચેની વયખાભણી કયતા ખાનગી પ્રાથશભક ળાાઓ અધુશનક 
ટેક્નરજીન ઉમગ કયીને ફાકના બશલષ્મન શલકાવ કયી 
યશી છે, ત્માયે વયકાયી ળાાઓ ણ પ્રાપ્મ વાધન-વ્મલસ્થા લડે 
ટેક્નરજીન ઉમગ કયીને ળાાકીમ શળક્ષણની ગુણલિાભાં 
વુધાય રાલી ળકે છે.  

  વયકાયની મજનાઓ નુવાય પ્રાથશભક ળાાઓને 
ટેક્નરજીના ઉમગ ભાટે વાધશનક, 
નાણાંકીમ ને ભાનલીમ વલરત 
અલાભાં અલે છે, અ વલરતન 
કેટર ઉમગ થામ છે, તેનાં 
ઉમગભાં કેલી ભમાષદાઓ યશેલા ાભી 
છે, તે ફાફત વંળધનન શલમ ફની 
યશે છે. વાભાન્મ યીતે ટેક્નરજીના 
લયાળ ને ઉમગભાં ગ્રામ્મ 
શલસ્તાયની કેટરીક ભમાષદાઓ વાભે 
અલેરી છે.  

  બાયતની પ્રલતષભાન શળક્ષણ 
પ્રણારી તયપ ખાવ કયીને પ્રાથશભક 
ળાા ક્ષેત્રભાં કઆ દ્રષ્ટીાત કયે ત તે જઆ ળકળે કે શળક્ષણનું 
અ ક્ષેત્ર એક ફાજુ લૈશશ્વકયણ ને ફીજી ફાજુ લધતી જતી 
ભશત્લકાંક્ષાઓના વંદબષભાં સ્લરૂાંતયણ તયપ ઝડી ગશત કયી 
યહ્યું છે. તભાભ કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણના વાધાયણ શલસ્તયણ 
વાથે ગુણલિાના શળક્ષણની ફાફત ભુખ્મ ડકાય ફની યશે છે. 
શળક્ષણની ગુણલિાન ખ્મારઃ 
  ભાનલજીલનના આશતશાવભાં કંઆક નલી ખજ એ ફાફત 
ગુણલિાન અગ્રશ દળાષલે છે. શળક્ષણ વશશત તભાભ ક્ષેત્રભાં 
ગુણલિાન ખ્માર અજે ખૂફ જ પ્રચશરત ફન્મ છે. પ્રાથશભક 
શળક્ષણ ામાનું શળક્ષણ શલાથી અ ક્ષેત્રભાં ગુણલિામુક્ત 
શળક્ષણની લતષભાન અલશ્મકતાની જરૂયીમાત છે. શળક્ષણની 
ગુણલિા એટરે ઉત્કૃષ્ટતાની ભાત્રા કે ઉચ્ચકક્ષાએ ફાફત પશરત 
થામ છે. (ઓક્વપડષ આશગ્રંળ શડક્ષનયી, 1970) 

  ગુણલિાન ખ્માર ગશતળીર ખ્માર છે. તેની ચક્કવ 

વ્માખ્માઓ વશલળે વશામરૂ ફને તેભ નથી. અભ છતા તેના 
શલશલધ થષની શાયભા ગુચલાડ ઊબ કયે છે. (વેશફવ, 1996)  

  ગુણલિા એ શલધામક શલબાલના છે. તેન થષ એ છે કે 
જે શલદ્યાથીષજીલન જીલે છે તેની પશ્રૃશત કેટરીક ઉમગી ને 
ભલૂ્મલાન ફાફત છે. જે ભાત્ર ખાભીઓની ગેયશાજયી દળાષલે છે. 

  ગુણલિાન અ પ્રશ્ન વેલાના ક્ષેત્રભાં લધુ ટટ ફને 
છે. શળક્ષણભાં ગુણલિાના ભાદંડ વભમારન થલા 
વભમફિતા, વોજન્મ, શલનમ કે શલલેક, શળષ્ટાચાય, ઝડ, 
ચકવાઆ, લગેયે ગુણન શલકાવ શલદ્યાથીષઓભાં થામ તે જરૂયી 
છે. શળક્ષણભાં ગુણલિાનું કેન્દ્રશફન્દુ શલદ્યાથીષઓની અવાવ 
શમ છે. ગુણલિા શલળે એક ધષશળશક્ષત ભાતાનું શલધાન ભને 

માદ અલે છે. એક શભત્રને શળક્ષણની 
વલષચ્ચ શડગ્રી (ી.એચ.ડી.) પ્રાપ્ત 
થામ છે. તેન શભત્ર તેની ભાતાને અ 
વભાચાય જણાલે છે ત્માયે ભાતાએ 
જલાફ અપ્મ, “શા તે ડૉક્યય થમ છે. 
યંતું મગ્મ ભાનલ નશશં.” ત ભાતાના 
ળધદ ભાનલ ફનલા ભાટેના ગુણન 
બાલ તયપ ંગુરીશનદેષળ કયે છે. 
જેલા કે વશકાય, જલાફદાયીઓની 
બાગીદાયી, ન્મ પ્રત્મેની પયજ-કાજી 
લગેયે ગુણલિાન ખ્માર ગશતળીર 
શલા વાથે વાેક્ષ છે. શલદ્યાથીષની 

ગુણલિાના ભાદંડન અધાય ભા-ફા, વભાજ, કુટંુફ લગેયેના 
દ્રષ્ટીશફન્દુ ય અધાય યાખે છે.  

  ગુણલિા એટરે શળક્ષણના ક્ષેત્રભાં ફાકની 
ેક્ષાઓને શંચી લલું તેભજ વલાષંગી શલકાવ વાથે ૂણષ 
ભાનલ ફનલાની પ્રશિમા કયલી તે. અંકડાળાસ્ત્રીમ ગુણલિા 
શનમંત્રણ પ્રશલશધઓના શલકાવ ધ્લાયા શલદ્યાથીષની ગુણલિાને 
ભાી ળકામ છે. તે ગુણલિા નશક્ક કયલા ભાટેનું એક લૈકશલ્ક 
સ્લરૂ છે ગુણલિાની ખાતયી. શળક્ષણભાં એલી વ્મૂશયચના 
નાલલાભાં અલે કે તેના ધ્લાયા શલદ્યાથીષની     ગુણલિા શવિ 
કયી ળકામ. વભગ્ર શળક્ષણ પ્રશિમાભાં પ્રાથશભક શળક્ષણ એ 
ામાનું શળક્ષણ ફને છે. જેલ ામ તેલી આભાયત એ ફાફત 
શળક્ષણની  ગુણલિા ભાટેની અલશ્મક્તા ફતાલે છે.  
- યેખા અય. વેજંશરમા, શવ.રે. (ી.એન્ડ એભ.), ડામટ, બરૂચ. 

 

મંથન મસાલો 
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Everyone has his burden. What counts is how you carry it. - Merie Miller 

 
 
 વ્મક્ત ગુણને શખરલી ળકે ને વ્મક્ત ળશક્તને જાગૃત 
કયી કામષભાં જડી ળકે તેનું નાભ જ શળક્ષણ.એ અણે વો જાણીએ જ 
છીએ, લતષભાન વભમે અ શળક્ષણને ગુણલિામુક્ત ફનાલલાના પ્રમત્ન 
અણે વો વાથે ભી કયી યહ્યા છીએ ત્માયે શળક્ષણભાં ગુણલિા એટરે 
ળું એ વભજલું જયુયી છે. 
           વાભાન્મ યીતે અણે લાયંલાય વ્માલશાશયક લાતભાં ગુણલિા 
ળધદન ઉલ્રેખ કયતાં શઆએ છીએ યંતુ અણે ક્યાયેમ ગુણલિા 
ળધદને વ્માક વંદબષભાં વભજલાન પ્રમત્ન કમષ છે ખય? અણે જે 
વ્મલવામ વાથે જડામેરા છીએ તે વ્મલવામને વાચ ન્મામ ત્માયે જ 
અી ળકીએ જમાયે અણે તેના ભૂબતૂ ખ્માર ને શવધ્ધાંત ને 
વભજલાન પ્રમત્ન કયીએ.ચાર અજે વો વાથે ભી અણા 
વ્મલવામને ગુણલિામુક્ત ફનાલલા પ્રમત્ન કયીએ.  
શળક્ષણભાં ગુણલિા એટરે ળું? 
 શદલ્રીભાં મજામેરી એક અંતયયાષ્રીમ શયદના 
લૂાષલરકન ંગેના દયૂદળષનના 04/11/93ના 
કામષિભભાં ડ.યશલન્દ્ર દલે એ શળક્ષણભાં 
ગુણલિાન થષ વભજાલતાં કહ્યું શતું કે  
‘શળક્ષણભાં ગુણલિા એટરે ... 
1.જીલન વાથે વુવંગત શળક્ષણ. 
2.જ્ઞાનાત્ભક, બાલાત્ભક ને શિમાત્ભક 

ાવાઓના વભતર શલકાવને તાકતું 
શળક્ષણ. 

3.ાયંગતતાલાું શળક્ષણ.’   
 શળક્ષણની વેલાના ગ્રાશક એલાં શલદ્યાથીષઓ, શળક્ષણની 
નુગાભી કક્ષા, લારીઓ, શલદ્યાથીષઓને કાભે યાખનાયાઓ તથા વભગ્ર 
વભાજની ેક્ષાઓને વંતલાની શલદ્યાથીષઓના ધ્મમનની ક્ષભતા 
એટરે શળક્ષણભાં વંણૂષ ગુણલિા. 
             શળક્ષણની ગુણલિાના થષભાં કામષક્ષભતા ને 
વયકાયકતા ફંનેન વભાલેળ થામ છે. શળક્ષણ એ  ફે-ધ્રુલીમ પ્રશિમા 
શમ શળક્ષક ને શલદ્યાથીષ ફંનેની કામષક્ષભતા શલે શલચાય કયલ ડળે. 
શળક્ષણની પ્રશિમાન ભુખ્મ ધ્રુલ ત શલદ્યાથીષ જ છે. શળક્ષક જે કંઆ કયે છે 
તે અખયે ત શલદ્યાથીષ ભાટે જ છે, લગષખંડભાં શળક્ષણ વયકાયક ત્માયે 
જ ફને જમાયે શળક્ષકની ધ્ધશત ધ્મેતાકેન્દ્રી શમ. 
            અણે ‘ફાકની ભછૂાી ભા’ શગજુબાઆને લાયંલાય માદ 
કયીએ છીએ, ‘તાયે જભી ંય’ શપલ્ભ જઆ તેની પ્રળંવા ણ કયીએ 
છીએ, ‘થ્રી આડીમટ્વ’ શકચય જમા છી જાણે જીલનનું વત્મ વભજામ 
જામ છે યંતુ લગષભાં જઆએ ત્માયે અ ફધું બરૂી જઆએ છીએ. જમાં 
વુધી અણે લગષભાં ફાભનશલજ્ઞાન વભજીને કામષ નશી કયીએ ત્માં 

વુધી ગુણલિા રાલી ળકાળે નશી.ં 
ગુણલિા ઓછી શલાના કાયણ: 
 પ્રાથશભક શળક્ષણન નફ ામ 
 શલદ્યાથીષ-શળક્ષક ગુણિય (PTR) જલાત નથી. 
 યીક્ષાઓભાં ગેયયીશત. 
 ખટૂતાં શળક્ષકન બાલ. 
 શળક્ષણની તારીભ ને વંળધનના ભરીકયણભાં ખાભી. 
 ળૈક્ષશણક વંસ્થાઓભાં શાશનકાયક વંઘષ. 
 શળક્ષકને ભ્માવેિય કાભગીયીભાં વાભેર કયલા. 
 ભનીટયીગં શવસ્ટભની ખાભી. 
 ગુણલિામુક્ત વંચારનન બાલ 
 શળક્ષકભા ંશનષ્ઠાન બાલ. 
 ંતીભ  એક શયફ વક્ષભ શમ ત ઉયક્ત એક ણ 
કાયણ ગુણલિાને વય કયી ળકે નશી. 
      શળક્ષણભાં ગુણલિા વુધાયણાના ઉકેર: 
1. વભગ્ર યાષ્ટ્્ની ગુણલિાન અધાય તે યાષ્ટ્્ની શળક્ષણ વ્મલસ્થા ય 

છે. ને યાષ્ટ્્ની શળક્ષણ વ્મલસ્થાન અધાય તે 
યાષ્ટ્્ના શળક્ષક ય છે. જમાયે શળક્ષક ય 
યાષ્ર શનભાષણની અટરી ભટી જલાફદાયી 
શમ ત્માયે શળક્ષણ ગુણલિાની વોથી લધુ 
જલાફાદાયી શળક્ષક ય છે. જે યાષ્ટ્્ન શળક્ષક 
શનષ્ઠાલાન, પ્રાણલાન શમ તે યાષ્ટ્્ની 
ગુણલિા ઉંચી શમ છે. તેથી શળક્ષકે પ્રાણલાન 
ફનલુ ડળે. 

2. શળક્ષણ વભાજની ભાંગ ણૂષ કયે છે ને વભાજ શળક્ષણની 
જરૂશયમાત વંતે છે. તે વંદબષભાં વભાજના દયેક ધટક શળક્ષણની 
ગુણલિાને વય કયે છે. તેથી શળક્ષકની ગુણલિા વુધાયલા શળક્ષણ 
ક્ષેત્ર વાથે જડામેર રક ણ ભલૂ્મવબય શમ તે જરૂયી છે. 

3. લગષખંડભાં ફેઠેરા પ્રત્મેક શલદ્યાથીષભાં વ્મશક્તગત શબન્નતા શમ છે. 
શલદ્યાથીષભાં યશેરી ક્ષભતા, મગ્મતા, શબરૂચીઓ લગેયેના અધાયે 
શળક્ષણની ધ્ધશતઓ, પ્રમશુક્તઓ, જરૂશયમાત લગેયે ધ્માનભાં રઆ 
શળક્ષણ અલું જઆએ. 

          ચાર અણે વો વાથે ભી શળક્ષણની ગુણલિા વુધાયલાના 
પ્રમત્ન કયીએ.  
વદંબષ:  
Buch, M. B. (ED).  fourth survey of research in education.        

New Delhi: NCERT.  

જળી બ. ને વ્માવ જ. (2006) શળક્ષણભાં ગુણલિા વુધાયણા: થષ 
ને ઉકેર. શળક્ષણામન, 48 - 52.  
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પ્રાથષના કયલાની યીત પ્રાથષના કયલાની યીત --  ઓળોઓળો  

વૂમષભૂખી ને વૂમષ વાથેન વંફંધઃ એક લૈજ્ઞાશનક નુફંધ 

 જાણીતી લાત છે કે વૂમષભખૂીનું પુર શંભેળા 
વમૂષ તયપ તકામેરું યશે છે. વૂમષ તયપ પમાષ કયલાના 
ગુણધભષને લનસ્શતળાસ્ત્રના જાણકાય પટરશઝભ 
(phototropism) કશે છે. વૂમષભખૂીના છડભાં પ્રકાળના 
શકયણ પ્રત્મે વંલેદનળીર એલુ ખાવ શભષન છે, જે 
ઓશક્વન તયીકે ઓખામ છે. દાંડી ય ભાત્ર 
છાંમડાના બાગભાં તે યવામણ એકઠંુ થામ છે ને 
ત્માંના કને પ્રભાણભાં રાંફા ફનાલે છે. અથી, પૂર શલરૂિ શદળાભાં એટરે કે વૂમષ તયપ 
અઅ લે છે. વૂમષની ફદરાતી શદળા નુળાય દાંડીની ાછની ફાજુ ય છાંમડ જેભ 
ખવે તેભ ઓશક્વન ણ તેનું સ્થાન ફદલ્મા શલના યશેતુ નથી. શયણાભે વમૂષભખૂીના પૂરનું 
ભુખ શંભેળા વૂમષ તયપ જ યશે છે. (વાબાયઃ ભેથેભેશજક મુયેનવ, રુક્વ)  

- ી.ફી.ટેર,ધ્માક, શજ.શળ.તા.બ., બરૂચ   

પ્રાથષના તો ખુલ્રા આાંખે અને ખુલ્રા હ્રદમે આ જગતભાાં જે ભશા 

ઉત્વલ ચારી યહ્યો છે તેની વાથે વાંમભમરત થઇ જલાનુાં નાભ છે. લૃક્ષ રીરા 

છે તો તભે ણ રીરા થઇ જાલ એટરે પ્રાથષના થઇ ગઇ. ફૂર ખીલ્માાં છે તો 

તભે ણ ખીરી જાઓએટરે પ્રાથષના થઇ ગઇ. શલા નાચી યશી છે તો તભે 

ણ નાચો એટરે પ્રાથષના થઇ ગઇ. 

 પ્રાથષનાનો કોઇ ઢાંગ નથી. તેભ નથી રૂ આકાય કે 

વ્મલસ્થા. પ્રાથષના તો ભસ્તી છે. કેપ છે અને દદલાનાણાં છે. 

પ્રાથષના તો યભાત્ભાનો ળયાફ ી રીધાનુાં નાભ છે. પ્રાથષના 

એટરે તભારૂાં મબક્ષાાત્ર અમસ્તત્લની વાભે પેરાલી દેલુાં. પ્રાથષના 

એટરે તભાયા ારલને ચાાંદ-તાયાની વાભે પેરાલી દેલો. 

 પ્રાથષના એક બાલદળા છે. કોઇ લક્તવ્મ નથી. શયે 

કૃષ્ણ, શયે યાભ એભ કશેલાથી કાાંઇ પ્રાથષના થતી નથી. પ્રાથષના તો ભૌન 

મનલેદન છે. પ્રાથષના ઝૂકલાની કા છે. પ્રાથષના તો અાંતયનલની લાત છે. કદાચ 

આાંવુ ટકે કે કદાચ ગીત ફૂટી મનકે - કોણ જાણે! કે કદાચ નાચી ઊઠો 

અથલા લાાંવી લગાડલા ભાાંડો - કોણ જાણે! અથલા ભૌન થઇ જાઓ કે 

શાંભેળને ભાટે લાચા રૃપ્ત થઇ જાઓ - કોણ જાણે! 

 પ્રાથષના તો હ્રદમનો ફશાલ છે. વૌંદમષ પ્રત્મે વાંલેદનાને દોયી જાઓ, 

છી પ્રાથષના ોતાની ભેે ેદા થળે. ઝયણાઓનુાં, લૃક્ષોભાાંથી વાય થઇ 

યશેરી શલાઓનુાં અથલા કોઇ લીણાલાદકનુાં લીણા ઉયનુાં ગીત વાાંબો. 

વલાયના ક્ષીઓનુાં અથલા તો યાતના વન્નાટાભાાં તભયાનુાં વાંગીત વાાંબો. 

લૃક્ષો, ચાાંદ-તાયા, ળુ-ાંખી કે ભનુષ્મનુાં વૌંદમષ મનયખો. જમાાં જમાાં તભને 

વાંગીતનો, રમફધ્ધતાનો, યવભમતાનો અશેવાવ થામ ત્માાં ત્માાં 

તભાયા હૃદમને ઉધાડીને ફેવી જાઓ. તે જ ભાંદદય છે અને તે જ 

તીથષ છે. ધીયે ધીયે પ્રાથષનાનો સ્લાદ રાગી જળે.  

 વલેદાન્વીરાતાાંની જેતરી ઊંડાઈ લધળે રેલ્રા 

પ્રભાણભાાં પ્રાથષનાનો અનુબલ થળે. આ યીતે પ્રાથષના ફૂટળે ત્માયે 

તે પ્રાથષના તભાયી શવે. તેના ઉય પક્ત તભાયા જ શસ્તાક્ષય 

શળે. ઈશ્લય વુધી તે જ પ્રાથષના શોંચે છે જે નીજી છે. અને 

ોતાની છે.  

(વાબાય...’ળાાંત તોભાય છાંદ’. યભળે વાંઘલી, યભણીક વોભશે્લય.) 

 વાંકરન - શ્રી જે.વી.લાવદીમા,અધ્માક, મજ.મળ.તા.બ., બરૂચ 
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Defeat is not defeat unless accepted as a reality in your own mind. - Bruce Lee 

માર્યદર્યન : શ્રી યોર્ેર્ભાઇ કે. પટેલ, પ્રાચાયય, તિ.તર્.િા.ભ., ભરૂચ. 
સંપાદન  : શ્રીમિી પ્રીતિબેન પી. ભટ્ટ, તસ.લે., તિ.તર્.િા.ભ., ભરૂચ. 
તિઝાઇન : શ્રી નીતિન જે. દલવાિી, તસ.લે., તિ.તર્.િા.ભ., ભરૂચ. 
(નોંધઃ  અહીં પ્રકાશિત તમામ લખાણમાાંના શિચારો જે તે લેખકને આશધન છે.)  


