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પ   -   પ્રવશૃિ 

મ   -   મરં્ન 

રા  -   રાજીપો 

ટ   -   ટહલે 

                                        પ્રત્રશક્ષક અને અધ્ર્ર્ન  

પ્રવતયમાન સમરે્ માનવામાિ એવા સ્થાને ઉભો છે જર્ાાં અનરાધાર સિત્રવચારો કે કુત્રવચારો રૂપી ધોધમાર 
વષાય થર્ા કરે છે.આવી ક્ષણે આપણે આપણા ત્રવચારો સાથે આગળ વધતા રહવેાનુ ાં છે,ત્ર્ારે આપણી પાસે 
સ્વતાંિ ત્રવચારશૈલી હોવી અત્રત આવશ્ર્ક છે. 

 પ્રત્રશક્ષક તરીકે જેઓએ પોતાના જીવન ત્રનવાયહનો માગય અપનાવ્ર્ો છે તેઓ આવી સ્વતાંિ 
ત્રવચરશૈલી થકી જ પોતાની ત્રવત્રશષ્ટ પ્રત્રતભા ઉભી કરી શતશે, અને તે ત્ર્ારે જ શક્ય બને જર્ારે તે િરરોજ 
અધ્ર્ર્ન અંગેના સમર્નુાં આર્ોજન કરે.ભગવાન બધુ્ધના કહ્યા મજુબ -જેમ રોજ સ્નાન કરવાથી શરીર 
સ્વચ્છ બને છે,રોજ ઝાડુ મારવાથી ઘર સ્વચ્છ બને છે તે જ રીતે રોજ ત્રનર્ત્રમત અધર્ન કરવાથી મન 
સ્વચ્છ બને છે.અન્ન ત્રવના િેહ ટતતો નથી તેમ જ્ઞાન ત્રવના આત્મા પષુ્ટ થતો નથી માટે જ પ્રત્રશક્ષક િરરોજ 
એક કલાક અધ્ર્ર્ન માટે અલગ કાઢે, આ સમર્માાં બધાાં કામથી અળગા થઇને અધ્ર્ર્નમાાં જાતને 
પરોવી િઇ માિ અધ્ર્ર્ન, મનન, ચચિંતન માટે જ પ્રવતૃ્ત રહ ેજેથી તેની બધુ્ધ્ધની શધુ્ધ્ધ થશે.ઉત્સાહમાાં 
વધારો થશે અને કામ કરવાની શક્તતમાાં પણ વધારો થશે અને પોતાના કાર્યકે્ષિમાાં ર્શ-કીત્રતિ અપાવશે 
જેના થકી એના આંતરમનની શાાંત્રત એના રોમે-રોમમાાં પ્રસરી જશે. 

                                                                        પ્રાચાર્ય  

                                                           જજલ્લા ત્રશક્ષણ અને તાલીમ ભવન 

                                                                         ભરૂચ          
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૧.સસં્કૃત તત્સમ િબ્દોની િોડણી મળૂ પ્રમાણે કરવી.દા.ત. ગરુુ,મશત,શવદ્યાશર્િની,વદૃ્ધ,શશુ્રરૂ્ા,પ્રામાણણક,શનમણ ૂકં વગેરે. 

          મદહલા દિનની ઉજવણી     ઇ.ટી.તાલીમ વગયમાાં માગયિશયન આપતા દહરેનભાઇ વ્ર્ાસ 

સસં્ર્ા સમાચાર : 
 જજલ્લા ત્રશક્ષણ અને તાલીમ ભવન,ભરૂચ દ્વારા સ્માટય  તલાસ સાંિભે ધોરણ-૭ સામાજજક ત્રવજ્ઞાન ત્રવષર્નુાં સોફ્ટમદટદરર્લ 

તૈર્ાર કરવામાાં આવેલ છે. 

 તારીખ ૨૮.૮.૨૦૧૪ ના રોજ ર્ોજારે્લ સાંકલન  બેઠકમાાં આગામી િણ માસ સધુીના વગોની તારીખો અને સ્થળ નક્કી 
કરવામાાં આવ્ર્ા. 

 G-SLAS-7  પ્રશ્નપિ ચકાસણી કાર્ય પણૂય કરવામાાં આવેલ છે. 

 ધોરણ ૧ થી ૫ નવા અભ્ર્ાસક્રમ સાંિભે સાંકલ્પનાત્મક તાલીમ ર્ોજાઇ. 

 શારીદરક ત્રશક્ષણ સ્કીલ કોચીંગ પ્લાનીંગ કાર્યશાળા ર્ોજાઇ. 

 પ્રથમ સિ બ્લલ્ય ૂત્રપ્રન્ટ/પ્રશ્નપિ સાંરચના કાર્યત્રશચબર પણૂય થરે્લ છે. 

 મદહલા ત્રશક્ષક દિવસની ઉજવણી સ્વરૂપે ત્રવત્રવધ સ્પધાયઓ/પ્રિશયન ર્ોજાર્ા. 

 CRC/BRC જજલ્લા(પ્રાથત્રમક/માદ્યત્રમક કક્ષા) ગચણત-ત્રવજ્ઞાનનુાં આર્ોજન પણૂય કરેલ છે. 

 દક્રર્ાત્મક સાંશોધન માગયિશયન કાર્યત્રશચબર ૧૨.૮.૧૪ 

 ગચણત-ત્રવજ્ઞાન માંડળ સશક્તતકરણ માગયિશયન ત્રશચબર(૧૨,૧૩,૧૪ ઓગષ્ટ-૨૦૧૪) 

 ગચણત-ત્રવજ્ઞાન એવોડય શાળા/ત્રવદ્યાથી નોમીનેશન કામગીરી પણૂય કરેલ છે. 

          શારીદરક ત્રશક્ષણ તાલીમ વગય         નવા અભ્ર્ાસક્રમ સાંિભે સાંકલ્પનાત્મક તાલીમ 
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૨.ભાર્ામા ંતત્સમ ઉપરાતં તદભવ રૂપ પણ વપરાિમા ંહોય તો બનેં રૂપ સ્વીકારવા.દા.ત. પણૂણિમા-પનૂમ,કઠઠન-

                સાવષશિક કેળવણી 
                     આજના ખબુ જ ઝડપથી પદરવતયનશીલ 
યગુમાાં કોઇપણ ક્ષેિ પદરવતયન ત્રવહોણુાં રહ્ય ુનથી. ત્રશક્ષણ ક્ષિેની વાત 
કરીએ તો છેલ્લા િાર્કામાાં જે પદરવતયનો થર્ા તનેા પાર્ામાાં મખુ્ર્ત્વે 
NCF-2005  અન ેRTE-2009 ગણી શકાર્. RTE-2009 દ્વારા 
ભારતમાાં 6 થી 14 વષયના બાળકોન ેમફત અન ેફરજજર્ાત ત્રશક્ષણનો 
અત્રધકાર મળ્ર્ો.આ સાથ ેનાગદરક શાસ્ત્રના મળૂભતૂ હકો અને ફરજોમાાં 
પણ ત્રશક્ષણના હકનુાં એક મહત્વના હક તરીકે સ્થાન અંકીત થયુાં. 
ત્રશક્ષણનો અત્રધકાર ભોગવવા બાળકો ત્રવદ્યાથી તરીકે શાળામાાં જાર્ છે 
અન ે આ હક અપાવનાર ત્રશક્ષકો દ્વારા તેમના હકો સાંતોષકારક રીતે 
ભોગવી શકે છે આમ, ત્રશક્ષણના અત્રધકારમાાં સૌથી મહત્વની કડી 
ત્રશક્ષકો છે. પણ કેટલીક વખત ત્રશક્ષકો ફરજના ભાગ રૂપે ચચઠ્ઠીના 
ચાકરની જેમ માિ નોકરી કરતા હોર્ છે, ત્ર્ારે ત્રશક્ષણનો અત્રધકાર 
માિ ચોપડા પર રહતેો જણાર્ છે. વાસ્તવમાાં ત્રશક્ષણના અત્રધકારનો 
ઉદે્દશ્ર્ લોકશાહી શાસનમાાં સાવયત્રિક કેળવણીનો છે. તો સાવયત્રિક 
કેળવણી એટલ ેશુાં? ત ેસમજવાનો પ્રર્ત્ન કરીએ. 

                      આપણ ેજાણીએ છીએ કે, પ્રત્ર્કે વ્ર્ક્તત જન્મથી 
જ એકબીજા થી ચભન્ન છે, અલગ છે. લોકશાહી ત્રશક્ષણ સમાનતાના 
ત્રસધ્ધાાંત પર ભાર મકેુ છે. ત્રશક્ષણની બાબતમાાં ‘સમાનતા’ શબ્લિનુાં 
અથયઘટન કરીએ તો એમ કહી શકાર્ કે, ત્રશક્ષણની તકો અન ેસગવડો 
સવને ે સમાન રીત ે મળવી જોઇએ. બાંધારણમાાં પણ સમાનતાનો હક 
સ્વીકારાર્ો છે. પ્રત્ર્કે વ્ર્ક્તત તેની બધુ્ધ્ધ, શક્તત, આવડત, ક્સ્થત્રત, 
સાંજોગો,અચભર્ોગ્ર્તા,રૂચચ વગેરે જેવી બાબતોમાાં અન્ર્ વ્ર્ક્તતથી ચભન્ન 
છે. આ વ્ર્ક્તતગત તફાવતો સમાન તક આપવાથી ભ ૂાંસી શકાર્ ખરાાં? 
અથવા તો આ વ્ર્ક્તતગત તફાવતોની મર્ાયિા દૂર કરી શકાર્ ખરી? 
ત્રશક્ષક બાળકમાાં નવી શક્તત ઉગાડી કે ઉમરેી ન શકે, ત ે તો માિ 
બાળકમાાં રહલેી શક્તતન ે ત્રવકસાવી શકે. આમ,સાવયત્રિક ત્રશક્ષણનો અથય 

સવયન ેમાટે એક સરખુાં ત્રશક્ષણ તેવો ન કરી શકાર્. સાવયત્રિક ત્રશક્ષણનો 
અથય વ્ર્ાપક સ્વરૂપ ધરાવ ે છે, તે બાળકન ેસાંપણૂય સ્વતાંિતા અપ ે છે. 
બાળક કે ત્રવદ્યાથીની રૂચચ, બધુ્ધ્ધ, શક્તત, આવડત, ક્સ્થત્રત, ગત્રત, 
સાંજોગો, અચભર્ોગ્ર્તા વગેરે જેવી બાબતોન ે અનરુૂપ શૈક્ષચણક 
વાતાવરણ સર્જવાનુાં કાર્ય ત્રશક્ષકે કરવાનુાં છે. જેથી બાળક તનેા 
પસાંિગીના ક્ષિે ેઅચિમ કૌશલ્ર્ો ત્રસધ્ધ કરી શકે. બાળકની ક્ષત્રતઓન ે
સધુારીન ે તેના માગયના અવરોધોન ે પાર કરવાની શક્તત ઉજાગર 
કરવાનુાં કાર્ય ત્રશક્ષકે કરવાનુાં છે. આપણી દહિંદુ સાંસ્કૃત્રતના મહાન િાંથ 
મહાભારતમાાં પણ સાવયત્રિક કેળવણીનો પદરચર્ થાર્ છે. પાાંડવો અન ે
કૌરવોન ે ગરુૂવર દ્રોણાચાર્ય દ્વારા અપાર્લે કેળવણી એ સાવયત્રિક 
કેળવણીનુાં અિભતૂ ઉિાહરણ છે. જેમાાં ત્રશષ્ર્ોની રૂચચ, બધુ્ધ્ધ, શક્તત, 
આવડત, ક્સ્થત્રત,ગત્રત, અચભર્ોગ્ર્તા વગેરેન ેધ્ર્ાને લઇ તકોનુાં સર્જન 
કરવાના ઉિાહરણોથી આપણ ેસૌ ત્રવિીત છીએ. પ્લટેોએ ‘દરપબ્બ્લલક’માાં 
નોંધ્ય ુછે કે, “સારા સમાજમાાં ધોરણોનો સાંિભય ટાાંકીએ તો ન્ર્ાર્ી સમાજ 
ત ે છે કે જેમાાં પ્રત્ર્કે વ્ર્ક્તતન ે તનેી શક્તતઓ અનસુાર એવી રીત ે
તાલીમ આપવામાાં આવે કે જેથી ત ેસમિ સામાજજક જૂથન ેઉપર્ોગી 
થઇ શકે.” 

                      આમ,આપણે આપણા ઇધ્ચ્છત ભાત્રવ સમાજનુાં 
ત્રનમાયણ કરવા માટે ખરા અથયમાાં લોકશાહી શાસનમાાં સાવયત્રિક 
કેળવણીન ેઅમલીકૃત કરવા માટે આપણા ત્રશક્ષક તરીકેના સ્તરન ેહજુ 
ત્રવકત્રસત અન ેસમધૃ્ધ કરી એક કેળવણીકારની ભતૂ્રમકા અિા કરવી 
અત્રનવાર્ય બન ેછે. 

                                     માકંડકુમાર આર.માવાણી 

                                     લતેચરર, આઇ,એફ.આઇ.સી.શાખા 

જજલ્લા ત્રશક્ષણ અન ેતાલીમ ભવન, 

ભરૂચ. 

ઓગષ્ટ માસમાાં ઉજવાતા દિન ત્રવશેષ: 

૧ ઓગષ્ટ: ત્રવશ્વ મૈિી દિવસ,ત્રવશ્વ સ્તનપાન દિવસ,અસહકાર ચળવળ દિન 

૨ ઓગષ્ટ: ગાાંધીનગર સ્થાપના દિન. 

૩ ઓગષ્ટ: આંતરરાષ્રીર્ ત્રમિતા દિન. 

૬ ઓગષ્ટ: દહરોશીમા દિન. 

૭ ઓગષ્ટ: ઓગષ્ટનો બીજો રત્રવવાર,ફે્રન્ડશીપ ડે. 

૮ ઓગષ્ટ: ક્રાાંત્રત દિન, શહીિ દિન, મહા ગજુરાત આંિોલન દિન. 

૯ ઓગષ્ટ: ત્રવશ્વ આદિવાસી દિન, 

૧૪ ઓગષ્ટ: પાદકસ્તાનનો સ્વાતાંત્ર્ર્ દિન. 

૧૫ ઓગષ્ટ:  ભારતનો સ્વાતાંત્ર્ર્ દિન. 

૨૦  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઓગષ્ટ માસમા ંઉિવાતા ઠદન શવિેર્: 

૧ ઓગષ્ટ: ત્રવશ્વ મૈિી દિવસ,ત્રવશ્વ સ્તનપાન દિવસ,અસહકાર ચળવળ દિન 

૨ ઓગષ્ટ: ગાાંધીનગર સ્થાપના દિન. 

૩ ઓગષ્ટ: આંતરરાષ્રીર્ ત્રમિતા દિન. 

૬ ઓગષ્ટ: દહરોશીમા દિન. 

૭ ઓગષ્ટ: ઓગષ્ટનો બીજો રત્રવવાર,ફે્રન્ડશીપ ડે. 

૮ ઓગષ્ટ: ક્રાાંત્રત દિન, શહીિ દિન, મહા ગજુરાત આંિોલન દિન. 

૯ ઓગષ્ટ: ત્રવશ્વ આદિવાસી દિન, 

૧૪ ઓગષ્ટ: પાદકસ્તાનનો સ્વાતાંત્ર્ર્ દિન. 

૧૫ ઓગષ્ટ:  ભારતનો સ્વાતાંત્ર્ર્ દિન. 

૨૦ ઓગષ્ટ : ઉજાય દિન, રાજીવ ગાાંધી જન્મ દિન, રાષ્રીર્ રમત ગમત દિન. 

૨૧ મી સિીનો પે્રરણાિાર્ી ત્રશક્ષક 

(૧) I (હુ ાં પિ થી દૂર) 

(૨) WE (અમેની ભાવના) 

(૩) Ego (અહમથી દૂર) 

(૪) Love (પે્રમ સભર) 

(૫) Smile (હસ્તો રહનેાર) 

(૬) Rumour (અફવાથી દૂર રહનેાર) 

(૭) Success (સફળ) 

(૮) Jealousy (ઇષાયથી દૂર રહનેાર) 

(૯) Knowledge (જ્ઞાન સભર) 

(૧૦) Confidence (આત્મત્રવશ્વાસથી ભરપરૂ) 

                                - અંદકતા ત્રિવેિી 



૩. ‘ ઇક’ પ્રત્ર્ર્માાં ‘ ઇ’ હ્ર્સસ્વ છે અન ેત ેલાગતાાં શબ્લિના આગળના સ્વરની વધૃ્ધ્ધ અન ેછેવટના સ્વરનો લોપ થાર્ છે.િા.ત.સમાજ-સામાજજક 

 

Teacher is the full 

form of: 

T: Talent 

E:Education 

A:Attitude 

C: Character 

H: Harmony 

E: Efficient 

R: Relation 



માંિી

માંિી િ

િી

િે ત્રિ

પે્રરણાદાયી િાળા 



Nr. Manan Ashram,  

At & Post. Zadeshwar, 
Ta. & Dist. - Bharuch. 

Gujarat. (India) 

-: પ્રશતભાવ આવકાયષ :- 
E-mail: 

diet.bharuch@gmail.com 
Website: 

www.dietbharuch.org 

 
પ્રાર્ષના અને ધીરિ દુ:ખ પડયા તો ખટૂી ગઇ, 

                              ભીડમા ંલો બાળકર્ી આંગળીયે છૂટી ગઇ. 

બદંગી ને તસ્બીર્ી ક્રુરતાને શુ ંમતલબ?  

                              એ િ દુ:ખ છે અલ્લાહના નામ પર એ છેતરી ગઇ. 

એક્તા ભલે લાગે એ હિે ઉપરછલ્લી, 

                               િોડતી હતી સૌને એ કડી િ તટૂી ગઇ. 

પે્રમ પર, આ શ્રધ્ધા પર, સાવ કુમળા મન પર, 

                                 કોણ ભ ૂસંિે એને ક્રુરતા જે ઘ ૂટંી ગઇ. 

ક્ા ંકુિનમાં શમસ્કીન બોમ્બ પર લખ્ય ુછે કૈં,  

                                  કૈંક ભલૂકાઓની આંખ બેઉ ફૂટી ગઇ.   

Pa

માગયિશયન : શ્રી ર્ોગેશભાઇ કે. પટેલ, પ્રાચાર્ય, જજ.ત્રશ.તા.ભ., ભરૂચ. 
સાંપાિન અને દડઝાઇન: ડો. પ્રીત્રત પી. ભટ્ટ, ત્રસ.લે., જજ.ત્રશ.તા.ભ., ભરૂચ. 
(નોંધઃ  અહીં પ્રકાત્રશત તમામ લખાણમાાંના ત્રવચારો જે તે લેખકને આત્રધન છે.)  

             પ્રાર્ષના  
ડો.પ્રીશત ભટ્ટ શસ.લેક્ચરર ,ઇ.ટી.િાખા 

ક્રમ વ્યક્ક્ત શવિેર્ િન્મ િયશંત પણુ્યશતશર્ 

૧ શ્રી રત્રવશાંકર રાવળ ૧.૦૮.૧૮૯૨ ઇ.સ.૧૯૭૭ 

૨ ચલર્ો ટોલ્સટોર્ ૨૦.૦૮.૧૮૨૮ ૨૦.૧૧.૧૯૧૦ 

૩ દફરોજશા મહતેા ૪.૦૮.૧૮૪૫ ઇ.સ.૧૯૧૫ 

૪ એલેતઝાન્ડર ફ્લેત્રમિંગ ૬.૦૮.૧૮૮૧ - 

૬ શ્રી ખિુીરામ બોઝ ઇ.સ.૧૮૯૦ ૧૧.૦૮.૧૯૦૮ 

૭ ડો.ત્રવક્રમ સારાભાઇ ૧૨.૦૮.૧૯૧૯ ૩૦.૧૨.૧૯૭૧ 

૮ શ્રી અરત્રવિંિ ઘોષ ૧૫.૦૮.૧૯૭૨ - 

૯ ઝવેરચાંિ મેઘાણી ૧૭.૦૮.૧૮૯૬ ૯.૦૩.૧૯૪૭ 

૧૦ કત્રવ વીર નમયિ ૨૪.૦૮.૧૮૩૩ ઇ.સ.૧૮૮૬ 

૧૧ મેડમ મોન્ટેસરી ૩૧.૦૮.૧૮૭૦ ૬.૦૨.૧૯૫૨ 

ઓગષ્ટ માસના ઠદન શવિેર્ 


