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Editor

Volume : 1 ° Issue :   10 ° July 2020 વહાલા િવ�ાથ�ઓ અને િશ�ક િમ�ો

વષા� ઋતુ એ �કૃિતના સાિન�યને અને તેની સુંદરતાને માણવાની ઋતુ છ.ે �કે, આ 

જલાઈ આ વષ�ના અગાઉના તમામ મ�હનાઓની જમે અ�ય વષ� કરતાં િબલકલ ુ ુ

અલગ છ.ે કોરોના વાયરસને કારણે સ��યેલી પ�ર��થિત હવે હળવી બની રહી છ.ે 

જન�વનમાં ધીમે ધીમે �વૃિ�ઓનો સંચાર થઈ ર�ો છ.ે આ તમામ બાબતોની વ�ચે 

'પહેલું સુખ તે �તે નયા�' ઉ��તને સાથ�ક બનાવીને, કોિવડ-19ની ગંભીરતા અને 

તેનાથી બચતા રહેવા માટનેી તમામ સાવચેતીઓનું પાલન કરવાની આદતને જરા 

પણ બદલવાની નથી.

િશ�ક િમ�ો જલાઈમાં આપણે સહએ આઈઆઈટીઈ અને તેની સાથે �ડાયેલી ુ ુ
તમામ સં�થાઓનો પર�પર પ�રચય ખૂબ જ ઉ�માપૂણ� રીતે સંપ� કય� તેનો આનંદ 

છ.ે ટીચર યુિનવિસ�ટી તરીકે આપણે સહ ઘડવૈયાનું ઘડતર કરનારા િશ�ક �િશ�કો ુ
છીએ અને ગુ� પૂિણ�માનો અવસર આપણા સહ માટ ેબેવડા આનંદ અને આપણી ુ
ગ�રમાપૂણ� જવાબદારીનો ઉ�સવ છ.ે આપણે િશ�કોના િશ�ક બનીને આપણા 

િવ�ાથ�ઓનું િવ�ાથ�માંથી િશ�ક તરીકે �પાંતરણ કરી ર�ા છીએ �યારે વંદનીય 

ડૉ. કિલનચં� યાિ�કના �ેરણાદાયી સંબોધનનો પણ આપણને ગુ� પૂિણ�માના �સાદ ુ

તરીકે લાભ મ�ો છ.ે 

પરંપરાની �ળવણી અને આધુિનકતાના �યોગ એ આઈઆઈટીઈની િવિશ�તા 

રહી છ.ે લૉકડાઉન રહે કે ન રહે, એક િશ�ક તરીકે અને િશ�ણ િવ�ાશાખાના 

િવ�ાથ� તરીકે આપણા સહની શીખવાની �િ�યા સતત ચાલુ રહેવી �ઈએ. તેને ુ
�યાનમાં રાખીને આઈઆઈટીઈ �ારા િવિવધ સંલ� કોલે� સાથે સંકલન સાધીને 51 

� ેસ�ટિફકટ કોિસ�સ પણ લૉ�ચ કયા� છ.ે

વહાલાં િવ�ાથ�ઓ જલાઈમાં તમારી વાિષ�ક પરી�ાના આયોજન અને તેના ુ

અસરકારક સંચાલનમાં �ય�ત ર�ા છીએ. એ �ય�તતાની વ�ચે �યારે આપણી 

યુિનવિસ�ટીના કે�પસમાં વરસતા વરસાદમાં કોઈ મોર ટહકો કરે �યારે તમારી ુ
ગેરહાજરી અનુભવાય છ.ે કારણ કે તમે સહ આ યુિનવિસ�ટીના સંકલની શોભા છો ુુ
અને તમારા વાણી �પંદનો એ ટહકાથી ઓછાં નથી અને અ�યારે તમારા સહની આ ુ ુ
કે�પસમાં ખોટ વતા�ય છ.ે અમે તમારી સાથે ઓનલાઇન નહ�, પરંતુ ��ય� િશ�ણ 

આપવાની તૈયારીઓ કરી ર�ા છીએ. તમે પરી�ાઓ ખૂબ સારી રીતે આપી હશે 

અને આઈઆઈટીઈની આ નવીનતમ પહેલનો અનુભવ તમારા માટ ેકેવો ર�ો એ 

િવશે �ણવાનું ગમશે. 

આ સહ �વ�થ રહો, તંદુર�ત રહો અને સતત શીખતા રહો તેવી શુભે�છાઓ સાથેુ

ડૉ. હષ�દ પટલેના જય�હંદ

ક�લપિત�ીનો  સંદ�શ IITE inhouse magazine for private circula�on only

અનુ�મિણકા
1. ક�લપિત�ીનો  સંદ�શ       1 

2. Where there is a will, there's a way  ONLINE OPEN EXAM         
sets an example in Current Crisis situation   2

3. આઈઆઈટીઈમાં ર�લાતું િશ�ણનું �ાન સર કરાવે કાર�કદ�નાં સોપાન  3

4. ગુ� ન હોય �યાર � શું થાય?       4 

5. િશ�કોએ પ�રવત�નના પ�રવાહકો બનવાનું છ�    6

6. “પ�રવારમાં એવા �ોટોકોલ નથી હોતા, જે �િ�યાને અવરોધે”  7

7. i૩T પરી�ા આપનાર િવ�ાથ�ઓ માટ� બનાવાઈ સે�ટી ક�ટ 10

8. Campus Canvas      11

iitegandhinagar

1

#



r

&& Z & &o { Vh Ú d{k  m hZ {_oZ Ì {dg nX ¥e§ 

Publisher
The Registrar,
Indian Institute of Teacher Education
Ramkrushna Paramhans Vidhya Sankul
Nr. Mahatma Mandir, Kh-Road,  Sector-15, Gandhinagar-382016 (Gujarat) India
Phone  : +91-79-23287338, 23243733/34, Email  :  publication@iite.ac.in, Web    :  www.iite.ac.in 

Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar 

Paras K. Jha
(Public Relation 
& Publication Officer)

Dr. Dipika Patel (Asso. Prof.)

Dr. Archana Patel (Assi. Prof.)

Dr. Swarnabharati Evani (Assi. Prof.)

Dr. Rushi Joshi (Assi. Prof.)

Ms. Hiral Jani (Curator)

Ms. Bhavini Parmar (Ph.D. Scholar)

Editorial Committee

Editor

Volume : 1 ° Issue :   10 ° July 2020 વહાલા િવ�ાથ�ઓ અને િશ�ક િમ�ો

વષા� ઋતુ એ �કૃિતના સાિન�યને અને તેની સુંદરતાને માણવાની ઋતુ છ.ે �કે, આ 

જલાઈ આ વષ�ના અગાઉના તમામ મ�હનાઓની જમે અ�ય વષ� કરતાં િબલકલ ુ ુ

અલગ છ.ે કોરોના વાયરસને કારણે સ��યેલી પ�ર��થિત હવે હળવી બની રહી છ.ે 

જન�વનમાં ધીમે ધીમે �વૃિ�ઓનો સંચાર થઈ ર�ો છ.ે આ તમામ બાબતોની વ�ચે 

'પહેલું સુખ તે �તે નયા�' ઉ��તને સાથ�ક બનાવીને, કોિવડ-19ની ગંભીરતા અને 

તેનાથી બચતા રહેવા માટનેી તમામ સાવચેતીઓનું પાલન કરવાની આદતને જરા 

પણ બદલવાની નથી.
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રહી છ.ે લૉકડાઉન રહે કે ન રહે, એક િશ�ક તરીકે અને િશ�ણ િવ�ાશાખાના 

િવ�ાથ� તરીકે આપણા સહની શીખવાની �િ�યા સતત ચાલુ રહેવી �ઈએ. તેને ુ
�યાનમાં રાખીને આઈઆઈટીઈ �ારા િવિવધ સંલ� કોલે� સાથે સંકલન સાધીને 51 
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યુિનવિસ�ટીના કે�પસમાં વરસતા વરસાદમાં કોઈ મોર ટહકો કરે �યારે તમારી ુ
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In the current global crisis of COVID-19 
Pandemic almost all the universi�es of the 
country were working hard to find a solu�on 
for safely conduc�ng students' exam. IITE 
found a very effec�ve and simple solu�on to 
conduct university exams in the safest way.  
Now that UGC and MHRD had issued 
guidelines for all the universi�es to conduct 
exams for final year students in July, IITE 
students living in seven states and 30 
districts of the Gujarat were all set for their 
Online Open Book Exam. 

The Exam touch at Home: Students wrote 
the exams in the material provided by IITE

An en�re sta�onery kit containing answer 
book, supplementary sheets, pen, pencil, 
eraser, and foot-ruler was given to the all 
1100 students appearing for the University 
examina�on. The kit packaged by the 
Examina�on Department of IITE was 
delivered at each student's door step by 
India Post done on 11 July. In this kit each 
student received as many answer books and 
supplementary sheets for as many subjects 
he/she had to appear for the examina�on. 
With the help of suppor�ve staff of 
Navarangpura Post Office  IITE successfully 
conducted the University exams with a cent 

per cent assurance of student's safety during 
the process. 

The University exams that began on 20th July 
2020 were concluded safely on 30th July. The 
en�re procedure of examina�on was smooth 
and simple. The ques�on paper of the 
subject were uploaded on a dedicated 
so�ware for Open Book Exam on the 
respec�ve date of the exam. The student can 
download the ques�on paper and write the 
exam offline on the answer sheets provided 
by IITE and once they have finished the exam 
they uploaded a PDF document containing 
photos of their answer sheet.Students were 
also provided one hour extra over the 
determined �me of their exam so that they 
complete the en�re process in hassle free 
manner. The PDFs of answer sheets 
uploaded by students digital e-assessment 
so�ware. The so�ware randomly assigned 
answer sheets to the assessors for the e-
assessment  to  en su re  secrecy  an d 
transparency in the process. With the strong 
determina�on that nothing should hinder its 
students' career prospects, IITE successfully 
c o n d u c t e d  t h e  c r u c i a l  u n i v e r s i t y 
examina�on se�ng an example of when 
there is a will there's a way!

Where there is a will, there's a way - ONLINE OPEN 
EXAM sets an example in Current Crisis situation

Without comprising their health, 1100 students gave University exam safely at  their homes ભારતીય િશ�ક �િશ�ણ સં�થાન (Indian Institute of 

Teacher Education -IITE), ગાંધીનગર �ારા અ�યાસ વષ� 

૨૦૨૦-૨૧ માટ ે િવિવધ અ�યા��મોમાં �વેશ માટ ે

ઓનલાઇન એ��લકેશન કરવાની અવિધ ૧૮ જલાઈના રોજ ુ

પૂણ� થઈ. 

આઈઆઈટીઈના સે�ટર ઓફ એ�યુકેશન તથા યુિનવિસ�ટી 

સાથે સંલ� રા�યની બી.એડ. કૉલે�માં ચાલતા િવિવધ 

�નાતક, અનુ�નાતક અને રીસચ�ના કાય��મોમાં ઉપલ�ધ કલ ુ

૩૩૮૪ બેઠકો પર �વેશ મેળવવા માટ ેલગભગ �ણ ગણી 

૧૧૦૦૩ ઓનલાઇન એ��લકેશન મળી છ.ે

આઈઆઈટીઈ સાથે સંલ� રા�યની તમામ સરકારી અને 

�ા�ટ-ઇન-એઇડ બી.એડ. કોલે�માં ચાલતા બે વષ�ના 

બી.એડ. અ�યાસ�મની કલ ૨૯૫૦ બેઠકો માટ ેકલ ૮૫૮૭ ુ ુ

ફો�સ� મ�ા છ.ેઆઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના સે�ટર ઓફ એ�યુકેશન 

�ારા બી.એસસી.-બી.એડ. તથા બી.એ.-બી.એડ.ના ��યેક 

ચાર વષ�ના ઇ��ટ�ેટડે અ�યાસ�મમાં ઉપલ�ધ ૧૦૦ અને 

૧૦૦ બેઠકો માટ ેઅનુ�મે 1૨૨૦ અને 4૯૮ ફો�સ� મ�ાં છ.ે 

આ ઉપરાંત,  �ણ વષ�ના ઇ��ટ�ેટડે ઇનોવે�ટવ એમ. 

એસસી./એમ.એ.-એમ.એડ.ના અ�યાસ�મ માટ ે ઉપલ�ધ 

૫૦ બેઠકો માટ ે1૪૮ ફો�સ�, �ણ વષ�ના ઇ��ટ�ેટડે બી.એડ.-

એમ.એડ. અ�યાસ�મ માટ ેઉપલ�ધ ૫૦ બેઠકો માટ ે૧૫૫ 

ફો�સ� મ�ા છ.ે આ િવિવધ ઇ��ટ�ેટડે કોસ�માં �વેશ મેળવીને 

િવ�ાથ�ઓ બે �ડ�ી મેળવી શકે છ ેઅને તેમનું એક મહ�વપૂણ� 

વષ� બચાવી શકે છ.ે

આ ઉપરાંત બે વષ�ના એમ.એડ. અ�યાસ�મ માટ ેઉપલ�ધ 

કલ ૧૦૦ બેઠકો માટ ે 1૬૦ ફો�સ� મ�ાં છ.ે િશ�ણ ુ

િવ�ાશાખામાં સંશોધના�મક કાય��મો એમ.િફલ. માટ ે ૧૮ 

તથા પીએચ.ડી.ની ઉપલ�ધ ૧૪ બેઠકો ૨૧૭ ફો�સ� ભરવામાં 

આ�યા છ.ે  

િશ�ણ �ે�ે કાર�કદ� બનાવવા માટ ે ઉ�સુક િવ�ાથ�ઓએ 

આઈઆઈટીઈ તથા સંલ� સરકારી અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ 

બી.એડ. કોલે�માં અ�યાસ કરવાની પસંદગી દશા�વી છ ેતેવું 

આ ઓનલાઇન એ��લકેશનના ફો�સ�ની સં�યા પરથી સમ� 

શકાય છ.ે આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે ુ

જણા�યું, “આઈઆઈટીઈ ખાતે ચાલતાં િવિવધ ઇ��ટ�ેટડે 

કોિસ�સ અને તાજતેરમાં જ આઈઆઈટીઈ સાથે �ડાયેલી 

રા�ય સરકારી અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ કોલે�માં ચાલતા 

બી.એડ. કોસ�માં કલ મળીને બેઠકોની સં�યાની સાપે�ે જ ેુ

�કારે િવ�ાથ�ઓએ લગભગ �ણ ગણી સં�યામાં ફોમ� ભયા� 

છ,ે તે દશા�વે છ ે કે, ધો. ૧૨ પછી િશ�ક બનવા માટ ે

િવ�ાથ�ઓએ ઇ��ટ�ેટડે કોસ�ની પસંદગી કરી છ,ે જમેાં ચાર 

વષ�માં તેમને બે બેચલર �ડ�ી મળશે. અને એક �કંમતી વષ� 

બચાવી શકાશે.” તેમણે વધુમાં જણા�યું કે, “સૌથી સૂચક એ છ ે

કે હવે િશ�ણ �ે�માં પણ ઉ�કૃ� કાર�કદ� બનાવવા માટ ે

માતા-િપતા પોતાના સંતાનોને િશ�ણ �ે�માં એક �ોફેશનલ 

તરીકે િવકસવામાં ઇ��ટ�ેટડે કોિસ�સની પસંદગી કરી ર�ા છ.ે 

આ ઉપરાંત �નાતક અને અનુ�નાતક અ�યાસ બાદ 

ગુણવ�ાસભર સ�વશીલ િશ�ક બનવા માટ ે સરકારી 

બી.એડ. કોલે�ની પસંદગી કરી છ,ે �યાં તેમને ૨૧મી સદી 

માટ ે એક �ોફેશનલ િશ�ક બનવા માટનેી સઘન તાલીમ 

મળવાની છ.ે ”

ઉ�ેખનીય છ ેકે આ તમામ અ�યાસ�મોમાં �વેશ મેળવવા 

માટ ે �વેશ ઇ�છુક િવ�ાથ�ઓએ 'આઈ૩ટી'  ( I3T – 

Integrated Test for Teacher Trainee) �વેશ પરી�ા 

આપવાની રહેશે. આ પરી�ાનું આયોજન ૨ ઓગ�ટ, 

૨૦૨૦ના રોજ થવાનું છ.ે

આઈઆઈટીઈમાં ર�લાતું 
િશ�ણનું �ાન 
સર કરાવે 
કાર�કદ�નાં સોપાન

IITEના િવિવધ કોસ�ની કલ ૩૩૮૪ બેઠકો માટ ે૧૧૦૦૩ ફો�સ� ભરાયાંુ
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In the current global crisis of COVID-19 
Pandemic almost all the universi�es of the 
country were working hard to find a solu�on 
for safely conduc�ng students' exam. IITE 
found a very effec�ve and simple solu�on to 
conduct university exams in the safest way.  
Now that UGC and MHRD had issued 
guidelines for all the universi�es to conduct 
exams for final year students in July, IITE 
students living in seven states and 30 
districts of the Gujarat were all set for their 
Online Open Book Exam. 

The Exam touch at Home: Students wrote 
the exams in the material provided by IITE

An en�re sta�onery kit containing answer 
book, supplementary sheets, pen, pencil, 
eraser, and foot-ruler was given to the all 
1100 students appearing for the University 
examina�on. The kit packaged by the 
Examina�on Department of IITE was 
delivered at each student's door step by 
India Post done on 11 July. In this kit each 
student received as many answer books and 
supplementary sheets for as many subjects 
he/she had to appear for the examina�on. 
With the help of suppor�ve staff of 
Navarangpura Post Office  IITE successfully 
conducted the University exams with a cent 

per cent assurance of student's safety during 
the process. 

The University exams that began on 20th July 
2020 were concluded safely on 30th July. The 
en�re procedure of examina�on was smooth 
and simple. The ques�on paper of the 
subject were uploaded on a dedicated 
so�ware for Open Book Exam on the 
respec�ve date of the exam. The student can 
download the ques�on paper and write the 
exam offline on the answer sheets provided 
by IITE and once they have finished the exam 
they uploaded a PDF document containing 
photos of their answer sheet.Students were 
also provided one hour extra over the 
determined �me of their exam so that they 
complete the en�re process in hassle free 
manner. The PDFs of answer sheets 
uploaded by students digital e-assessment 
so�ware. The so�ware randomly assigned 
answer sheets to the assessors for the e-
assessment  to  en su re  secrecy  an d 
transparency in the process. With the strong 
determina�on that nothing should hinder its 
students' career prospects, IITE successfully 
c o n d u c t e d  t h e  c r u c i a l  u n i v e r s i t y 
examina�on se�ng an example of when 
there is a will there's a way!

Where there is a will, there's a way - ONLINE OPEN 
EXAM sets an example in Current Crisis situation

Without comprising their health, 1100 students gave University exam safely at  their homes ભારતીય િશ�ક �િશ�ણ સં�થાન (Indian Institute of 

Teacher Education -IITE), ગાંધીનગર �ારા અ�યાસ વષ� 

૨૦૨૦-૨૧ માટ ે િવિવધ અ�યા��મોમાં �વેશ માટ ે

ઓનલાઇન એ��લકેશન કરવાની અવિધ ૧૮ જલાઈના રોજ ુ

પૂણ� થઈ. 

આઈઆઈટીઈના સે�ટર ઓફ એ�યુકેશન તથા યુિનવિસ�ટી 

સાથે સંલ� રા�યની બી.એડ. કૉલે�માં ચાલતા િવિવધ 

�નાતક, અનુ�નાતક અને રીસચ�ના કાય��મોમાં ઉપલ�ધ કલ ુ

૩૩૮૪ બેઠકો પર �વેશ મેળવવા માટ ેલગભગ �ણ ગણી 

૧૧૦૦૩ ઓનલાઇન એ��લકેશન મળી છ.ે

આઈઆઈટીઈ સાથે સંલ� રા�યની તમામ સરકારી અને 

�ા�ટ-ઇન-એઇડ બી.એડ. કોલે�માં ચાલતા બે વષ�ના 

બી.એડ. અ�યાસ�મની કલ ૨૯૫૦ બેઠકો માટ ેકલ ૮૫૮૭ ુ ુ

ફો�સ� મ�ા છ.ેઆઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના સે�ટર ઓફ એ�યુકેશન 

�ારા બી.એસસી.-બી.એડ. તથા બી.એ.-બી.એડ.ના ��યેક 

ચાર વષ�ના ઇ��ટ�ેટડે અ�યાસ�મમાં ઉપલ�ધ ૧૦૦ અને 

૧૦૦ બેઠકો માટ ેઅનુ�મે 1૨૨૦ અને 4૯૮ ફો�સ� મ�ાં છ.ે 

આ ઉપરાંત,  �ણ વષ�ના ઇ��ટ�ેટડે ઇનોવે�ટવ એમ. 

એસસી./એમ.એ.-એમ.એડ.ના અ�યાસ�મ માટ ે ઉપલ�ધ 

૫૦ બેઠકો માટ ે1૪૮ ફો�સ�, �ણ વષ�ના ઇ��ટ�ેટડે બી.એડ.-

એમ.એડ. અ�યાસ�મ માટ ેઉપલ�ધ ૫૦ બેઠકો માટ ે૧૫૫ 

ફો�સ� મ�ા છ.ે આ િવિવધ ઇ��ટ�ેટડે કોસ�માં �વેશ મેળવીને 

િવ�ાથ�ઓ બે �ડ�ી મેળવી શકે છ ેઅને તેમનું એક મહ�વપૂણ� 

વષ� બચાવી શકે છ.ે

આ ઉપરાંત બે વષ�ના એમ.એડ. અ�યાસ�મ માટ ેઉપલ�ધ 

કલ ૧૦૦ બેઠકો માટ ે 1૬૦ ફો�સ� મ�ાં છ.ે િશ�ણ ુ

િવ�ાશાખામાં સંશોધના�મક કાય��મો એમ.િફલ. માટ ે ૧૮ 

તથા પીએચ.ડી.ની ઉપલ�ધ ૧૪ બેઠકો ૨૧૭ ફો�સ� ભરવામાં 

આ�યા છ.ે  

િશ�ણ �ે�ે કાર�કદ� બનાવવા માટ ે ઉ�સુક િવ�ાથ�ઓએ 

આઈઆઈટીઈ તથા સંલ� સરકારી અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ 

બી.એડ. કોલે�માં અ�યાસ કરવાની પસંદગી દશા�વી છ ેતેવું 

આ ઓનલાઇન એ��લકેશનના ફો�સ�ની સં�યા પરથી સમ� 

શકાય છ.ે આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે ુ

જણા�યું, “આઈઆઈટીઈ ખાતે ચાલતાં િવિવધ ઇ��ટ�ેટડે 

કોિસ�સ અને તાજતેરમાં જ આઈઆઈટીઈ સાથે �ડાયેલી 

રા�ય સરકારી અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ કોલે�માં ચાલતા 

બી.એડ. કોસ�માં કલ મળીને બેઠકોની સં�યાની સાપે�ે જ ેુ

�કારે િવ�ાથ�ઓએ લગભગ �ણ ગણી સં�યામાં ફોમ� ભયા� 

છ,ે તે દશા�વે છ ે કે, ધો. ૧૨ પછી િશ�ક બનવા માટ ે

િવ�ાથ�ઓએ ઇ��ટ�ેટડે કોસ�ની પસંદગી કરી છ,ે જમેાં ચાર 

વષ�માં તેમને બે બેચલર �ડ�ી મળશે. અને એક �કંમતી વષ� 

બચાવી શકાશે.” તેમણે વધુમાં જણા�યું કે, “સૌથી સૂચક એ છ ે

કે હવે િશ�ણ �ે�માં પણ ઉ�કૃ� કાર�કદ� બનાવવા માટ ે

માતા-િપતા પોતાના સંતાનોને િશ�ણ �ે�માં એક �ોફેશનલ 

તરીકે િવકસવામાં ઇ��ટ�ેટડે કોિસ�સની પસંદગી કરી ર�ા છ.ે 

આ ઉપરાંત �નાતક અને અનુ�નાતક અ�યાસ બાદ 

ગુણવ�ાસભર સ�વશીલ િશ�ક બનવા માટ ે સરકારી 

બી.એડ. કોલે�ની પસંદગી કરી છ,ે �યાં તેમને ૨૧મી સદી 

માટ ે એક �ોફેશનલ િશ�ક બનવા માટનેી સઘન તાલીમ 

મળવાની છ.ે ”

ઉ�ેખનીય છ ેકે આ તમામ અ�યાસ�મોમાં �વેશ મેળવવા 

માટ ે �વેશ ઇ�છુક િવ�ાથ�ઓએ 'આઈ૩ટી'  ( I3T – 

Integrated Test for Teacher Trainee) �વેશ પરી�ા 

આપવાની રહેશે. આ પરી�ાનું આયોજન ૨ ઓગ�ટ, 

૨૦૨૦ના રોજ થવાનું છ.ે

આઈઆઈટીઈમાં ર�લાતું 
િશ�ણનું �ાન 
સર કરાવે 
કાર�કદ�નાં સોપાન

IITEના િવિવધ કોસ�ની કલ ૩૩૮૪ બેઠકો માટ ે૧૧૦૦૩ ફો�સ� ભરાયાંુ
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પૂવ� આઈએએસ અિધકારી, હેમચં�ાચાચ� ઉ�ર ગુજરાત યુિનવિસ�ટીના �થમ કલપિત�ી ડૉ. કિલનચં� ુ ુ

યાિ�કના ઉ�બોધનથી ગુ� પૂિણ�માના રોજ ગુ�-િશ�ય પરંપરાની ગ�રમાપૂણ� ઉજવણી કરવામાં આવી. 

કોરોના વાયરસને કારણે સ��યેલી પ�ર��થિતએ જમે સમ� 

િવ�ને �વન �વવાની નવી પ�િતઓ અને �વનશૈલીમાં 

પ�રવત�ન કરવાનું શીખ�યું છ.ે એવી જ રીતે ટ�ેનોલો�ના 

મા�યમથી થતાં ઓનલાઇન િશ�ણે ગુ�-િશ�ય પરંપરાનું મૂ�ય 

પણ સમ��યું છ.ે  આઈઆઈટીઈ �ારા ઝૂમ એ�લીકેશન અને 

ફેસબૂક લાઈવના મા�યમથી ૦૫ જલાઈ, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂવ� ુ

આઈએએસ અિધકારી, હેમચં�ાચાચ� ઉ�ર ગુજરાત 

યુિનવિસ�ટીના �થમ કલપિત�ી ડૉ. કિલનચં� યાિ�કના �ેરક ુ ુ

ઉ�બોધન અને આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેના ુ

�દય�પશ� વ�ત�ય સાથે ગુ� પુિણ�માની તે�મય ઉજવણી 

કરવામાં આવી.

યાિ�ક સાહેબે ગુ� વંદના માટ ેસદીઓથી જનેું ગાન થતું ર�ું 

છ,ે તે 'ગુ� ��ા, ગુ� િવ��, ગુ� દેવો મહે�ર' �ોકને 

પોતાના વ�ત�યના કે��માં રાખીને મનનીય સંબોધન કયુ�. 

તેમણે જણા�યું, “ગુ� વંદનાનો આ �ોક ગામેગામ િનશાળોમાં 

�ાથ�નામાં શામેલ કરવામાં આ�યો છ ેતેથી એ બહ �િણતો છ.ે ુ

હં કેટલીક વાર પૂછુ ંછુ ંપણ ખરો કે એનો અથ� શું થાય? એમાં ુ

ગુ�ને પર�� સાથે સરખા�યા છ.ે આટલી પરાકા�ાએ �યારે 

ગુ�ને મૂકવામાં આવે છ,ે �યારે ગુ�ના �થાન ��યે આપણે 

સહએ એ રીતે િચંિતત હોવું �ઈએ કે સમાજમાં એમનું �થાન ુ

કેટલું �ચું છ?ે  હમણાં આ કોરોનાસુર નામનો એક અસુર 

આ�યો છ.ે એના �તાપે આપણને સહને અનુભવ થયો છ ેકે, ુ

�યારે ગુ� ન હોય �યારે શું થાય? આપણે લગભગ ૨-૩ 

મ�હનાથી ઘણી શાળાઓમાં, કોલે�માં, એ મા� �ડિજટલ 

મેથડથી આપણે �યા�યાનો સાંભળતા થયા છીએ. અને ગુ�ઓ 

� ેઅને િવ�ાથ�ઓનો સીધો સંપક ઓછો થયો છ.ે �યાર આપણને 

ખબર પડ ેછ ેકે ખરેખર ગુ� �યારે નથી આવતા �યારે એમની 

ઉપ��થિતનું મૂ�ય શું છ.ે લગભગ ૩૫ વષ� પહેલાં �પાનથી 

એક િશ�ણશા�ીઓનું એક �િતિનિધ મંડળ ગુજરાત આવેલું. 

મ� એમને પૂ�ું કે તમે તો ઘણાં આગળ વધેલા દેશમાંથી આવો 

છો, તો તમારે અમારા �ાથિમકના ધોરણ �વાની જ�ર શી 

પડી? એમણે ક�ું કે, “�પાને િશ�ણની એવી �યવ�થા કરી 

હતી કે કોઈએ પણ બાલ-મં�દરથી માંડીને મોટામાં મોટી ડી�ી 

લેતા સુધી કોલેજમાં જવું જ ન પડ.ે પોતાને ઘરે બેસીને એ 

તમામ અ�યાસ�મો કરે. એના સટ�ફીકેટ પણ મેળવે અને 

�વોિલફાય પણ થાય. દરેક ઘરના એક ખુણામાં 

ઇલે�ટ�ોિન�સના જટેલાં સાધનો અ�યાસ માટ ેવપરાતા હોય 

એ બધા સાધનો �યાં મૂકેલા હોય. અને એ િવ�ાથ� �યાંથી 

બેઠો-બેઠો, �ાથિમકમાં હોય �યારથી છકે સુધી એના પર 

શીખતો રહે.” 

એટલે મ� ક�ું તો પછી તમારે અહ�યા �વા આવાની શી જ�ર 

હતી. કારણ કે અમારે �યાં તો આવી �યવ�થા નથી. એમણે 

ક�ું, “અમને એ �ણવા મ�ું છ ેકે, અમારા ઘણા િવ�ાથ�ઓ 

આખી િજદંગી �યાં સુધી એ ભણે છ ે�યાં સુધી અ�યાસના 

�પૂરા સમયમાં એને કોઈ ગુ�નો સંપક થતો નથી. કોઈ ઉ�સાહી 

એવા ગુ�, કોઈ �યવ��થત �ય��ત એને �લાસમાં આવીને 

ભણાવે એવું એમણે �યું જ નથી. અને તેથી કરીને એનામાં 

�ુમન ઇ�ટરે�ટ ઓછો થાય છ.ે જ ેમાનવીય સ�ગુણો છ ેએ 

પોતાને �વાના છ,ે અનુભવવાના છ,ે અને પોતે આચરણમાં 

પણ મૂકવાના છ,ે એ એવું શી�યા જ નથી. તેથી એમની િજદંગી 

બહ જદા �કારની છ.ે હવે �પાનને સમ�યું છ ે કે આ ુુ

બરાબર નથી. આપણે પણ આ ગુ��થા કેવી રીતે ચાલે છ ેએ 

�વા જવું �ઈએ. એટલે અમે એ �વા આ�યા છીએ.” 

મને એમ થયું કે આ જ ે�ોક છ,ે એમાં ગુ�ને પર��ની કે 

સાથે સરખા�યા છ.ે પણ એક વાત તો એ થાય કે કેટલાક 

માણસો એવી �ટ�પણી પણ કરે કે ગુ�ને �� સાથે � 

સરખા�યા હોય તો ગુ�એ એ થવાને માટ ે યો�યતા પણ 

મેળવવી �ઈએ. હં તો એમ પણ સમજ ંછુ ં કે એવાં સારા ુુ

િશ�કના િવ�ાથ� થવાની પણ લાયકાત હોવી �ઈએ. એટલે 

િવ�ાથ�ઓએ એવી લાયકાત કેળવવી �ઈએ કે એ ગુ� 

પાસેથી સારી રીતે િવ�ા શીખે.”

આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે પણ ખૂબ જ ુ

�દય�પશ� �સંગ યાદ કરીને િશ�કની ભૂિમકાનું વણ�ન કયુ�. 

તેમણે જણા�યું, “અ�યારે વૈ��ક મહામારીનો સમય ચાલી 

ર�ો છ.ે એ સં�ગોમાં ૨૦૦૧ની સાલની આવી જ એક 

કદરતી આફત ભૂકંપની ઘટના ક�છમાં આવી હતી. એ ૨૬મી ુ

��યુઆરીનો એ �દવસ હતો. જ ે�કલમાં �વજવંદન ચાલી ૂ

ર�ું હતું, એ �કલમાં િવડીયો�ાફર �વજવંદનની િવિધને ૂ

પોતાના કેમેરામાં કંડારી ર�ા હતા. એ જ સમયે ભૂકંપ આ�યો 

આખા મેદાનમાં ચોતરફ નાસભાગ થઇ. એક ડરનો માહોલ, 

અને �યાં તો તી�તા વધુ હતી એટલે ધરતી ફાટી અને 

પેટાળમાંથી વરાળ નીકળે. આ બધા જ ��યોનું એ 

િવડીયો�ાફરે શૂ�ટગં કયુ�. પરંતુ અચાનક જ એનો કેમેરો ફંટાય 

છ,ે એક િશિ�કા તરફ.” 

“સામા�ય સં�ગોમાં કોઈ પણ આફત આવે, ડર લાગ,ે �વનું 

�ખમ હોય તો સૌ પોતાનો �વ બચાવવાનો �યાસ કરે એ 

માનવસહજ �િતિ�યા હોય છ.ે પરંતુ એ �કલમાં જ ેનાના ૂ

બાળકો �ાઉ�ડમાં બેઠાં હતાં એમને આ ઘટના�મની ખબર ના 

પડી. ભૂકંપ શું હોય એ એમને ખબર ના હોય. પણ કશુંક 

અજગતું બ�યું છ ેએવું એમને લા�યું અને બધાં જ બાળકો ડરી ુ

ગયાં. એ ડરી ગયેલાં બાળકો કઈ તરફ દો�ાં? એ દો�ાં પેલાં 

િશિ�કા તરફ. અને િશિ�કા પણ તેમના બે હાથ ફેલાવીને �ણે 

બધાં જ બાળકોને પોતાની બાથમાં ભરી લેવા માંગતા હોય એવું 

��ય સ��યું. એ સમયે િશિ�કાને પોતાનો �વ નહ�, પોતાના 

િવ�ાથ�ઓ, પોતાના બાળકોને બચાવી લેવાની તી� લાગણી 

�વા મળી. એક �ાથિમક િશિ�કા કે જનેે પોતાના સંતાનો 

જટેલો જ �ેમ પોતાના િશ�યો ��યે છ.ે ગુ� પુિણ�માએ આવાં 

િશ�કો આપણને સમાજમાં મળે. ગુ�-િશ�ય પરંપરા, એનું 

�વ�પ ભલે બદલાયું હોય, પરંતુ એની �િ�યા એ આજ ેપણ 

એટલી બળવ�ર છ.ે”

ગુ� ન 
હોય 
�યાર� 
શું થાય? 

“ગુ�-િશ�ય પર�પરાનું �વ�પ 

ભલે બદલાયું હોય, પર�તુ એની 

�િ�યા આજે પણ એટલી જ 

બળવ�ર છ�.”
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પૂવ� આઈએએસ અિધકારી, હેમચં�ાચાચ� ઉ�ર ગુજરાત યુિનવિસ�ટીના �થમ કલપિત�ી ડૉ. કિલનચં� ુ ુ

યાિ�કના ઉ�બોધનથી ગુ� પૂિણ�માના રોજ ગુ�-િશ�ય પરંપરાની ગ�રમાપૂણ� ઉજવણી કરવામાં આવી. 

કોરોના વાયરસને કારણે સ��યેલી પ�ર��થિતએ જમે સમ� 

િવ�ને �વન �વવાની નવી પ�િતઓ અને �વનશૈલીમાં 

પ�રવત�ન કરવાનું શીખ�યું છ.ે એવી જ રીતે ટ�ેનોલો�ના 

મા�યમથી થતાં ઓનલાઇન િશ�ણે ગુ�-િશ�ય પરંપરાનું મૂ�ય 

પણ સમ��યું છ.ે  આઈઆઈટીઈ �ારા ઝૂમ એ�લીકેશન અને 

ફેસબૂક લાઈવના મા�યમથી ૦૫ જલાઈ, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂવ� ુ

આઈએએસ અિધકારી, હેમચં�ાચાચ� ઉ�ર ગુજરાત 

યુિનવિસ�ટીના �થમ કલપિત�ી ડૉ. કિલનચં� યાિ�કના �ેરક ુ ુ

ઉ�બોધન અને આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેના ુ

�દય�પશ� વ�ત�ય સાથે ગુ� પુિણ�માની તે�મય ઉજવણી 

કરવામાં આવી.

યાિ�ક સાહેબે ગુ� વંદના માટ ેસદીઓથી જનેું ગાન થતું ર�ું 

છ,ે તે 'ગુ� ��ા, ગુ� િવ��, ગુ� દેવો મહે�ર' �ોકને 

પોતાના વ�ત�યના કે��માં રાખીને મનનીય સંબોધન કયુ�. 

તેમણે જણા�યું, “ગુ� વંદનાનો આ �ોક ગામેગામ િનશાળોમાં 

�ાથ�નામાં શામેલ કરવામાં આ�યો છ ેતેથી એ બહ �િણતો છ.ે ુ

હં કેટલીક વાર પૂછુ ંછુ ંપણ ખરો કે એનો અથ� શું થાય? એમાં ુ

ગુ�ને પર�� સાથે સરખા�યા છ.ે આટલી પરાકા�ાએ �યારે 

ગુ�ને મૂકવામાં આવે છ,ે �યારે ગુ�ના �થાન ��યે આપણે 

સહએ એ રીતે િચંિતત હોવું �ઈએ કે સમાજમાં એમનું �થાન ુ

કેટલું �ચું છ?ે  હમણાં આ કોરોનાસુર નામનો એક અસુર 

આ�યો છ.ે એના �તાપે આપણને સહને અનુભવ થયો છ ેકે, ુ

�યારે ગુ� ન હોય �યારે શું થાય? આપણે લગભગ ૨-૩ 

મ�હનાથી ઘણી શાળાઓમાં, કોલે�માં, એ મા� �ડિજટલ 

મેથડથી આપણે �યા�યાનો સાંભળતા થયા છીએ. અને ગુ�ઓ 

� ેઅને િવ�ાથ�ઓનો સીધો સંપક ઓછો થયો છ.ે �યાર આપણને 

ખબર પડ ેછ ેકે ખરેખર ગુ� �યારે નથી આવતા �યારે એમની 

ઉપ��થિતનું મૂ�ય શું છ.ે લગભગ ૩૫ વષ� પહેલાં �પાનથી 

એક િશ�ણશા�ીઓનું એક �િતિનિધ મંડળ ગુજરાત આવેલું. 

મ� એમને પૂ�ું કે તમે તો ઘણાં આગળ વધેલા દેશમાંથી આવો 

છો, તો તમારે અમારા �ાથિમકના ધોરણ �વાની જ�ર શી 

પડી? એમણે ક�ું કે, “�પાને િશ�ણની એવી �યવ�થા કરી 

હતી કે કોઈએ પણ બાલ-મં�દરથી માંડીને મોટામાં મોટી ડી�ી 

લેતા સુધી કોલેજમાં જવું જ ન પડ.ે પોતાને ઘરે બેસીને એ 

તમામ અ�યાસ�મો કરે. એના સટ�ફીકેટ પણ મેળવે અને 

�વોિલફાય પણ થાય. દરેક ઘરના એક ખુણામાં 

ઇલે�ટ�ોિન�સના જટેલાં સાધનો અ�યાસ માટ ેવપરાતા હોય 

એ બધા સાધનો �યાં મૂકેલા હોય. અને એ િવ�ાથ� �યાંથી 

બેઠો-બેઠો, �ાથિમકમાં હોય �યારથી છકે સુધી એના પર 

શીખતો રહે.” 

એટલે મ� ક�ું તો પછી તમારે અહ�યા �વા આવાની શી જ�ર 

હતી. કારણ કે અમારે �યાં તો આવી �યવ�થા નથી. એમણે 

ક�ું, “અમને એ �ણવા મ�ું છ ેકે, અમારા ઘણા િવ�ાથ�ઓ 

આખી િજદંગી �યાં સુધી એ ભણે છ ે�યાં સુધી અ�યાસના 

�પૂરા સમયમાં એને કોઈ ગુ�નો સંપક થતો નથી. કોઈ ઉ�સાહી 

એવા ગુ�, કોઈ �યવ��થત �ય��ત એને �લાસમાં આવીને 

ભણાવે એવું એમણે �યું જ નથી. અને તેથી કરીને એનામાં 

�ુમન ઇ�ટરે�ટ ઓછો થાય છ.ે જ ેમાનવીય સ�ગુણો છ ેએ 

પોતાને �વાના છ,ે અનુભવવાના છ,ે અને પોતે આચરણમાં 

પણ મૂકવાના છ,ે એ એવું શી�યા જ નથી. તેથી એમની િજદંગી 

બહ જદા �કારની છ.ે હવે �પાનને સમ�યું છ ે કે આ ુુ

બરાબર નથી. આપણે પણ આ ગુ��થા કેવી રીતે ચાલે છ ેએ 

�વા જવું �ઈએ. એટલે અમે એ �વા આ�યા છીએ.” 

મને એમ થયું કે આ જ ે�ોક છ,ે એમાં ગુ�ને પર��ની કે 

સાથે સરખા�યા છ.ે પણ એક વાત તો એ થાય કે કેટલાક 

માણસો એવી �ટ�પણી પણ કરે કે ગુ�ને �� સાથે � 

સરખા�યા હોય તો ગુ�એ એ થવાને માટ ે યો�યતા પણ 

મેળવવી �ઈએ. હં તો એમ પણ સમજ ંછુ ં કે એવાં સારા ુુ

િશ�કના િવ�ાથ� થવાની પણ લાયકાત હોવી �ઈએ. એટલે 

િવ�ાથ�ઓએ એવી લાયકાત કેળવવી �ઈએ કે એ ગુ� 

પાસેથી સારી રીતે િવ�ા શીખે.”

આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે પણ ખૂબ જ ુ

�દય�પશ� �સંગ યાદ કરીને િશ�કની ભૂિમકાનું વણ�ન કયુ�. 

તેમણે જણા�યું, “અ�યારે વૈ��ક મહામારીનો સમય ચાલી 

ર�ો છ.ે એ સં�ગોમાં ૨૦૦૧ની સાલની આવી જ એક 

કદરતી આફત ભૂકંપની ઘટના ક�છમાં આવી હતી. એ ૨૬મી ુ

��યુઆરીનો એ �દવસ હતો. જ ે�કલમાં �વજવંદન ચાલી ૂ

ર�ું હતું, એ �કલમાં િવડીયો�ાફર �વજવંદનની િવિધને ૂ

પોતાના કેમેરામાં કંડારી ર�ા હતા. એ જ સમયે ભૂકંપ આ�યો 

આખા મેદાનમાં ચોતરફ નાસભાગ થઇ. એક ડરનો માહોલ, 

અને �યાં તો તી�તા વધુ હતી એટલે ધરતી ફાટી અને 

પેટાળમાંથી વરાળ નીકળે. આ બધા જ ��યોનું એ 

િવડીયો�ાફરે શૂ�ટગં કયુ�. પરંતુ અચાનક જ એનો કેમેરો ફંટાય 

છ,ે એક િશિ�કા તરફ.” 

“સામા�ય સં�ગોમાં કોઈ પણ આફત આવે, ડર લાગ,ે �વનું 

�ખમ હોય તો સૌ પોતાનો �વ બચાવવાનો �યાસ કરે એ 

માનવસહજ �િતિ�યા હોય છ.ે પરંતુ એ �કલમાં જ ેનાના ૂ

બાળકો �ાઉ�ડમાં બેઠાં હતાં એમને આ ઘટના�મની ખબર ના 

પડી. ભૂકંપ શું હોય એ એમને ખબર ના હોય. પણ કશુંક 

અજગતું બ�યું છ ેએવું એમને લા�યું અને બધાં જ બાળકો ડરી ુ

ગયાં. એ ડરી ગયેલાં બાળકો કઈ તરફ દો�ાં? એ દો�ાં પેલાં 

િશિ�કા તરફ. અને િશિ�કા પણ તેમના બે હાથ ફેલાવીને �ણે 

બધાં જ બાળકોને પોતાની બાથમાં ભરી લેવા માંગતા હોય એવું 

��ય સ��યું. એ સમયે િશિ�કાને પોતાનો �વ નહ�, પોતાના 

િવ�ાથ�ઓ, પોતાના બાળકોને બચાવી લેવાની તી� લાગણી 

�વા મળી. એક �ાથિમક િશિ�કા કે જનેે પોતાના સંતાનો 

જટેલો જ �ેમ પોતાના િશ�યો ��યે છ.ે ગુ� પુિણ�માએ આવાં 

િશ�કો આપણને સમાજમાં મળે. ગુ�-િશ�ય પરંપરા, એનું 

�વ�પ ભલે બદલાયું હોય, પરંતુ એની �િ�યા એ આજ ેપણ 

એટલી બળવ�ર છ.ે”

ગુ� ન 
હોય 
�યાર� 
શું થાય? 

“ગુ�-િશ�ય પર�પરાનું �વ�પ 

ભલે બદલાયું હોય, પર�તુ એની 

�િ�યા આજે પણ એટલી જ 

બળવ�ર છ�.”
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Sutirth

કોરોના મહામારીના કારણે શૈ�િણક સં�થાઓ લોકડાઉન છ,ે 

પરંતુ િશ�ણ �િ�યા નહ�. આઈઆઈટીઈ ગાંધીનગરના સે�ટર 

ઓફ એ��ટ�ેશન �ારા તા. 21 જલાઈ, 2020ના રોજ 51 ુ
� ેસ�ટિફકટ કોિસ�સનો ઓનલાઈન મા�યમથી �ારંભ કરવામાં 

આ�યો. આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેની ુ

અ�ય�તામાં યો�યેલ આ કાય��મમાં બાબાસાહેબ આંબેડકર 

ઓપન યુિનવિસ�ટીનાં કલપિત�ી ડૉ. અમી ઉપા�યાય હાજર ુ

ર�ાં હતાં.

દિ�ણામૂિત�માં કેળવણી પામેલાં ડૉ. અમી ઉપા�યાયે આ 

કાય��મમાં સહ િશ�કોને સંબોધતાં  કેળવણી અને િશ�ણ ુ
વ�ચેની પાતળી ભેદરેખા �પ� કરી. તેમણે જણા�યું કે, 

“કેળવણી અને િશ�ણનું �ડાણ થવું જ�રી છ.ે આજ ેિશ�કો 

બાળકોને ગાંધી િવશે ભણાવે, િવવેકાનંદ િવશે ભણાવે અને 

પછી તેમને કહે કે તમારે ગાંધી જવેા થવાનું છ,ે િવવેકાનંદ જવેા 

થવાનું છ.ે હં માનું છુ ંકે, � કેળવણી કોઈના જવેા બનવાનું કહે ુ
તો એ કેળવણી નથી. આપણે કેળવણીમાં ઇ�ટલેે��યુઅલ 

ટ�ા�સફોમ�શન (બૌિ�ક પ�રવત�ન) ઉપરાંત ઇમોશનલ 

ટ�ા�સફોમ�શન (ભાવના�મક પ�રવત�ન) પર �યાન આપવું 

�ઈએ. �યારે િશ�કોએ આ �કારના પ�રવત�નના પ�રવાહકો 

બનવાનું છ.ે”

ડૉ. અમીબેન ઉપા�યાયે િવ�ાથ�ઓને વધુ મા�સ� લાવવાના 

િશ�ણની સાથે દેશ અને સમાજના િવકાસમાં હકારા�મક 

ભૂિમકા ભજવીને યોગદાન આપવા તરફ વાળવાની 

જ��રયાત પર ભાર મૂ�યો. તેમણે ક�ું, “કેળવણી એટલે 

સાય�સ, મે�સ નહ�. હકીકતમાં િશ�ક અને શૈ�િણક 

સં�થાઓની જવાબદારી �લેસમે�ટ અને પે પેકેજ મેળવી 

આપવાની નથી, પણ સારાં નાગરીક, સારા સમાજ અને �ે� 

રા��નું િનમા�ણ કરવાની છ.ે મારા િવિશ� ગુ� ડૉ. એ કે િસંઘને 

મ� �યારે પૂ�ું હતું કે �ે� િશ�ક બનવા માટ ેશું જ�રી છ,ે 

�યારે તેમણે ખૂબ સહજતાથી જવાબ આ�યો હતો કે �ે� 

િશ�ક બનવા માટ ે િવ�ાથ� માટ ે િન�બત (ક�સન� ફોર 

�ટડ��સ)ની જ�ર છ.ે બાકીની બધી જ બાબતો તેની સાથે ુ

આપોઆપ આવી જશે.” 
સમયની સાથે કદમ િમલાવી િશ�કોને જ��રયાત મુજબ 
આવડત િવકસાવવાની તક
માનનીય કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે પોતાના સંબોધનમાં ુ

જણા�યું કે, “જમે નાનકડી પુ��તકા એ આપણાં �વનમાં ઘ�ં 

બધું પ�રવત�ન લાવે છ,ે એમ વષ�-વષ�ના કાય��મોને બદલે 

� � ે ે ેશોટ-ટમ� કોિસ�સ, સ�ટિફકટ કોિસ�સ, �શ કોિસ�સ જવા િવક�પો 

પણ િવ�ાથ�ઓના �વન અને કાર�કદ�માં લાભદાયી નીવડ ે

છ.ે પહેલાં ૩-૩.૫ કલાકની િફ�મોની અવિધ રહેતી, હવે દોઢ-

પોણા બે કલાક જટેલી હોય છ.ે વૉ�સઍપના મેસે�સમાં પણ 

ખૂબ ટકંમાં લખવાની આદતથી આપણે સહ થોડામાં વધુ ૂ ુ
સમજતા થયા હોવાથી આપણા બધાનું �ા��પંગ, �રઝિનંગ 

પણ વ�યું છ.ે આમ હાલના સમયમાં �યારે દરેક વ�તુમાં 

� ેઅપાતો સમયગાળો ઘ�ો છ,ે �યારે આ ઓનલાઈન સ�ટિફકટ 

કોિસ�સ ખૂબ જ અસરકારક પૂરવાર થાય તેમ છ.ે જમેાં 

આપણને રસ છ,ે એના માટ ેખૂબ લાંબો સમયગાળો આપવાની 

જ�ર નથી, એને ટકંમાં એવા મા�યમ �ારા આપણને જટેલું ૂ

જ�ર છ ેએટલું જ સમજવા માટનેી એક �યવ�થા હોવી �ઈએ 

� ેએટલે આ સ�ટિફકટ કોિસ�સ છ”ે  

� ે ેઆ સ�ટિફકટ કોિસ�સ િવ�ાથ�ઓ માટ નોકરી દાતા અથવા 

રોજગારીનો િવષય નહી પરંતુ ઉ�ચ-શૈ�િણક, 

�િતબ�ધતાઓ, પોતાના રસના �ે�ો, અને �ાનના સંવધ�ન 

માટનંુે મા�યમ બનશે તેવો િવ�ાસ કલપિત�ીએ �ય�ત કય� ુ

હતો. 
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�આઈઆઈટીઈ �ારા 51 સ�ટિફકેટ કોિસ�સની ઓનલાઇન શ�આત

િશ�કોએ 
પ�રવત�નના 
પ�રવાહકો 
બનવાનું છ�

July 2020 July 2020

આઈઆઈટીઈ સંલ� સરકારી અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ 

કોલે�ના પર�પર પ�રચય માટ ે ૨૨ જનથી શ� થયેલી ૂ

'પ�રવાર પ�રચયનો' �ેણીનું ૧૮ જલાઈ, ૨૦૨૦ના રોજ ુ

સંપ� થઈ. 

આ કાય��મનું આયોજન બે મુ�ા ઉપર �યાન કે���ત કરીને 

કરાયું હતું. �થમ રજઆતની સમાન તક (ઇ�વલ ૂ

ઓપયુ�િનટી), આઈઆઈટીઈ સંલ� તમામ ૫૯ કોલે�માંથી 

દરેકને ૨૦ િમિનટ રજઆતનો અવસર મળે અને બી� મુ�ો ૂ

ક�ટમાઈઝેશનનો જથેી દરેક કોલેજના આચાય� પોતાના 

સમયની અનુકળતા �માણે પોતાની સં�થાની રજઆત માટનેો ૂ ૂ

�લોટ બૂક કરી શકે.

આ �ેણીના સમાપન સમારોહમાં માન. કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ ુ

પટલેે ઝૂમ અને ફેસબુક લાઈવના મા�યમથી �ડાયેલ સંલ� 

કોલે�ના આચાય� અને અ�યાપકોનું આઈઆઈટીઈ 

પ�રવારમાં �વાગત કયુ�. તેમણે જણા�યું કે: “આ કાય��મ 

કરવાનું િવચારબીજ �પલબેન સાથેની વાતચીતમાંથી �ગટલેું. 

મારે આઈઆઈટીઈના કલપિત તરીકે, આ યુિનવિસ�ટી અને ુ

તેના િવિવધ િવભાગો, િવિવધ કોિસ�સનો પ�રચય તો આપવાનો 

જ હતો. પરંતુ અમારી સાથે �ડાયેલ કોલ�નો પ�રચય 

લેવાનો અને બધાને એકમેકની સાથે પ�રચય કરાવવાનો 

આશય પણ હતો. આપ�ં એક સૂ� છ ે– 'શે�રંગ ઇઝ કે�રંગ’ 

જટેલું વહ�ચીએ એટલી વધુ મ� આવે અને પ�રવારનો અથ� 

પણ સાથ�ક થાય.” 

કલપિત�ીએ વધુમાં જણા�યું કે, “િફિઝ�સમાં એક િનયમ છ ેકે ુ

કણ ગિતમાં આવે એટલે ઊ�� ઉ�પ� થાય. એટલે �યારે 

આપણે બધા જ લોકો ગિતમાં આવીએ �યારે એન�� �ો�ુસ 

થાય. જ ેનવા િમ�ો ગત વષ�થી �ડાયા તેમના માટ ેએક ફેક�ટી 

િશ�ણ �િશ�ણને સુ�ઢ કરવા િવચારો અને સૂચનોના આદાન-�દાનના કરાર સાથે 

સંપ� થઈ પ�રચય પ�રવારનો  �ેણી' '
તરીકે અને એક સમ� �યવ�થાને સમજવા માટનંુે 

ઓરીએ�ટશેન થયું. અ�યારે જદી-જદી બાબતો સમાજમાં ુ ુ

�વત� રહી છ,ે એવા સં�ગોમાં આપણે આ �યવ�થામાં 

�ડાયા છીએ, �યારે આપણે એક જદું મોડલે સમાજ સમ� ુ

તુરંત રજ કયુ� છ.ે કોઈ �ય��તનું સૂચન આવે અને તેમાંથી તરત ૂ

કામ કરી સા�ં પ�રણામ આપવાની ભાવનાથી આ 'પ�રચય 

પ�રવારનો' કાય��મ આકાર પા�યો છ.ે”

તેમણે આ કાય��મની િવિશ�તા િવશે ક�ું કે, “પ�રચય 

પ�રવારનો  કાય��મ એ ઉ�ચ િશ�ણમાં નાિવ�યપૂણ� રીત "

(Innovative ractice in Higher Education)નો નમૂનો છ.ે P

� યુ�સી ઈનોવેશન એ�ડ ઈનોવેટીવ �ે�ટીસીસ ઇન કર�ટ 

િસના�રયોના નોિમનેશન મંગાવે તો આપણે નોિમનેટ થઈ 

શકીએ એવી ક�ાનો આ કાય��મ થયો છ.ેજમે કોઈ �વાસમાં 

�યારે જઈએ �યારે શ�આતમાં કોલાહલ થાય, બધાં અંતા�રી 

રમે પછી કલાક પછી બધા થાકી �ય અને નાના-નાના ટોળે 

વળી �ય. ૪-૫ લોકો પછી અંદરથી ખુલે છ.ે આવી રીતે જ ે

અંદરથી ખૂલે છ ેએ એ�ચુઅલ પ�રચય છ.ે માટ ેઆ પ�રચય 

પ�રવારનો મા�યમથી, આપણે સહ ખૂ�યા છીએ. તમારા ુ
મનમાં નવી બાબતો, નવા ઉપ�મોના િવચાર આવે તો તમે 

ચો�સથી મોકલ�, શેર કર�. અમે �હો�સએપ, ઈમેઈલ 

આઈડી, મેબાઈલ ફોન �ારા ��વક �ર�પો�સથી હંમેશા હાજર 

છીએ આપ સહએ જદી-જદી યુિનવિસ�ટીની િસ�ટમમાં કામ ુ ુુ
કયુ� છ ે�યાંની કાય� પ�િત અને અહ�ની કાય� પ�િત જદી છ.ે ુ

અહ�યા � ેકોઈપણ કોઈને પણ �યારેય પણ સંપક કરી શક છ.ે 

કારણ કે પ�રવારમાં એવા �ોટોકોલ નથી હોતા, જ ે�િ�યાને 

અવરોધે. �ોટોકોલ એવા હોય જ ે�િ�યાને વધારે અસરકારક 

બનાવે અવરોધે નહ�.”

“પ�રવારમાં એવા 
�ોટોકોલ નથી 

હોતા, જે �િ�યાને 
અવરોધે”
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કોરોના મહામારીના કારણે શૈ�િણક સં�થાઓ લોકડાઉન છ,ે 

પરંતુ િશ�ણ �િ�યા નહ�. આઈઆઈટીઈ ગાંધીનગરના સે�ટર 

ઓફ એ��ટ�ેશન �ારા તા. 21 જલાઈ, 2020ના રોજ 51 ુ
� ેસ�ટિફકટ કોિસ�સનો ઓનલાઈન મા�યમથી �ારંભ કરવામાં 

આ�યો. આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેની ુ

અ�ય�તામાં યો�યેલ આ કાય��મમાં બાબાસાહેબ આંબેડકર 

ઓપન યુિનવિસ�ટીનાં કલપિત�ી ડૉ. અમી ઉપા�યાય હાજર ુ

ર�ાં હતાં.

દિ�ણામૂિત�માં કેળવણી પામેલાં ડૉ. અમી ઉપા�યાયે આ 

કાય��મમાં સહ િશ�કોને સંબોધતાં  કેળવણી અને િશ�ણ ુ
વ�ચેની પાતળી ભેદરેખા �પ� કરી. તેમણે જણા�યું કે, 

“કેળવણી અને િશ�ણનું �ડાણ થવું જ�રી છ.ે આજ ેિશ�કો 

બાળકોને ગાંધી િવશે ભણાવે, િવવેકાનંદ િવશે ભણાવે અને 

પછી તેમને કહે કે તમારે ગાંધી જવેા થવાનું છ,ે િવવેકાનંદ જવેા 

થવાનું છ.ે હં માનું છુ ંકે, � કેળવણી કોઈના જવેા બનવાનું કહે ુ
તો એ કેળવણી નથી. આપણે કેળવણીમાં ઇ�ટલેે��યુઅલ 

ટ�ા�સફોમ�શન (બૌિ�ક પ�રવત�ન) ઉપરાંત ઇમોશનલ 

ટ�ા�સફોમ�શન (ભાવના�મક પ�રવત�ન) પર �યાન આપવું 

�ઈએ. �યારે િશ�કોએ આ �કારના પ�રવત�નના પ�રવાહકો 

બનવાનું છ.ે”

ડૉ. અમીબેન ઉપા�યાયે િવ�ાથ�ઓને વધુ મા�સ� લાવવાના 

િશ�ણની સાથે દેશ અને સમાજના િવકાસમાં હકારા�મક 

ભૂિમકા ભજવીને યોગદાન આપવા તરફ વાળવાની 

જ��રયાત પર ભાર મૂ�યો. તેમણે ક�ું, “કેળવણી એટલે 

સાય�સ, મે�સ નહ�. હકીકતમાં િશ�ક અને શૈ�િણક 

સં�થાઓની જવાબદારી �લેસમે�ટ અને પે પેકેજ મેળવી 

આપવાની નથી, પણ સારાં નાગરીક, સારા સમાજ અને �ે� 

રા��નું િનમા�ણ કરવાની છ.ે મારા િવિશ� ગુ� ડૉ. એ કે િસંઘને 

મ� �યારે પૂ�ું હતું કે �ે� િશ�ક બનવા માટ ેશું જ�રી છ,ે 

�યારે તેમણે ખૂબ સહજતાથી જવાબ આ�યો હતો કે �ે� 

િશ�ક બનવા માટ ે િવ�ાથ� માટ ે િન�બત (ક�સન� ફોર 

�ટડ��સ)ની જ�ર છ.ે બાકીની બધી જ બાબતો તેની સાથે ુ

આપોઆપ આવી જશે.” 
સમયની સાથે કદમ િમલાવી િશ�કોને જ��રયાત મુજબ 
આવડત િવકસાવવાની તક
માનનીય કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે પોતાના સંબોધનમાં ુ

જણા�યું કે, “જમે નાનકડી પુ��તકા એ આપણાં �વનમાં ઘ�ં 

બધું પ�રવત�ન લાવે છ,ે એમ વષ�-વષ�ના કાય��મોને બદલે 

� � ે ે ેશોટ-ટમ� કોિસ�સ, સ�ટિફકટ કોિસ�સ, �શ કોિસ�સ જવા િવક�પો 

પણ િવ�ાથ�ઓના �વન અને કાર�કદ�માં લાભદાયી નીવડ ે

છ.ે પહેલાં ૩-૩.૫ કલાકની િફ�મોની અવિધ રહેતી, હવે દોઢ-

પોણા બે કલાક જટેલી હોય છ.ે વૉ�સઍપના મેસે�સમાં પણ 

ખૂબ ટકંમાં લખવાની આદતથી આપણે સહ થોડામાં વધુ ૂ ુ
સમજતા થયા હોવાથી આપણા બધાનું �ા��પંગ, �રઝિનંગ 

પણ વ�યું છ.ે આમ હાલના સમયમાં �યારે દરેક વ�તુમાં 

� ેઅપાતો સમયગાળો ઘ�ો છ,ે �યારે આ ઓનલાઈન સ�ટિફકટ 

કોિસ�સ ખૂબ જ અસરકારક પૂરવાર થાય તેમ છ.ે જમેાં 

આપણને રસ છ,ે એના માટ ેખૂબ લાંબો સમયગાળો આપવાની 

જ�ર નથી, એને ટકંમાં એવા મા�યમ �ારા આપણને જટેલું ૂ

જ�ર છ ેએટલું જ સમજવા માટનેી એક �યવ�થા હોવી �ઈએ 

� ેએટલે આ સ�ટિફકટ કોિસ�સ છ”ે  

� ે ેઆ સ�ટિફકટ કોિસ�સ િવ�ાથ�ઓ માટ નોકરી દાતા અથવા 

રોજગારીનો િવષય નહી પરંતુ ઉ�ચ-શૈ�િણક, 

�િતબ�ધતાઓ, પોતાના રસના �ે�ો, અને �ાનના સંવધ�ન 

માટનંુે મા�યમ બનશે તેવો િવ�ાસ કલપિત�ીએ �ય�ત કય� ુ

હતો. 
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આઈઆઈટીઈ સંલ� સરકારી અને �ા�ટ-ઇન-એઇડ 

કોલે�ના પર�પર પ�રચય માટ ે ૨૨ જનથી શ� થયેલી ૂ

'પ�રવાર પ�રચયનો' �ેણીનું ૧૮ જલાઈ, ૨૦૨૦ના રોજ ુ

સંપ� થઈ. 

આ કાય��મનું આયોજન બે મુ�ા ઉપર �યાન કે���ત કરીને 

કરાયું હતું. �થમ રજઆતની સમાન તક (ઇ�વલ ૂ

ઓપયુ�િનટી), આઈઆઈટીઈ સંલ� તમામ ૫૯ કોલે�માંથી 

દરેકને ૨૦ િમિનટ રજઆતનો અવસર મળે અને બી� મુ�ો ૂ

ક�ટમાઈઝેશનનો જથેી દરેક કોલેજના આચાય� પોતાના 

સમયની અનુકળતા �માણે પોતાની સં�થાની રજઆત માટનેો ૂ ૂ

�લોટ બૂક કરી શકે.

આ �ેણીના સમાપન સમારોહમાં માન. કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ ુ

પટલેે ઝૂમ અને ફેસબુક લાઈવના મા�યમથી �ડાયેલ સંલ� 

કોલે�ના આચાય� અને અ�યાપકોનું આઈઆઈટીઈ 

પ�રવારમાં �વાગત કયુ�. તેમણે જણા�યું કે: “આ કાય��મ 

કરવાનું િવચારબીજ �પલબેન સાથેની વાતચીતમાંથી �ગટલેું. 

મારે આઈઆઈટીઈના કલપિત તરીકે, આ યુિનવિસ�ટી અને ુ

તેના િવિવધ િવભાગો, િવિવધ કોિસ�સનો પ�રચય તો આપવાનો 

જ હતો. પરંતુ અમારી સાથે �ડાયેલ કોલ�નો પ�રચય 

લેવાનો અને બધાને એકમેકની સાથે પ�રચય કરાવવાનો 

આશય પણ હતો. આપ�ં એક સૂ� છ ે– 'શે�રંગ ઇઝ કે�રંગ’ 

જટેલું વહ�ચીએ એટલી વધુ મ� આવે અને પ�રવારનો અથ� 

પણ સાથ�ક થાય.” 

કલપિત�ીએ વધુમાં જણા�યું કે, “િફિઝ�સમાં એક િનયમ છ ેકે ુ

કણ ગિતમાં આવે એટલે ઊ�� ઉ�પ� થાય. એટલે �યારે 

આપણે બધા જ લોકો ગિતમાં આવીએ �યારે એન�� �ો�ુસ 

થાય. જ ેનવા િમ�ો ગત વષ�થી �ડાયા તેમના માટ ેએક ફેક�ટી 

િશ�ણ �િશ�ણને સુ�ઢ કરવા િવચારો અને સૂચનોના આદાન-�દાનના કરાર સાથે 

સંપ� થઈ પ�રચય પ�રવારનો  �ેણી' '
તરીકે અને એક સમ� �યવ�થાને સમજવા માટનંુે 

ઓરીએ�ટશેન થયું. અ�યારે જદી-જદી બાબતો સમાજમાં ુ ુ

�વત� રહી છ,ે એવા સં�ગોમાં આપણે આ �યવ�થામાં 

�ડાયા છીએ, �યારે આપણે એક જદું મોડલે સમાજ સમ� ુ

તુરંત રજ કયુ� છ.ે કોઈ �ય��તનું સૂચન આવે અને તેમાંથી તરત ૂ

કામ કરી સા�ં પ�રણામ આપવાની ભાવનાથી આ 'પ�રચય 

પ�રવારનો' કાય��મ આકાર પા�યો છ.ે”

તેમણે આ કાય��મની િવિશ�તા િવશે ક�ું કે, “પ�રચય 

પ�રવારનો  કાય��મ એ ઉ�ચ િશ�ણમાં નાિવ�યપૂણ� રીત "

(Innovative ractice in Higher Education)નો નમૂનો છ.ે P

� યુ�સી ઈનોવેશન એ�ડ ઈનોવેટીવ �ે�ટીસીસ ઇન કર�ટ 

િસના�રયોના નોિમનેશન મંગાવે તો આપણે નોિમનેટ થઈ 

શકીએ એવી ક�ાનો આ કાય��મ થયો છ.ેજમે કોઈ �વાસમાં 

�યારે જઈએ �યારે શ�આતમાં કોલાહલ થાય, બધાં અંતા�રી 

રમે પછી કલાક પછી બધા થાકી �ય અને નાના-નાના ટોળે 

વળી �ય. ૪-૫ લોકો પછી અંદરથી ખુલે છ.ે આવી રીતે જ ે

અંદરથી ખૂલે છ ેએ એ�ચુઅલ પ�રચય છ.ે માટ ેઆ પ�રચય 

પ�રવારનો મા�યમથી, આપણે સહ ખૂ�યા છીએ. તમારા ુ
મનમાં નવી બાબતો, નવા ઉપ�મોના િવચાર આવે તો તમે 

ચો�સથી મોકલ�, શેર કર�. અમે �હો�સએપ, ઈમેઈલ 

આઈડી, મેબાઈલ ફોન �ારા ��વક �ર�પો�સથી હંમેશા હાજર 

છીએ આપ સહએ જદી-જદી યુિનવિસ�ટીની િસ�ટમમાં કામ ુ ુુ
કયુ� છ ે�યાંની કાય� પ�િત અને અહ�ની કાય� પ�િત જદી છ.ે ુ

અહ�યા � ેકોઈપણ કોઈને પણ �યારેય પણ સંપક કરી શક છ.ે 

કારણ કે પ�રવારમાં એવા �ોટોકોલ નથી હોતા, જ ે�િ�યાને 

અવરોધે. �ોટોકોલ એવા હોય જ ે�િ�યાને વધારે અસરકારક 

બનાવે અવરોધે નહ�.”

“પ�રવારમાં એવા 
�ોટોકોલ નથી 

હોતા, જે �િ�યાને 
અવરોધે”
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i૩T પરી�ા આપનાર િવ�ાથ�ઓ માટ� બનાવાઈ સે�ટી ક�ટ
િશ�ણ �ે�ે કારક�દ� બનાવવા માટ� �થમ પગલાં સમાન i૩T પરી�ા આપનાર િવ�ાથ�ઓ અને પરી�ા કોઓ�ડ�નેટરોની 
સંપૂણ� સુર�ા માટ� બનાવવામાં આવી પરી�ા સે�ટી ક�ટ. 
પરી�ા દર�યાન સં�મણની સંભાવનાઓને નહીવત કરવા માટ� આ ક�ટમાં દર�ક િવ�ાથ�ઓને ફ�સ-મા�ક, ફ�સ-િશ�ડ, 
હ��ડ સેનીટાઈઝર તથા કોઓ�ડ�નેટરોને હ��ડ �લો�ઝ આપવામાં આવશે. 

5th Mee�ng of IITE’s Academic Council was 
held on July 19, 2020. Three members of AC 
were joined through online mode.

IITE is celebra�ng the 10th year of its 
establishment. As announced by Hon. 
Vice Chancellor Dr. Harshad Patel, IITE 
has planted 1000 saplings on the 
campuses of the University and the 
students’ hostel. IITE’s academic and 
administra�ve staff members have 
commi�ed to nurture these saplings 
for the clean and green environment 
of the University.

The University’s Registrar Dr. H C Patel, Office 
Superintendent Mrs. Minal Makwana 
& Dy. Director of Centre for Training Dr. Sonal 
Thareja’s birthdays were celebrated in the 
august presence of Hon. Vice Chancellor sir and 
other staff members in July.

Campus Canvas

Emergency and accidents do not give 
no�fica�on! Keeping this in mind a fire safety 
mock drill was organized at the IITE campus 
with the par�cipa�on of all the staff members. 
We learnt how to tackle the situa�on in case of 
fire and ensure safety of all.
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Hon. Minister for Human Resource Development Dr. Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ gave a 
valuable return gi� to IITE on his birthday. IITE’s Hon. Vice-Chancellor Dr. Harshad Patel 
visited Hon. Minister and wished him a blissful birthday; in return Shri Nishank gi�ed books 
to Hon. V-C for the students of IITE.

A Blissful Birthday Wish 
Wonderful Return Gift


