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Editorial Contribution

Editor

Volume : 1 ° Issue :   11 ° August, 2020 વહાલા િવ�ાથ�ઓ અને અ�યાપક િમ�ો,

ઓગ�ટ મ�હનો, ઐિતહાિસક સંદભ�માં આપણા દેશ માટ ે�ાંિતનો મ�હનો છ.ે આપણે 

સહએ �વતં�તાના સંઘષ�ની અને એને માટ ે આપણા �ાંિતકારીઓએ કરેલી �ાણોની ુ
આહિતનું સતત �મરણમાં રાખીને આપણી આવનારી પેઢીને આઝાદી એટલે શું? એનું મૂ�ય ુ
શું? એને �ળવી રાખવા માટનેા સં�કારો અને �મતાનું િસંચન આપણે કરતા રહેવું જ�રી છ.ે 

આઈઆઈટીઈએ પણ ઓગ�ટ �ાંિતના મ�હનામાં એક નાનો મુ��તસં�ામ 

સફળતાપૂવ�ક હાથ ધય�. આ સં�ામ હતો કોરોના મહામારીના ડર સામે. આપણી ટીચર 

યુિનવિસ�ટીએ કોિવડ-19ના કારણે સમાજમાં ફેલાયેલા માનિસક ડરને ને �હાત આપીને, 

કોઈપણ �ય��તનું �વા��ય ન �ખમાય તેની પૂરતી કાળ� લઈને i3T �વેશ પરી�ાનું આયોજન કયુ�. આ આયોજનને સફળ 

બનાવવા માટ ેઆઈઆઈટીઈ સાથે સંકળાયેલી ��યેક �ય��તએ અને ��યેક સં�થાએ પોતાનું યોગદાન આપીને કોઈપણ ટા�કને 

પહ�ચી વળવા માટ ેઆપણી ટીમના પ�ર�મ અને મુ�કેલી સામે બાથ ભીડીને તેનો ઉકેલ શોધી કાઢવાના ટ�ેપરામે�ટનું �ેરક 

ઉદાહરણ પૂ�ં પા�ું છ.ે આ �વેશ પરી�ાના આયોજનમાં યુિનવિસ�ટીને રા�ય સરકારના િવિવધ િવભાગોનો ઉ�માસભર સહકાર 

સાંપ�ો છ,ે તેની સહષ� ન�ધ લેવી જ�રી છ.ે

�ાંિત અને �વતં�તાની જ��રયાત મા� રાજકીય કે સામાિજક �તરે જ નથી. આપણે સહએ સદીઓથી ઘર કરી ગયેલી ુ
કં�ઠત માનિસકતાઓથી �વતં� થવું જ�રી છ.ે આ �દશામાં રા��ીય િશ�ણ નીિતથી એક નવી વૈચા�રક �ાંિત તરફ પગરણ મંડાયા ુ

છ.ે રા��ીય િશ�ણ નીિતના અસરકારક અમલથી એ કં�ઠત માનિસકતાઓમાંથી મા� આપણે સહ જ નહ� આવનારી પેઢીઓ પણ ુ ુ
�વતં� બને તેવી પુ�કળ તકો આ નીિત આપે છ.ે

આઈઆઈટીઈએ માન. વડા �ધાન�ી નરે�� મોદીના આ�વાનને એક િમશન તરીકે લઈને રા��ીય િશ�ણ નીિતને જન 

સામા�ય સુધી પહ�ચાડવા માટનેા �યાસો હાથ ધયા� છ.ે િશ�ણ �ે�ના તજ�ો �ારા આ નીિતને સરળ ભાષામાં સમ�વીને તે 

સંવાદને રા�યના ખૂણે ખૂણે પહ�ચાડી શકાય તે હેતુથી દૂરદશ�ન સાથે મળીને DD િગરનાર ચેનલના મા�યમથી 'ઊઘડતી 

�દશાઓ' કાય��મનું આયોજન કયુ�. જમેાં રા�યની િવિવધ યુિનવિસ�ટીના કલપિત�ીઓએ પણ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો.ુ

આઈઆઈટીઈના કે�� �થાને છ ે– િવ�ાથ�ઓ. જ ેઅહ�થી તાલીમ પામીને દેશની ભાિવ પેઢીઓનું ઘડતર કરવાના છ.ે �વેશ 

પરી�ાના આયોજન બાદ હાલમાં િવિવધ અ�યાસ�મો અને સં�થાઓમાં �વેશની �િ�યા ચાલી રહી છ.ે યુિનવિસ�ટીના �વત�માન 

િવ�ાથ�ઓને નવા િમ�ો મળશે અને આઈઆઈટીઈ તથા સં�થાઓમાં �વેશ મેળવનારા નવા િવ�ાથ�ઓને િશ�ણ �ે�માં  સંલ� 

કારકીદ� બનાવવા માટ ેનવા �કારની તાલીમ મળશે. 

કોિવડ-19નો સમયગાળો કપરો ર�ો છ.ે આપ સહ �વ�થ રહો અને આ સં�મણથી બચવા માટ ેસતત સાવચેત રહો એ ુ
જ�રી છ.ે સાથે સાથે એ વાત પણ �મરણમાં રાખ� કે એ સાવચેતી િબનજ�રી રીતે માનિસક ભયમાં ન પ�રણમે. �યાં સુધી 

શૈ�િણક સં�થાઓમાં ��ય� રીતે િશ�ણ કાય� શ� નહ� થાય �યાં સુધી આપણે સહએ ટૅ�નૉલૉ�નો અસરકારક ઉપયોગ કરીને ુ
િશ�ણ �િ�યામાં �ડાયેલા રહેવું પડશે. પરંતુ એ વાત પણ િન��ત માન� કે �યારે પણ ��ય� િશ�ણ શ� થશે �યારે આપણે 

સહ ફરીથી એક નવા અનુભવ અને સમજણ સાથે શીખવાની એ �િ�યાનો વધુ સારી રીતે આનંદ માણી શકીશું.ુ

આપ સહને આગામી 5 સ�ટ�ેબરના રોજ સમ� દેશમાં મનાવવામાં આવનારા િશ�ક �દવસની અિ�મ શુભે�છાઓ આપું ુ
છુ.ં આપણા સહના �વનમાં પોતાના સંવેદનોથી, �ાનથી, �ેરણાથી કે પછી ટકોરથી �ગિતનો �કાશ ફેલાવનારા એ સહ નામી-ુ ુ
અનામી િશ�કોનું �મરણ કર�, તેમનું સતત સ�માન જળવાય તે �કારે િવકાસ થતો રહે તેવી �ાથ�ના સાથે....

ડૉ. હષ�દ પટલેના જય�હંદ
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Editorial Contribution

Editor

Volume : 1 ° Issue :   11 ° August, 2020 વહાલા િવ�ાથ�ઓ અને અ�યાપક િમ�ો,

ઓગ�ટ મ�હનો, ઐિતહાિસક સંદભ�માં આપણા દેશ માટ ે�ાંિતનો મ�હનો છ.ે આપણે 

સહએ �વતં�તાના સંઘષ�ની અને એને માટ ે આપણા �ાંિતકારીઓએ કરેલી �ાણોની ુ
આહિતનું સતત �મરણમાં રાખીને આપણી આવનારી પેઢીને આઝાદી એટલે શું? એનું મૂ�ય ુ
શું? એને �ળવી રાખવા માટનેા સં�કારો અને �મતાનું િસંચન આપણે કરતા રહેવું જ�રી છ.ે 

આઈઆઈટીઈએ પણ ઓગ�ટ �ાંિતના મ�હનામાં એક નાનો મુ��તસં�ામ 

સફળતાપૂવ�ક હાથ ધય�. આ સં�ામ હતો કોરોના મહામારીના ડર સામે. આપણી ટીચર 

યુિનવિસ�ટીએ કોિવડ-19ના કારણે સમાજમાં ફેલાયેલા માનિસક ડરને ને �હાત આપીને, 

કોઈપણ �ય��તનું �વા��ય ન �ખમાય તેની પૂરતી કાળ� લઈને i3T �વેશ પરી�ાનું આયોજન કયુ�. આ આયોજનને સફળ 

બનાવવા માટ ેઆઈઆઈટીઈ સાથે સંકળાયેલી ��યેક �ય��તએ અને ��યેક સં�થાએ પોતાનું યોગદાન આપીને કોઈપણ ટા�કને 

પહ�ચી વળવા માટ ેઆપણી ટીમના પ�ર�મ અને મુ�કેલી સામે બાથ ભીડીને તેનો ઉકેલ શોધી કાઢવાના ટ�ેપરામે�ટનું �ેરક 

ઉદાહરણ પૂ�ં પા�ું છ.ે આ �વેશ પરી�ાના આયોજનમાં યુિનવિસ�ટીને રા�ય સરકારના િવિવધ િવભાગોનો ઉ�માસભર સહકાર 

સાંપ�ો છ,ે તેની સહષ� ન�ધ લેવી જ�રી છ.ે

�ાંિત અને �વતં�તાની જ��રયાત મા� રાજકીય કે સામાિજક �તરે જ નથી. આપણે સહએ સદીઓથી ઘર કરી ગયેલી ુ
કં�ઠત માનિસકતાઓથી �વતં� થવું જ�રી છ.ે આ �દશામાં રા��ીય િશ�ણ નીિતથી એક નવી વૈચા�રક �ાંિત તરફ પગરણ મંડાયા ુ

છ.ે રા��ીય િશ�ણ નીિતના અસરકારક અમલથી એ કં�ઠત માનિસકતાઓમાંથી મા� આપણે સહ જ નહ� આવનારી પેઢીઓ પણ ુ ુ
�વતં� બને તેવી પુ�કળ તકો આ નીિત આપે છ.ે

આઈઆઈટીઈએ માન. વડા �ધાન�ી નરે�� મોદીના આ�વાનને એક િમશન તરીકે લઈને રા��ીય િશ�ણ નીિતને જન 

સામા�ય સુધી પહ�ચાડવા માટનેા �યાસો હાથ ધયા� છ.ે િશ�ણ �ે�ના તજ�ો �ારા આ નીિતને સરળ ભાષામાં સમ�વીને તે 

સંવાદને રા�યના ખૂણે ખૂણે પહ�ચાડી શકાય તે હેતુથી દૂરદશ�ન સાથે મળીને DD િગરનાર ચેનલના મા�યમથી 'ઊઘડતી 

�દશાઓ' કાય��મનું આયોજન કયુ�. જમેાં રા�યની િવિવધ યુિનવિસ�ટીના કલપિત�ીઓએ પણ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો.ુ

આઈઆઈટીઈના કે�� �થાને છ ે– િવ�ાથ�ઓ. જ ેઅહ�થી તાલીમ પામીને દેશની ભાિવ પેઢીઓનું ઘડતર કરવાના છ.ે �વેશ 

પરી�ાના આયોજન બાદ હાલમાં િવિવધ અ�યાસ�મો અને સં�થાઓમાં �વેશની �િ�યા ચાલી રહી છ.ે યુિનવિસ�ટીના �વત�માન 

િવ�ાથ�ઓને નવા િમ�ો મળશે અને આઈઆઈટીઈ તથા સં�થાઓમાં �વેશ મેળવનારા નવા િવ�ાથ�ઓને િશ�ણ �ે�માં  સંલ� 

કારકીદ� બનાવવા માટ ેનવા �કારની તાલીમ મળશે. 

કોિવડ-19નો સમયગાળો કપરો ર�ો છ.ે આપ સહ �વ�થ રહો અને આ સં�મણથી બચવા માટ ેસતત સાવચેત રહો એ ુ
જ�રી છ.ે સાથે સાથે એ વાત પણ �મરણમાં રાખ� કે એ સાવચેતી િબનજ�રી રીતે માનિસક ભયમાં ન પ�રણમે. �યાં સુધી 

શૈ�િણક સં�થાઓમાં ��ય� રીતે િશ�ણ કાય� શ� નહ� થાય �યાં સુધી આપણે સહએ ટૅ�નૉલૉ�નો અસરકારક ઉપયોગ કરીને ુ
િશ�ણ �િ�યામાં �ડાયેલા રહેવું પડશે. પરંતુ એ વાત પણ િન��ત માન� કે �યારે પણ ��ય� િશ�ણ શ� થશે �યારે આપણે 

સહ ફરીથી એક નવા અનુભવ અને સમજણ સાથે શીખવાની એ �િ�યાનો વધુ સારી રીતે આનંદ માણી શકીશું.ુ

આપ સહને આગામી 5 સ�ટ�ેબરના રોજ સમ� દેશમાં મનાવવામાં આવનારા િશ�ક �દવસની અિ�મ શુભે�છાઓ આપું ુ
છુ.ં આપણા સહના �વનમાં પોતાના સંવેદનોથી, �ાનથી, �ેરણાથી કે પછી ટકોરથી �ગિતનો �કાશ ફેલાવનારા એ સહ નામી-ુ ુ
અનામી િશ�કોનું �મરણ કર�, તેમનું સતત સ�માન જળવાય તે �કારે િવકાસ થતો રહે તેવી �ાથ�ના સાથે....

ડૉ. હષ�દ પટલેના જય�હંદ
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કોરોના મહામારીના કપરા સમયમાં ��યેક �ય��તના 

આરો�યની �ળવણી અને કોરોનાના ચેપથી બચેલા રહેવું એ 

�ાથિમકતા છ.ે સં�મણથી બચવાની સાવચેતીને કારણે ઉ�ચ 

િશ�ણના બે મહ�વપૂણ� પાસાં - �વેશ અને પરી�ાની �યવ�થાઓ 

સમ� દેશમાં ખોરવાઈ ગઈ છ.ે આવા સમયે � અડગ િનધા�ર, 

ઇ�છાશ��ત અને અસરકારક આયોજન હોય તો કાય�માં સફળતા 

જ�ર મળે છ.ે આ વાતનું ઉદાહરણ છ,ે આઈઆઈટીઈ �ારા 2 

ઓગ�ટના રોજ રા�યના 135 કે��ો પરથી કરવામાં આવેલું i3T 

(Integrated Test for Teacher Trainee) �વેશ પરી�ાનું 

આયોજન.

ટીચર યુિનવિસ�ટી તરીકે �ણીતી આઈઆઈટીઈમાં 

આગામી શૈ�િણક સ� માટનેી �વેશ �િ�યા યો�ય રીતે પૂણ� થાય 

તે માટ ેશું કરી શકાય તેની સતત િવચારણા કરવામાં આવતી હતી. 

યુિનવિસ�ટીના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેના માગ�દશ�ન હેઠળ ુ

સમ� આઈઆઈટીઈ પ�રવારે આ �વેશ પરી�ાનું અસરકારક 

રીતે આયોજન કરવાનો �ઢ િનધા�ર કય�. વહીવટી અિધકારીઓ, 

અ�યાપક ગણ તથા તમામ કમ�ચારીઓએ �વેશ પરી�ા સફળ 

બને તે માટ ે�િ�યાઓ અને �યવ�થાઓ ગોઠવવાનું શ� કયુ�.

આ હેતુથી 6 જલાઈના  MHRD ના પ�રપ� અને આધા�રત ુ

OMR based વગ�ખંડમાં પરી�ા લેવી તેઓ િનધા��રત કરવામાં 

આ�યું. એક સરકારી �યવ�થા તરીકે પરી�ા લેવાય તે માટ ેઆ 

કાય�માં રા�ય પરી�ા બોડન� ે સહયોગી સં�થા બનાવવાનું ન�ી 

કયુ�.

આ ઉપરાંત �થાિનક િજ�ા વહીવટીતં�ને સંકલન માટ ે

યુિનવિસ�ટી �થાિનક કલેકટર તં� અને પોલીસ માળખું �યવ�થામાં 

મદદ�પ થાય તે માટ ેિજ�ા પોલીસ વડા, તથા રા�યના 

પોલીસ વડાને સહયોગ માટ ે િવનંતી પ� લખવામાં 

આ�યો. જનેો ખૂબ જ ઉ�સાહજનક �િતભાવ મ�ો.

પરી�ા આપવા માટ ેઉમેદવારોને પોતાના ઘરથી 

દૂર ન જવું પડ ેતે માટ ેયુિનવિસ�ટીએ 30ને બદલે પરી�ા 

કે�� વધારવા માટ ેયુિનવિસ�ટીએ િવ�ાથ�ઓને િવક�પ 

આ�યો તેમના ઘરની ન�ક નો રા�યમાં લગભગ તાલુકા 

કે��ોએ પરી�ા યો�ય તેવી �યવ�થા કરી. �વેશ માટ ે

મળેલી અર�ઓના ડટેાનું િવ�ેષણ કરતા 185 કે��ો 

પરી�ા કે��ો બને તેવી સંભાવના �વા મળી. 

ઉમેદવારોએ કરેલી કે�� પસંદગીના િવ�ેષણ બાદ જ ે

કે�� પર 10 થી વધારે િવ�ાથ� હોય તેવા 135 જટેલાં 

કે��ોને પરી�ા કે�� તરીકે સમ� રા�યમાં િનધા��રત 

કરવામાં આ�યા.

આ આયોજનમાં �વેશ ઇ�છુક ઉમેદવારોને પરી�ા કે�� 

સુધી લઈ આવવાનો અને તેમને કોઈ પણ �કારની આરો�ય 

િવષયક િચંતા ન રહે તે �કારે શાંત િચ�ે પરી�ા આપી શકે 

તેવું વાતાવરણ મળે તેવી �યવ�થા કરવાનો પડકાર સૌથી મોટો 

હતો.

જનેા માટ ેઆ પરી�ા યો�ઈ રહી છ ેતે ઉમેદવારો 

પરી�ામાં મહ�મ સં�યામાં ભાગ લે �વેશ ફોમ� ભયા� પછી 

�સીધો સંપક િવ�ાથ� સાથે રહેતો નથી. �વેશ ફોમ� પણ 

ઓનલાઇન અને સીધા પરી�ા આપવાનું રહેતુ આથી જ ેતે 

�દવસથી �ારા ERP ના મા�યમથી બે વખત પરી�ા કે��ની 

પસંદગી તથા તેમની હોલ �ટ�કટ ડાઉનલોડ કરવા માટ ે

એસએમએસથી તેમને �ણ કરવામાં આવી.

ઉમેદવારોનું ટ��ેકંગ 11003 િવ�ાથ�ઓ પૈકી અમુક 

ઉમેદવારોએ એકથી વધુ કોસ�માં અથવા એકથી વધુ અર� 

કરી હોય, એ સં�ગોમાં લગભગ 10 હ�ર પરી�ાથ�ઓ 

પરી�ામાં ઉપ��થત રહેવા �ઈએ અને �યાં સુધી સંદેશો 

પહ�ચે એવી કાળ� યુિનવિસ�ટીએ લીધી. 

યુિનવિસ�ટીએ તબ�ાવાર ટ��ેકંગ કરી લગભગ છ વખત 

એસએમએસથી હોલ �ટ�કટ ડાઉનલોડ કરવા માટનેી 

�ણકારી ઉમેદવારોને આપી. આઈઆઈટીઈએ સુિન��ત કયુ� 

કયા પરી�ા કે��માં કેટલા િવ�ાથ�ઓએ હોલ �ટ�કટ 

ડાઉનલોડ કરી છ ેસતત ટ��ેકંગ રાખવાથી એ સં�યા લગભગ 

10 હ�ર સુધી પહ�ચી અને પરી�ામાં 9331 ઉમેદવારો 

ઉપ��થત ર�ા હતા.

પરી�ા કે��ો પર પણ કે��ીય ગૃહ મં�ાલય �ારા �હેર 

કરવામાં આવેલી સોિશયલ �ડ��ટિસંગ માટનેી માગ�દિશ�કા 

અને કે��ીય માનવ સંસાધન િવકાસ મં�ાલયના પ�રપ�નું 

ચુ�ત પાલન કરીને �વેશ ઇ�છુક ઉમેદવારોને કોઈ પણ 

�કારના ચેપથી બચાવવાની �યવ�થા કરવામાં આવી.

આ માટ ે હાલ હવાઈ મુસાફરી માટ ે �વાસીઓને જ ે

�કારે સે�ટી �કટ આપવામાં આવે છ,ે  તે જ �કારે 

આઈઆઈટીઈએ દરેક ઉમેદવાર તથા પરી�ાની કામગીરી 

સાથે સંકળાયેલા તમામ �ટાફ માટ ેસે�ટી �કટ તૈયાર કરવામાં 

આવી. આ �કટમાં ફેસ-મા�ક, ફેસ-િશ�ડ, હે�ડ સેિનટાઇઝરનું 

પાઉચ સામેલ હતાં. આવી કલ ૧૨ હ�ર �કટ તૈયાર કરવામાં ુ

આવી હતી. 

આ પરી�ાના આયોજન માટ ેતા. 1 ઓગ�ટ, 2020ના 

રોજ સાંજ સુધીમાં તમામ િજ�ા મથકોએ આ પરી�ાના 

��પ�ો મોકલીને �થાિનક પોલીસની હાજરીમાં �ટ��ગ�મમાં 

મૂકીને સીલ કરી દેવામાં આ�યા હતા.

આ ઉપરાંત િવ�ાથ�ઓને પરી�ા કે��માં �વેશ કરતી 

વખતે થમ�લ �કેનથી શરીરના તાપમાનની ચકાસણી અને 

સેિનટાઇઝ કરવામાં આ�યા હતા.

સોિશયલ �ડ�ટ��સંગ જળવાઈ શકે તે હેતુથી પરી�ા 

કે��માં દરેક �લોકમાં મા� 12 ઉમેદવારો પરી�ા આપી શકે 

તેવી �યવ�થા કરવામાં આવી હતી.

�વેશ પરી�ાના આ સફળ આયોજનની ન�ધ અખબારો, 

ટીવી સમાચાર ચેનલ અને �ડિજટલ સમાચાર મા�યમોએ પણ 

લીધી. એટલું જ નહ� i3Tના આ આયોજનને દેશના �ણીતા 

મેનેજમે�ટ ગુ� એન. રઘુરામને એક કેસ �ટડી તરીકે પોતાની 

કોલમ 'મેનેજમે�ટ ફંડા'માં પણ �થાન આ�યું હતું.

પરી�ાના બે �દવસ પહેલાં જ ૩૧ જલાઈના રોજ આઈઆઈટીઈને અમરેલીના એક ઉમેદવાર ુ

�ુવ સંચાિણયાનો ઇમેઇલ મ�ો. જમેાં �ુવે જણા�યુ હતું કે તેમને કોિવડ-૧૯નું સં�મણ થયું છ ે

અને તેમને અમરેલીના કોિવડ-૧૯ કેર સે�ટરમાં સારવાર લઈ જવામાં આ�યા છ.ે આમ છતાં 

તેઓ આ �વેશ પરી�ા આપવા ઇ�છ ેછ ેતો આઈઆઈટીઈ �ારા તેમને શું મદદ થઈ શકે?

કોઈ પણ �વેશ ઇ�છુક ઉમેદવાર �વેશ પરી�ા આપવાથી વંિચત ન રહી �ય તેની િચંતા 

આઈઆઈટીઈના નેતૃ�વ �ારા કરવામાં આવી હતી. કલપિત�ીના માગ�દશ�નથી રા�યના ુ

આરો�ય િવભાગ સાથે સંકલન સાધવામાં આ�યું અને આઈઆઈટીઈની �વેશ પરી�ાનું ��પ� 

કોિવડ-૧૯ કેર સે�ટરમાં સારવાર લઈ રહેલા �ુવ સંચાિણયાને પહ�ચાડવામાં આ�યું હતું. 

હવે �યારે આ પરી�ાનું પ�રણામ �હેર થઈ ચૂ�યું છ,ે �યારે આઈઆઈટીઈને એ વાતનો સંતોષ 

છ ેકે, �ુવને આ �વેશ પરી�ામાં મેરીટમાં �થાન �ા� થયું છ ેઅને તે પોતાની પસંદગીની 

કોલેજમાં બી.એડ.નો અ�યાસ કરી શકશે.

આઈઆઈટીઈના તમામ �નાતક, અનુ�નાતક અ�યાસ�મો તથા સંશોધન કાય��મોમાં �વેશ માટનેી 

�વેશ પરી�ા i3T (Integrated Test for Teacher Trainee) ૨ ઓગ�ટ ેસોિશયલ �ડ�ટ��સંગ અને 

ઉમેદવારોની �વા��ય સુર�ા સુિનિ�ત કરીને સફળતાપૂવ�ક યો�ઈ.

અડગ મનના મુસાફરને િહમાલય પણ નથી નડતો

  ટા�ક, ટીમ અને ટ��પરામે�ટનું 
ઝળહળતું ઉદાહરણ

i3T

2 3
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કોરોના મહામારીના કપરા સમયમાં ��યેક �ય��તના 

આરો�યની �ળવણી અને કોરોનાના ચેપથી બચેલા રહેવું એ 

�ાથિમકતા છ.ે સં�મણથી બચવાની સાવચેતીને કારણે ઉ�ચ 

િશ�ણના બે મહ�વપૂણ� પાસાં - �વેશ અને પરી�ાની �યવ�થાઓ 

સમ� દેશમાં ખોરવાઈ ગઈ છ.ે આવા સમયે � અડગ િનધા�ર, 

ઇ�છાશ��ત અને અસરકારક આયોજન હોય તો કાય�માં સફળતા 

જ�ર મળે છ.ે આ વાતનું ઉદાહરણ છ,ે આઈઆઈટીઈ �ારા 2 

ઓગ�ટના રોજ રા�યના 135 કે��ો પરથી કરવામાં આવેલું i3T 

(Integrated Test for Teacher Trainee) �વેશ પરી�ાનું 

આયોજન.

ટીચર યુિનવિસ�ટી તરીકે �ણીતી આઈઆઈટીઈમાં 

આગામી શૈ�િણક સ� માટનેી �વેશ �િ�યા યો�ય રીતે પૂણ� થાય 

તે માટ ેશું કરી શકાય તેની સતત િવચારણા કરવામાં આવતી હતી. 

યુિનવિસ�ટીના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેના માગ�દશ�ન હેઠળ ુ

સમ� આઈઆઈટીઈ પ�રવારે આ �વેશ પરી�ાનું અસરકારક 

રીતે આયોજન કરવાનો �ઢ િનધા�ર કય�. વહીવટી અિધકારીઓ, 

અ�યાપક ગણ તથા તમામ કમ�ચારીઓએ �વેશ પરી�ા સફળ 

બને તે માટ ે�િ�યાઓ અને �યવ�થાઓ ગોઠવવાનું શ� કયુ�.

આ હેતુથી 6 જલાઈના  MHRD ના પ�રપ� અને આધા�રત ુ

OMR based વગ�ખંડમાં પરી�ા લેવી તેઓ િનધા��રત કરવામાં 

આ�યું. એક સરકારી �યવ�થા તરીકે પરી�ા લેવાય તે માટ ેઆ 

કાય�માં રા�ય પરી�ા બોડન� ે સહયોગી સં�થા બનાવવાનું ન�ી 

કયુ�.

આ ઉપરાંત �થાિનક િજ�ા વહીવટીતં�ને સંકલન માટ ે

યુિનવિસ�ટી �થાિનક કલેકટર તં� અને પોલીસ માળખું �યવ�થામાં 

મદદ�પ થાય તે માટ ેિજ�ા પોલીસ વડા, તથા રા�યના 

પોલીસ વડાને સહયોગ માટ ે િવનંતી પ� લખવામાં 

આ�યો. જનેો ખૂબ જ ઉ�સાહજનક �િતભાવ મ�ો.

પરી�ા આપવા માટ ેઉમેદવારોને પોતાના ઘરથી 

દૂર ન જવું પડ ેતે માટ ેયુિનવિસ�ટીએ 30ને બદલે પરી�ા 

કે�� વધારવા માટ ેયુિનવિસ�ટીએ િવ�ાથ�ઓને િવક�પ 

આ�યો તેમના ઘરની ન�ક નો રા�યમાં લગભગ તાલુકા 

કે��ોએ પરી�ા યો�ય તેવી �યવ�થા કરી. �વેશ માટ ે

મળેલી અર�ઓના ડટેાનું િવ�ેષણ કરતા 185 કે��ો 

પરી�ા કે��ો બને તેવી સંભાવના �વા મળી. 

ઉમેદવારોએ કરેલી કે�� પસંદગીના િવ�ેષણ બાદ જ ે

કે�� પર 10 થી વધારે િવ�ાથ� હોય તેવા 135 જટેલાં 

કે��ોને પરી�ા કે�� તરીકે સમ� રા�યમાં િનધા��રત 

કરવામાં આ�યા.

આ આયોજનમાં �વેશ ઇ�છુક ઉમેદવારોને પરી�ા કે�� 

સુધી લઈ આવવાનો અને તેમને કોઈ પણ �કારની આરો�ય 

િવષયક િચંતા ન રહે તે �કારે શાંત િચ�ે પરી�ા આપી શકે 

તેવું વાતાવરણ મળે તેવી �યવ�થા કરવાનો પડકાર સૌથી મોટો 

હતો.

જનેા માટ ેઆ પરી�ા યો�ઈ રહી છ ેતે ઉમેદવારો 

પરી�ામાં મહ�મ સં�યામાં ભાગ લે �વેશ ફોમ� ભયા� પછી 

�સીધો સંપક િવ�ાથ� સાથે રહેતો નથી. �વેશ ફોમ� પણ 

ઓનલાઇન અને સીધા પરી�ા આપવાનું રહેતુ આથી જ ેતે 

�દવસથી �ારા ERP ના મા�યમથી બે વખત પરી�ા કે��ની 

પસંદગી તથા તેમની હોલ �ટ�કટ ડાઉનલોડ કરવા માટ ે

એસએમએસથી તેમને �ણ કરવામાં આવી.

ઉમેદવારોનું ટ��ેકંગ 11003 િવ�ાથ�ઓ પૈકી અમુક 

ઉમેદવારોએ એકથી વધુ કોસ�માં અથવા એકથી વધુ અર� 

કરી હોય, એ સં�ગોમાં લગભગ 10 હ�ર પરી�ાથ�ઓ 

પરી�ામાં ઉપ��થત રહેવા �ઈએ અને �યાં સુધી સંદેશો 

પહ�ચે એવી કાળ� યુિનવિસ�ટીએ લીધી. 

યુિનવિસ�ટીએ તબ�ાવાર ટ��ેકંગ કરી લગભગ છ વખત 

એસએમએસથી હોલ �ટ�કટ ડાઉનલોડ કરવા માટનેી 

�ણકારી ઉમેદવારોને આપી. આઈઆઈટીઈએ સુિન��ત કયુ� 

કયા પરી�ા કે��માં કેટલા િવ�ાથ�ઓએ હોલ �ટ�કટ 

ડાઉનલોડ કરી છ ેસતત ટ��ેકંગ રાખવાથી એ સં�યા લગભગ 

10 હ�ર સુધી પહ�ચી અને પરી�ામાં 9331 ઉમેદવારો 

ઉપ��થત ર�ા હતા.

પરી�ા કે��ો પર પણ કે��ીય ગૃહ મં�ાલય �ારા �હેર 

કરવામાં આવેલી સોિશયલ �ડ��ટિસંગ માટનેી માગ�દિશ�કા 

અને કે��ીય માનવ સંસાધન િવકાસ મં�ાલયના પ�રપ�નું 

ચુ�ત પાલન કરીને �વેશ ઇ�છુક ઉમેદવારોને કોઈ પણ 

�કારના ચેપથી બચાવવાની �યવ�થા કરવામાં આવી.

આ માટ ે હાલ હવાઈ મુસાફરી માટ ે �વાસીઓને જ ે

�કારે સે�ટી �કટ આપવામાં આવે છ,ે  તે જ �કારે 

આઈઆઈટીઈએ દરેક ઉમેદવાર તથા પરી�ાની કામગીરી 

સાથે સંકળાયેલા તમામ �ટાફ માટ ેસે�ટી �કટ તૈયાર કરવામાં 

આવી. આ �કટમાં ફેસ-મા�ક, ફેસ-િશ�ડ, હે�ડ સેિનટાઇઝરનું 

પાઉચ સામેલ હતાં. આવી કલ ૧૨ હ�ર �કટ તૈયાર કરવામાં ુ

આવી હતી. 

આ પરી�ાના આયોજન માટ ેતા. 1 ઓગ�ટ, 2020ના 

રોજ સાંજ સુધીમાં તમામ િજ�ા મથકોએ આ પરી�ાના 

��પ�ો મોકલીને �થાિનક પોલીસની હાજરીમાં �ટ��ગ�મમાં 

મૂકીને સીલ કરી દેવામાં આ�યા હતા.

આ ઉપરાંત િવ�ાથ�ઓને પરી�ા કે��માં �વેશ કરતી 

વખતે થમ�લ �કેનથી શરીરના તાપમાનની ચકાસણી અને 

સેિનટાઇઝ કરવામાં આ�યા હતા.

સોિશયલ �ડ�ટ��સંગ જળવાઈ શકે તે હેતુથી પરી�ા 

કે��માં દરેક �લોકમાં મા� 12 ઉમેદવારો પરી�ા આપી શકે 

તેવી �યવ�થા કરવામાં આવી હતી.

�વેશ પરી�ાના આ સફળ આયોજનની ન�ધ અખબારો, 

ટીવી સમાચાર ચેનલ અને �ડિજટલ સમાચાર મા�યમોએ પણ 

લીધી. એટલું જ નહ� i3Tના આ આયોજનને દેશના �ણીતા 

મેનેજમે�ટ ગુ� એન. રઘુરામને એક કેસ �ટડી તરીકે પોતાની 

કોલમ 'મેનેજમે�ટ ફંડા'માં પણ �થાન આ�યું હતું.

પરી�ાના બે �દવસ પહેલાં જ ૩૧ જલાઈના રોજ આઈઆઈટીઈને અમરેલીના એક ઉમેદવાર ુ

�ુવ સંચાિણયાનો ઇમેઇલ મ�ો. જમેાં �ુવે જણા�યુ હતું કે તેમને કોિવડ-૧૯નું સં�મણ થયું છ ે

અને તેમને અમરેલીના કોિવડ-૧૯ કેર સે�ટરમાં સારવાર લઈ જવામાં આ�યા છ.ે આમ છતાં 

તેઓ આ �વેશ પરી�ા આપવા ઇ�છ ેછ ેતો આઈઆઈટીઈ �ારા તેમને શું મદદ થઈ શકે?

કોઈ પણ �વેશ ઇ�છુક ઉમેદવાર �વેશ પરી�ા આપવાથી વંિચત ન રહી �ય તેની િચંતા 

આઈઆઈટીઈના નેતૃ�વ �ારા કરવામાં આવી હતી. કલપિત�ીના માગ�દશ�નથી રા�યના ુ

આરો�ય િવભાગ સાથે સંકલન સાધવામાં આ�યું અને આઈઆઈટીઈની �વેશ પરી�ાનું ��પ� 

કોિવડ-૧૯ કેર સે�ટરમાં સારવાર લઈ રહેલા �ુવ સંચાિણયાને પહ�ચાડવામાં આ�યું હતું. 

હવે �યારે આ પરી�ાનું પ�રણામ �હેર થઈ ચૂ�યું છ,ે �યારે આઈઆઈટીઈને એ વાતનો સંતોષ 

છ ેકે, �ુવને આ �વેશ પરી�ામાં મેરીટમાં �થાન �ા� થયું છ ેઅને તે પોતાની પસંદગીની 

કોલેજમાં બી.એડ.નો અ�યાસ કરી શકશે.

આઈઆઈટીઈના તમામ �નાતક, અનુ�નાતક અ�યાસ�મો તથા સંશોધન કાય��મોમાં �વેશ માટનેી 

�વેશ પરી�ા i3T (Integrated Test for Teacher Trainee) ૨ ઓગ�ટ ેસોિશયલ �ડ�ટ��સંગ અને 

ઉમેદવારોની �વા��ય સુર�ા સુિનિ�ત કરીને સફળતાપૂવ�ક યો�ઈ.

અડગ મનના મુસાફરને િહમાલય પણ નથી નડતો

  ટા�ક, ટીમ અને ટ��પરામે�ટનું 
ઝળહળતું ઉદાહરણ

i3T
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Why Avni Doshi, an Indian-origin author and Booker Prize 
Nominee Author, chose to release her first novel with two 

different �tles and covers? 

Avni is very common name in India, but 
when we talk about Avni Doshi, the name not 
only becomes special but brings smile on 
literary enthusiasts of India. Born is New 
Jersey in 1982, Avni Doshi's novel 'Burnt 
Sugar' has been longlisted for the Booker 
Prize 2020. However, the Indian readers have 
already read this novel under the �tle of 'Girl 
in White Co�on'. 

Interes�ngly, this is the first novel of 
Doshi and her wri�ng style has won her 
accolades, including the ge�ng novel 
longlisted for the Booker Prize 2020. Doshi 
has been awarded the Tibor Jones South Asia 
Prize and a Charles Pick Fellowship at the 
University of East Anglia based on her manu-
script Girl in White Co�on. Her wri�ng has 
featured in Harper's Bazaar India, Art Asia 
Pacific and Frieze. 

It was art that brought her to India in her 
mid-twen�es, where she lived for seven 
years, working as a curator with galleries 
such as La�tude 28 in Delhi and Art Musings 

in Mumbai. Doshi embarked upon her first 
novel in 2012, as she points out in one of her 
interviews to The Indian Express, “I always 
knew I wouldn't work as a curator for very 
long — I wasn't very good, not academic 
enough, too fanciful. When I started wri�ng 
fic�on, it immediately felt be�er to me, and 
since I loved reading, literature felt familiar. It 
was only a�er I won the Tibor Jones Prize for 
the first dra� of this book in 2013, was 
introduced to an agent and the literary 
world, that I started to actually doubt myself. 
I was sure I didn't know how to write, that this 
was all a mistake.”

When I started reading about Doshi's 
novel, I was puzzled by the two names of her 
only novel, - Girl in White Co�on and Burnt 
Sugar, which felt like some conspiracy. 
However, I realized that it was quite an 
interes�ng marke�ng strategy to publicize 
the novel across the globe. She has talked 
about the same in various interviews. Talking 
about different �tles of the book in India and 
UK Doshi said to livemint.com, “The edi�ng 

process was very straigh�orward. I was 
lucky enough to work with two great editors. 
Personally, I really like both �tles, and think 
they both resonate with the text. I trusted 
the teams at Hamish Hamilton in the UK and 
Fourth Estate in India, they clearly know their 
markets.” 

She also talked about changing the 
name and �tle cover of her first book to The 
Soup website. Doshi said to the website in 
her interview to Ankita Shah, “I am so excited 
to see the book come out in different 
countries and also to see how readers 
engage with the book. The �tle change 
which was a collabora�ve decision came 
a�er hearing my UK editor Hermione 
Thompson's concerns about whether the 
original �tle would translate in the same 

way for a UK audience. Covers are mostly 
always different from region to region, and in 
this case, I can't take any credit because I've 
had the good fortune of having brilliant 
designers do the covers for both edi�ons. The 
book is obviously layered and complex and I 
think both point to different aspects of the 
story. For the UK cover, the idea of the domes-
�c monster, something uncanny and yet 
banal, was where the image stemmed from. 
The cover for the UK edi�on is by Holly 
Ovenden.”

The differences in �tles and ISBN 
numbers of the same novel prove the 
a�empt of Doshi and her literary agents to 
maximize the readership and mileage for the 
novel. Doshi changed her publisher from 
Harper Collins India to Penguin Interna�onal 
to float her novel in interna�onal market. A 
different edi�ng lookout is employed for the 
foreign version of the novel. The publishing 
houses are approached by the literary 
agents, because an author cannot directly 
approach a publishing house. If you are a 
best seller at home, then only such agents 
will contact you, which enable you to pitch 
the book for bigger interna�onal publishing 
houses. The interna�onal publishing houses 
make changes in the �tle of the novel as per 
the sensibili�es of the audience, as a cultural 
transla�on is not usually suitable for �tles.

Do you know
an author of 

a novel 
with 

two titles? 

Dr. Swarnabhara�

Photo: www.avnidoshi.com/ Photo: www.avnidoshi.com/ Photo: www.avnidoshi.com/

Photo: www.facebook.com/avnidoshi/photos/
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સમાજમાં �યાપક �તરે રા��ીય િશ�ણ નીિત િવશે 

સમજ િવકસે તે હેતુથી ભારતીય િશ�ક �િશ�ણ સં�થા 

(આઈઆઈટીઈ) �ારા દૂરદશ�નના અમદાવાદ કે�� સાથે 

મળીને એક સંવાદ �ેણી - 'ઊઘડતી �દશાઓ'નું આયોજન 

કરવામાં આ�યું હતું. 

દસ ભાગમાં �સા�રત થયેલી સંવાદ �ેણીમાં 

ગુજરાતના િશ�ણ �ે�ના �ણીતા િશ�ણિવ�ો અને િવિવધ 

યુિનવિસ�ટીઓના કલપિત�ીઓને આમંિ�ત કરવામાં ુ

આ�યા અને તેમની સાથે િશ�ણ નીિતના િવિવધ આયામો 

િવશે ચચા� કરવામાં આવી. તા. 17 ઓગ�ટથી શ� થયેલી 

'ઊઘડતી �દશાઓ' �ેણી 28 ઓગ�ટ સુધી દૂરદશ�નની 

DD-િગરનાર ચેનલ પરથી �સા�રત કરવામાં આવી અને 

29 ઓગ�ટના રોજ માન. િશ�ણમં�ી�ી ભુપે��િસંહ 

ચુડાસમાના માગ�દશ�ક ઉ�બોધનથી આ �ેણીનું સમાપન 

થયું.

�ેણીના અંિતમ મણકામાં માન. િશ�ણમં�ી�ી 

ભુપે��િસંહ ચુડાસમાએ જણા�યું હતું, કે, “પહેલીવાર 

1968માં �યારપછી 1986 અને 86 પછી 34 વષ� માનનીય 

નરે��ભાઈ મોદીએ રા��ીય િશ�ણ નીિત રા�� સમ� મૂકી 

છ.ે અ�યાર સુધી વાતોમાં, ભાષણોમાં પ�રણામોમાં કોઈ 

કારણ બતાવવામાં આવે તો કહે કે આ બહ જની છ,ે ૂુ

અં�ે�ના વખતની છ.ે મેકોલેના વખતની છ,ે પણ એમાં શું 

કરવું �ઈએ. માનનીય નરે��ભાઈ મોદીએ 2015માં આનો 

િવચાર શ� કય�. બધા િશ�કિમ�ો વ�ચે એમણે કહેલી વાત 

કદાચ બહ ઓછા લોકોને ખબર હોય. કે કોઈ પણ નીિતની ુ

સાથે સરકાર અને પાટ�નું નામ �ડાય છ.ે ઉ�ોગનીિત 

યુપીએની, કૃિષનીિત   એનડીએની, �વાસન નીિત ભાજપની, 

િસંચાઈ નીિત ક��ેસની, િશ�ણ નીિત એ રા��ીય િશ�ણ નીિત 

હોવી �ઈએ અને ભૂલથી પણ એ ભાજપની ન બને પરંતુ 

ભારતની બને. એનુ પ�રણામ આપણે �ઈએ છીએ કે વૈચા�રક 

રીતે, મૂળભૂત રીતે, ભાજપના િવરોધી જ ે િમ�ો છ ેએના 

િસવાય કોઈપણ ટીકા નથી કરી અને એમણે પણ નીિત સારી 

છ ેપણ િવરોધ કરવો �ઈએ એટલે કય� કે નીિત સારી છ ેપણ 

અમલીકરણ શ�ય છ?ે હા, શ�ય છ ેજ. કેમ નથી! અને આ 

માનનીય નરે��ભાઈની ભાષામાં કહં તો આ કોઈ �આર નથી, ુ

મા� દ�તાવેજ નથી, આ િશ�ણનો મહાય� શ� થયો છ.ે 

પહેલા ધોરણથી આઠમાં ધોરણ સુધી બાળકને નાપાસ નહ� 

કરવાનો. ઉ�શે સારો છ.ે પણ આપણે �યાં શું બ�યું. 2009માં 

લીધેલો િનણ�ય એની અસર આજ ેછ.ે એ વાતને પણ આજ ે

નવી પોલીસીમાં �યાનમાં લેવામાં આવી છ.ે”

આ �ેણીના િનમા�ણ િવશે વાત કરતા આઈઆઈટીઈના 

કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે જણા�યું હતું કે, “રા��ીય િશ�ણ ુ

નીિતમાં સવ�સમાવેશક િશ�ણ �યવ�થાને આગળ વધારવાની 

તક મળી છ.ે આ નીિતની ઘણી મહ�વપૂણ� લા�િણકતાઓ છ,ે  

જનેા િવશે ચચા�-િવચારણા કરવાની જ�ર છ.ે િવ�ાથ�ઓ, 

વાલીઓ, િશ�કો, શાળાઓ, કોલે�, યુિનવિસ�ટીઓ અને 

સંશોધન સં�થાઓ સ�હતના િશ�ણ �યવ�થામાં સહભાગી 

થતાં તમામે આ નીિતને યો�ય રીતે સમજવી જ�રી છ.ે"

વડા�ધાન�ી નરે�� મોદીએ રા��ીય િશ�ણ નીિત િવશે 

તાજતેરમાં કરેલી વાતને ટાંકતા કલપિત�ીએ જણા�યું હતું કે, ુ

“આપણા માન. વડા�ધાન�ીએ જણા�યું છ ેકે �યારે તમામ 

�હતધારકો આ િશ�ણ નીિતને અસરકારક બનાવવામાં ફાળો 

આપશે �યારે તેની સફળતા િન��ત છ.ે આથી ભાિવ પેઢી 

માટનેા િશ�કોને તૈયાર કરતી યુિનવિસ�ટી તરીકે 

આઈઆઈટીઈએ રા�યના િશ�ણિવ�ો,  યુિનવિસ�ટીઓના 

કલપિત�ીઓને આ ચચા� �ેણી માટ ેઆમંિ�ત કયા� છ.ે આ ુ

નીિતને જન સામા�યને સમ�ય તેવી રીતે સરળ શ�દોમાં રજ ૂ

કરીને તેના િવિવધ પાસા િવશે સંવાદ કરવા માટ ેઆ �ેણીનું 

આયોજન કયુ� છ.ે”

તેમણે ઉમેયુ�, "અમે દૂરદશ�ન અમદાવાદ સાથે મળીને 

આ સંયુ�ત ઉપ�મ હાથ ધય� છ,ે કારણ કે ડીડી-િગરનાર 

ચેનલની રા�યભરમાં ખૂબ �યાપક પહ�ચ છ.ે તેમની પાસે 

શહેરી અને �ામીણ દશ�કોનું સા�ં િમ�ણ છ,ે તેથી આ �ેણીનો 

સંદેશ સમાજના મોટા ભાગ સુધી પહ�ચશે."

7Sutirth

ભારતીય િશ�ક �િશ�ણ સં�થા (આઈઆઈટીઈ) �ારા દૂરદશ�નના અમદાવાદ કે�� સાથે મળીને 

રા�ીય િશ�ણ નીિત પરની એક સંવાદ �ેણી - 'ઊઘડતી �દશાઓ'નું આયોજન થયું.�

આ સંવાદ �ેણીમાં ભાગ લેનારા તજ�ો તથા આવરી લેવાયેલા િવષયો

“ઊઘડતી �દશાઓ”
રા�ીય િશ�ણ નીિતનો 

જન સામા�ય 
સુધી �સાર
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(આઈઆઈટીઈ) �ારા દૂરદશ�નના અમદાવાદ કે�� સાથે 

મળીને એક સંવાદ �ેણી - 'ઊઘડતી �દશાઓ'નું આયોજન 

કરવામાં આ�યું હતું. 

દસ ભાગમાં �સા�રત થયેલી સંવાદ �ેણીમાં 

ગુજરાતના િશ�ણ �ે�ના �ણીતા િશ�ણિવ�ો અને િવિવધ 

યુિનવિસ�ટીઓના કલપિત�ીઓને આમંિ�ત કરવામાં ુ

આ�યા અને તેમની સાથે િશ�ણ નીિતના િવિવધ આયામો 

િવશે ચચા� કરવામાં આવી. તા. 17 ઓગ�ટથી શ� થયેલી 

'ઊઘડતી �દશાઓ' �ેણી 28 ઓગ�ટ સુધી દૂરદશ�નની 

DD-િગરનાર ચેનલ પરથી �સા�રત કરવામાં આવી અને 

29 ઓગ�ટના રોજ માન. િશ�ણમં�ી�ી ભુપે��િસંહ 

ચુડાસમાના માગ�દશ�ક ઉ�બોધનથી આ �ેણીનું સમાપન 

થયું.

�ેણીના અંિતમ મણકામાં માન. િશ�ણમં�ી�ી 

ભુપે��િસંહ ચુડાસમાએ જણા�યું હતું, કે, “પહેલીવાર 

1968માં �યારપછી 1986 અને 86 પછી 34 વષ� માનનીય 

નરે��ભાઈ મોદીએ રા��ીય િશ�ણ નીિત રા�� સમ� મૂકી 

છ.ે અ�યાર સુધી વાતોમાં, ભાષણોમાં પ�રણામોમાં કોઈ 

કારણ બતાવવામાં આવે તો કહે કે આ બહ જની છ,ે ૂુ

અં�ે�ના વખતની છ.ે મેકોલેના વખતની છ,ે પણ એમાં શું 

કરવું �ઈએ. માનનીય નરે��ભાઈ મોદીએ 2015માં આનો 

િવચાર શ� કય�. બધા િશ�કિમ�ો વ�ચે એમણે કહેલી વાત 

કદાચ બહ ઓછા લોકોને ખબર હોય. કે કોઈ પણ નીિતની ુ

સાથે સરકાર અને પાટ�નું નામ �ડાય છ.ે ઉ�ોગનીિત 

યુપીએની, કૃિષનીિત   એનડીએની, �વાસન નીિત ભાજપની, 

િસંચાઈ નીિત ક��ેસની, િશ�ણ નીિત એ રા��ીય િશ�ણ નીિત 

હોવી �ઈએ અને ભૂલથી પણ એ ભાજપની ન બને પરંતુ 

ભારતની બને. એનુ પ�રણામ આપણે �ઈએ છીએ કે વૈચા�રક 

રીતે, મૂળભૂત રીતે, ભાજપના િવરોધી જ ે િમ�ો છ ેએના 

િસવાય કોઈપણ ટીકા નથી કરી અને એમણે પણ નીિત સારી 

છ ેપણ િવરોધ કરવો �ઈએ એટલે કય� કે નીિત સારી છ ેપણ 

અમલીકરણ શ�ય છ?ે હા, શ�ય છ ેજ. કેમ નથી! અને આ 

માનનીય નરે��ભાઈની ભાષામાં કહં તો આ કોઈ �આર નથી, ુ

મા� દ�તાવેજ નથી, આ િશ�ણનો મહાય� શ� થયો છ.ે 

પહેલા ધોરણથી આઠમાં ધોરણ સુધી બાળકને નાપાસ નહ� 

કરવાનો. ઉ�શે સારો છ.ે પણ આપણે �યાં શું બ�યું. 2009માં 

લીધેલો િનણ�ય એની અસર આજ ેછ.ે એ વાતને પણ આજ ે

નવી પોલીસીમાં �યાનમાં લેવામાં આવી છ.ે”

આ �ેણીના િનમા�ણ િવશે વાત કરતા આઈઆઈટીઈના 

કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેે જણા�યું હતું કે, “રા��ીય િશ�ણ ુ

નીિતમાં સવ�સમાવેશક િશ�ણ �યવ�થાને આગળ વધારવાની 

તક મળી છ.ે આ નીિતની ઘણી મહ�વપૂણ� લા�િણકતાઓ છ,ે  

જનેા િવશે ચચા�-િવચારણા કરવાની જ�ર છ.ે િવ�ાથ�ઓ, 

વાલીઓ, િશ�કો, શાળાઓ, કોલે�, યુિનવિસ�ટીઓ અને 

સંશોધન સં�થાઓ સ�હતના િશ�ણ �યવ�થામાં સહભાગી 

થતાં તમામે આ નીિતને યો�ય રીતે સમજવી જ�રી છ.ે"

વડા�ધાન�ી નરે�� મોદીએ રા��ીય િશ�ણ નીિત િવશે 

તાજતેરમાં કરેલી વાતને ટાંકતા કલપિત�ીએ જણા�યું હતું કે, ુ

“આપણા માન. વડા�ધાન�ીએ જણા�યું છ ેકે �યારે તમામ 

�હતધારકો આ િશ�ણ નીિતને અસરકારક બનાવવામાં ફાળો 

આપશે �યારે તેની સફળતા િન��ત છ.ે આથી ભાિવ પેઢી 

માટનેા િશ�કોને તૈયાર કરતી યુિનવિસ�ટી તરીકે 

આઈઆઈટીઈએ રા�યના િશ�ણિવ�ો,  યુિનવિસ�ટીઓના 

કલપિત�ીઓને આ ચચા� �ેણી માટ ેઆમંિ�ત કયા� છ.ે આ ુ

નીિતને જન સામા�યને સમ�ય તેવી રીતે સરળ શ�દોમાં રજ ૂ

કરીને તેના િવિવધ પાસા િવશે સંવાદ કરવા માટ ેઆ �ેણીનું 

આયોજન કયુ� છ.ે”

તેમણે ઉમેયુ�, "અમે દૂરદશ�ન અમદાવાદ સાથે મળીને 

આ સંયુ�ત ઉપ�મ હાથ ધય� છ,ે કારણ કે ડીડી-િગરનાર 

ચેનલની રા�યભરમાં ખૂબ �યાપક પહ�ચ છ.ે તેમની પાસે 

શહેરી અને �ામીણ દશ�કોનું સા�ં િમ�ણ છ,ે તેથી આ �ેણીનો 

સંદેશ સમાજના મોટા ભાગ સુધી પહ�ચશે."
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પાણીપુરીનું નામ સાંભળતા જ મોઢામાં પાણી આવી 

�ય. પરંતુ હાલના સમયમાં ચટાકેદાર પાણીપુરી ખાવાના 

ઓરતા કોરોના મહામારીના સમયમાં સોિશયલ �ડ�ટ��સંગ 

અને �વ�છતાને �યાનમાં રાખીને મનમાંને મનમાં જ રાખવા 

પડ ે છ.ે �કે, આઈઆઈટીઈમાં િસ�ટ�સ મેનેજર તરીકે 

કાય�ર� વૈશાલી પટલે અને તેમના �વનસાથી અિમત પટલેે 

પાણીપુરીના એ ખાટામીઠા �વાદ સાથે ચો�ખાઈ અને 

આરો�ય�દ �યવ�થા �ળવી શકાય તેવું પાણીપુરીનું વે��ડગં 

મશીન િવકસા�યું છ.ે 

સૌથી મહ�વની અને આઈઆઈટીઈ માટ ેગૌરવની વાત 

એ છ ેકે, વૈશાલી અને અિમત પટલેના આ પાણીપુરી વે��ડગં 

મશીન માટનેી નવીન �િ�યા િવકસાવવા માટ ેપેટ�ટ પણ મળી 

ચૂકી છ.ે 

દરેક સફળતા પાછળ મુ�કેલીઓ, તેના ઉકેલ અને એ 

ઉકેલ શોધવા માટ ેકરવા પડતા પ�ર�મની રસ�દ અને �ેરક 

સંપૂણ� �વ�છતા સાથે ચટાક�દાર પાણીપુરી 
પીરસતું વે��ડંગ મશીન 

આઈઆઈટીઈનાં િસ�ટ�સ મેનેજર વૈશાલી પટલેે તેમના �વનસાથી અિમત પટલે સાથે મળીને 

િવકસાવેલા પાણીપુરી વે��ડગ મશીનની પેટ�ટ મંજર થઈ.ં ૂ

કથા હોય છ.ે એવી જ રીતે આ પાણીપુરી વે��ડગં મશીન 

િવકસાવવા પાછળ મા� અથાક પ�ર�મની રસ�દ કથા જ 

નથી, પરંતુ સમાજમાં રોજગારી િવકસાવવાનો તા��વક ઉ��ેય 

અને વડા �ધાન�ી નરે�� મોદીના ભારતને આ�મિનભ�ર 

બનાવવાની હાકલમાં એક રચના�મક યોગદાન આપવાનો પણ 

છ.ે 

વૈશાલી અને અિમત પટલે અ�યાસે એ��જિનયર છ.ે 

અિમત પટલે હાલમાં ન�ડયાદની ધમ�િસંહ દેસાઈ 

યુિનવિસ�ટીમાં િમકેિનકલ એ��જિનય�રંગના સહાયક 

અ�યાપક છ.ે �ણ વષ�ની મહેનત બાદ બનેલા વે��ડગં મશીન 

માટ ે તેમણે કરેલી પેટ�ટ માટનેી અર�ને પેટ�ટ કાયા�લય 

કલક�ા �ારા ઓગ�ટ 2020માં મંજરી આપવામાં આવી.ૂ

પાણીપુરીનું વે��ડગં મશીન બનાવવાનો િવચાર કેવી રીતે 

આ�યો તે િવશે વૈશાલીબેને જણા�યું કે, " આરો�ય િવભાગે વષ� 

2018માં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટના િવિવધ 

િવ�તારોમાં િબન-આરો�ય�દ પાણીપુરી વેચવા માટ ે

સં�યાબંધ શેરી િવ�તેાઓ અને મીઠાઈની દુકાનોને સીલ કરી. 

આ ઘટનાના સમાચાર વાંચતા અમને આ મશીન બનાવવાનો 

િવચાર આ�યો."

તેમણે ક�ું, “અશુ� ખા�સામ�ીનો વપરાશ, યો�ય 

�ળવણીની સુિવધાનો અભાવ, વાસણો ધોવાની અયો�ય 

રીતો, અકશળ કામદારો અને અવૈ�ાિનક �િ�યાને કારણે ુ

આપ�ં �વદેશી �ટ�ીટ ફડ વૈ��ક �તરે લોકિ�ય નથી બની ૂ

શકતું. આ બધા પ�રબળોએ અમને પાણીપુરીના વે��ડગં 

મશીન િવકસાવવાના િવચારને વા�તિવક �વ�પ આપવા માટ ે

�ેયા�.”

આ મશીનને િવકસાવવા માટ ે આ યુગલે પોતાના 

એ��જિનય�રંગના �ાનને ઉપયોગમાં લીધું. તેમણે મશીન 

માટનેાં નવા �ડઝાઇન િમકેિનઝમ,  ફડ �ેડ સામ�ી, ૂ

િફિઝિબિલટી માટનેા �યોગો અને સંશોધન કરવાની શ�આત 

કરી. આ �િ�યામાં સં�યાબંધ િન�ફળતાઓ મળે તે 

�વાભાિવક છ,ે પરંતુ એ દરેક િન�ફળતા, સફળતા તરફનો 

નવો માગ� ખોલી આપે છ.ે આ પટલે દંપતીએ �યોગોમાં 

મળેલી િન�ફળતાને જ સફળતા માટનેી દીવાદાંડી સમ�ને 

સંશોધન આગળ ધપા�યું. વૈશાલીબેને આઈઆઈટીઈમાં 

પોતાની નોકરી, ઘરની �યવ�થા અને બાળકોના અ�યાસની 

જવાબદારી સંભાળવા ઉપરાંત આ મશીનને ઓટોમે�ટક 

બનાવવા માટ ેક�ટ�ોલર �ડઝાઇન  અને  �ો�ાિમંગ પાછળ 

�દવસ રાત કામ કરવાનું ચાલુ કયુ�. 

આ �યોગ કરવા માટ ેસારા એવા આિથ�ક સહકારની 

જ�ર હતી. પરંતુ �વન જ�રી ખચ�માં જ કમાણી વપરાઈ 

જતા વૈશાલીબેને પોતાની �ય��તગત બચતને આ કામ માટ ે

ખચ� નાખી.

મશીનની ખૂબી તેને ચલાવવા માટ ેજ ેતબ�ાવાર �િ�યા 

િવકસાવી છ,ે તે છ ેઅને તેને કારણે જ આ દંપતીને આ મશીન 

માટનેી પેટ�ટ મળી છ.ે અિમતભાઈએ આ મશીનની �ડઝાઇન 

િવશે વાત કરતા ક�ું, “આ મશીનમાં કલ 9 િમકેિનઝમ ુ

ઇ��ટોલ કરેલાં છ.ે જ ે �ટપેર મોટર, સે�સર, ક�ટ�ોલર, 

સોલેનોઇડ અને બી� ઇલે�ટ�ોિનક �ડવાઇસથી કંટ�ોલ થાય છ.ે 

અમે 2D પોિઝશ�સ સબટ��ેશન, િસ�વ�સ�ગ અ�ગો�રધમ 

પણ ડવેલપ કરેલું છ.ે જ ે મશીનનો સાયકલ ટાઈમ ઓછો 

કરવાનું કામ કરે છ.ે”

આ સાયકલ ટાઈમ ઓછો થવાથી મશીન 30 સેક�ડમાં 

જદા જદા �વાદનું પાણી ધરાવતી છ પાણીપુરીની �લેટ તૈયાર ુ ુ

કરી નાખે છ.ે 

અિમતભાઈએ ક�ું, “ ભિવ�યમાં અમે મશીનનાં 

� ે ેક�ટ�ોલરને આ�ટિફિશયલ ઇ�ટિલજ�સના અલગો�રધમથી ટ�ન 

કરીશું. અમા�ં �યુચર િવઝન છ ેકે આપણા �વદેશી �ટ�ીટ ફડ ૂ

પાણીપુરીને વૈ��ક ધોરણે �ચિલત કરવું અને આપણા 

માનનીય વડા�ધાન�ી નરે�� મોદી�ના આ�મિનભ�ર ભારત 

ના સપનાને પૂ�ં કરવું.” 

વૈશાલીબેને પણ ઉમેયુ� કે, “આ મશીન પાણીપુરીનો 

�યવસાય કરતા િવ�તેાઓ માટ ેઉપયોગી બને તેમ છ.ે તેની 

મદદથી તેઓ તેમના �ાહકોને �વ�છ અને આરો�ય�દ રીતે 

પાણીપુરી પીરસી શકે છ.ે ”

હવે આ દંપતી તેમના આ અનોખા સંશોધનને 

�યાવસાયીક �તરે િવકસાવવા માટ ે�ય�નશીલ છ.ે

વૈશાલી પટલે અિમત પટલે 
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પાણીપુરીનું નામ સાંભળતા જ મોઢામાં પાણી આવી 

�ય. પરંતુ હાલના સમયમાં ચટાકેદાર પાણીપુરી ખાવાના 

ઓરતા કોરોના મહામારીના સમયમાં સોિશયલ �ડ�ટ��સંગ 

અને �વ�છતાને �યાનમાં રાખીને મનમાંને મનમાં જ રાખવા 

પડ ે છ.ે �કે, આઈઆઈટીઈમાં િસ�ટ�સ મેનેજર તરીકે 

કાય�ર� વૈશાલી પટલે અને તેમના �વનસાથી અિમત પટલેે 

પાણીપુરીના એ ખાટામીઠા �વાદ સાથે ચો�ખાઈ અને 

આરો�ય�દ �યવ�થા �ળવી શકાય તેવું પાણીપુરીનું વે��ડગં 

મશીન િવકસા�યું છ.ે 

સૌથી મહ�વની અને આઈઆઈટીઈ માટ ેગૌરવની વાત 

એ છ ેકે, વૈશાલી અને અિમત પટલેના આ પાણીપુરી વે��ડગં 

મશીન માટનેી નવીન �િ�યા િવકસાવવા માટ ેપેટ�ટ પણ મળી 

ચૂકી છ.ે 

દરેક સફળતા પાછળ મુ�કેલીઓ, તેના ઉકેલ અને એ 

ઉકેલ શોધવા માટ ેકરવા પડતા પ�ર�મની રસ�દ અને �ેરક 

સંપૂણ� �વ�છતા સાથે ચટાક�દાર પાણીપુરી 
પીરસતું વે��ડંગ મશીન 

આઈઆઈટીઈનાં િસ�ટ�સ મેનેજર વૈશાલી પટલેે તેમના �વનસાથી અિમત પટલે સાથે મળીને 

િવકસાવેલા પાણીપુરી વે��ડગ મશીનની પેટ�ટ મંજર થઈ.ં ૂ

કથા હોય છ.ે એવી જ રીતે આ પાણીપુરી વે��ડગં મશીન 

િવકસાવવા પાછળ મા� અથાક પ�ર�મની રસ�દ કથા જ 

નથી, પરંતુ સમાજમાં રોજગારી િવકસાવવાનો તા��વક ઉ��ેય 

અને વડા �ધાન�ી નરે�� મોદીના ભારતને આ�મિનભ�ર 

બનાવવાની હાકલમાં એક રચના�મક યોગદાન આપવાનો પણ 

છ.ે 

વૈશાલી અને અિમત પટલે અ�યાસે એ��જિનયર છ.ે 

અિમત પટલે હાલમાં ન�ડયાદની ધમ�િસંહ દેસાઈ 

યુિનવિસ�ટીમાં િમકેિનકલ એ��જિનય�રંગના સહાયક 

અ�યાપક છ.ે �ણ વષ�ની મહેનત બાદ બનેલા વે��ડગં મશીન 

માટ ે તેમણે કરેલી પેટ�ટ માટનેી અર�ને પેટ�ટ કાયા�લય 

કલક�ા �ારા ઓગ�ટ 2020માં મંજરી આપવામાં આવી.ૂ

પાણીપુરીનું વે��ડગં મશીન બનાવવાનો િવચાર કેવી રીતે 

આ�યો તે િવશે વૈશાલીબેને જણા�યું કે, " આરો�ય િવભાગે વષ� 

2018માં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટના િવિવધ 

િવ�તારોમાં િબન-આરો�ય�દ પાણીપુરી વેચવા માટ ે

સં�યાબંધ શેરી િવ�તેાઓ અને મીઠાઈની દુકાનોને સીલ કરી. 

આ ઘટનાના સમાચાર વાંચતા અમને આ મશીન બનાવવાનો 

િવચાર આ�યો."

તેમણે ક�ું, “અશુ� ખા�સામ�ીનો વપરાશ, યો�ય 

�ળવણીની સુિવધાનો અભાવ, વાસણો ધોવાની અયો�ય 

રીતો, અકશળ કામદારો અને અવૈ�ાિનક �િ�યાને કારણે ુ

આપ�ં �વદેશી �ટ�ીટ ફડ વૈ��ક �તરે લોકિ�ય નથી બની ૂ

શકતું. આ બધા પ�રબળોએ અમને પાણીપુરીના વે��ડગં 

મશીન િવકસાવવાના િવચારને વા�તિવક �વ�પ આપવા માટ ે

�ેયા�.”

આ મશીનને િવકસાવવા માટ ે આ યુગલે પોતાના 

એ��જિનય�રંગના �ાનને ઉપયોગમાં લીધું. તેમણે મશીન 

માટનેાં નવા �ડઝાઇન િમકેિનઝમ,  ફડ �ેડ સામ�ી, ૂ

િફિઝિબિલટી માટનેા �યોગો અને સંશોધન કરવાની શ�આત 

કરી. આ �િ�યામાં સં�યાબંધ િન�ફળતાઓ મળે તે 

�વાભાિવક છ,ે પરંતુ એ દરેક િન�ફળતા, સફળતા તરફનો 

નવો માગ� ખોલી આપે છ.ે આ પટલે દંપતીએ �યોગોમાં 

મળેલી િન�ફળતાને જ સફળતા માટનેી દીવાદાંડી સમ�ને 

સંશોધન આગળ ધપા�યું. વૈશાલીબેને આઈઆઈટીઈમાં 

પોતાની નોકરી, ઘરની �યવ�થા અને બાળકોના અ�યાસની 

જવાબદારી સંભાળવા ઉપરાંત આ મશીનને ઓટોમે�ટક 

બનાવવા માટ ેક�ટ�ોલર �ડઝાઇન  અને  �ો�ાિમંગ પાછળ 

�દવસ રાત કામ કરવાનું ચાલુ કયુ�. 

આ �યોગ કરવા માટ ેસારા એવા આિથ�ક સહકારની 

જ�ર હતી. પરંતુ �વન જ�રી ખચ�માં જ કમાણી વપરાઈ 

જતા વૈશાલીબેને પોતાની �ય��તગત બચતને આ કામ માટ ે

ખચ� નાખી.

મશીનની ખૂબી તેને ચલાવવા માટ ેજ ેતબ�ાવાર �િ�યા 

િવકસાવી છ,ે તે છ ેઅને તેને કારણે જ આ દંપતીને આ મશીન 

માટનેી પેટ�ટ મળી છ.ે અિમતભાઈએ આ મશીનની �ડઝાઇન 

િવશે વાત કરતા ક�ું, “આ મશીનમાં કલ 9 િમકેિનઝમ ુ

ઇ��ટોલ કરેલાં છ.ે જ ે �ટપેર મોટર, સે�સર, ક�ટ�ોલર, 

સોલેનોઇડ અને બી� ઇલે�ટ�ોિનક �ડવાઇસથી કંટ�ોલ થાય છ.ે 

અમે 2D પોિઝશ�સ સબટ��ેશન, િસ�વ�સ�ગ અ�ગો�રધમ 

પણ ડવેલપ કરેલું છ.ે જ ે મશીનનો સાયકલ ટાઈમ ઓછો 

કરવાનું કામ કરે છ.ે”

આ સાયકલ ટાઈમ ઓછો થવાથી મશીન 30 સેક�ડમાં 

જદા જદા �વાદનું પાણી ધરાવતી છ પાણીપુરીની �લેટ તૈયાર ુ ુ

કરી નાખે છ.ે 

અિમતભાઈએ ક�ું, “ ભિવ�યમાં અમે મશીનનાં 

� ે ેક�ટ�ોલરને આ�ટિફિશયલ ઇ�ટિલજ�સના અલગો�રધમથી ટ�ન 

કરીશું. અમા�ં �યુચર િવઝન છ ેકે આપણા �વદેશી �ટ�ીટ ફડ ૂ

પાણીપુરીને વૈ��ક ધોરણે �ચિલત કરવું અને આપણા 

માનનીય વડા�ધાન�ી નરે�� મોદી�ના આ�મિનભ�ર ભારત 

ના સપનાને પૂ�ં કરવું.” 

વૈશાલીબેને પણ ઉમેયુ� કે, “આ મશીન પાણીપુરીનો 

�યવસાય કરતા િવ�તેાઓ માટ ેઉપયોગી બને તેમ છ.ે તેની 

મદદથી તેઓ તેમના �ાહકોને �વ�છ અને આરો�ય�દ રીતે 

પાણીપુરી પીરસી શકે છ.ે ”

હવે આ દંપતી તેમના આ અનોખા સંશોધનને 

�યાવસાયીક �તરે િવકસાવવા માટ ે�ય�નશીલ છ.ે
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�. િશ�ણ �ે�ે આવેલા નીિતગત બદલાવોને આપ કેવી રીતે 

જઓ છો, એનું િવઝન શું છ?ેુ

જ. છ�ેી િશ�ણ નીિત એ 1986માં આવેલી અને 

સંવિધ�ત 1992માં. એટલે 1986થી 2015 સુધીનો સમયગાળો, 

એટલે લગભગ 29-30 વષ� જટેલો સમયગાળો થયો. 

�યારબાદ એનડીએ સરકારે નવી િશ�ણની �દશામાં િવચાર 

કય� અને એમ ક�ું કે પૉિલસી ડો�યુમે�ટ નથી મા� પરંતુ 

ક�સ�ટશેન છ,ે 125 કરોડ દેશવાસીઓની આકાં�ાઓ છ.ે 

એમએચઆરડી �ારા એક સિમિત રચવામાં આવી. એ 

સિમિતએ કેટલીક ભલામણો કરીને ડા� �ટ પૉિલસી 2019માં 

તૈયાર કરી. 

આ પૉિલસીને આધા�રત સમ� દેશમાંથી 2 લાખથી 

પણ વધારે લોકોએ સૂચનો મોક�યાં, જ ેસૂચનોની મદદથી આ 

પૉિલસીને વધારે સુ�ઢ બનાવવામાં આવી. આ મા� નવી 

િશ�ણ નીિત નથી, પરંતુ રા��ીય િશ�ણ નીિત છ.ે �વાભાિવક 

રીતે દર 25 વષ� એક પેઢી બદલાતી હોય છ,ે પરંતુ આ તો 35-

36 વષ� પછી આ નવી નીિત આવી. એટલે કે એક પેઢી કરતાં 

પણ વધારે સમય થયો છ,ે �યારે ��યા �યારથી સવારની જમે 

આ નેશનલ એ�યુકેશન પૉિલસીને આપણે આવકારીએ. 

�. નીિતમાં દશા�વેલું 5+3+3+4 માળખું શું છ?ે 

જ. 5+3+3+4 �ટ��ચર નવી િશ�ણ નીિતનું 

મહ�વપૂણ� પાસુ છ.ે નવા માળખામાં �ારંિભક િશ�ણના 

5 વષ� ફાઉ�ડશેન કોસ� માટ ેછ.ે વષ� 2010થી આરટીઈ 

(રાઇટ ટ એ�યુકેશન એ�ટ)નું અમલીકરણ થતા 1 થી 8 ુ

ધોરણ સુધી ભણવાની �યવ�થા થઈ. વાલીઓની 

અપે�ાઓ એવી છ ેકે બાળક 3 વષ�નું થાય એટલે એને 

ભણવા મૂકીએ. આથી ખાનગી �ે� �લે-ગૃપ, કે�-1, 

કે�-2 અને પછી પહેલા ધોરણમાં �વેશ આપતું હોવાથી 

વાલીઓ ખાનગી �ે� તરફ ફંટાય છ.ે 

હવે છ વષ�ની વયથી ભણવાની વાતને 

પુનઃ�યા�યાિયત કરીને પાંચ – એટલે �લે ગૃપ-નસ�રી, 

કે�-1, કે�-2, પહેલું અને બીજ ં ધોરણ, એમ પાંચ ુ

વષ�નો સમયગાળો એ �ાઈમરી એ�યુકેશનના 

ફાઉ�ડશેન કોસ�માં મૂકવામાં આ�યો છ.ે ઘણાં રીપો�સ�માં 

ફ�રયાદ આવે છ ેકે બાળક પાંચમા -છ�ા ધોરણમાં આવી 

�ય છતાં તેને લખતાં વાંચતા ન આવડતું હોય, તો આ 

ફાઉ�ડશેન કોસ� �ારા તેનો પાયો મજબૂત કરવાની 

�યવ�થા આ નેશનલ એ�યુકેશન પૉિલસીમાં છ.ે

�. ઓનલાઈન એ�યુકેશન માટ ે રા��ીય િશ�ણ નીિતમાં 

કેટલો અને કેવો �કોપ છ?ે

જ. ડા� �ટ પૉિલસીમાં ટૅ�નૉલૉ�ના ચે�ટસ� સામેલ 

કરવામાં આ�યા હતા, પરંતુ કોરોના મહામારી સમ� િવ�માં 

�સરી એટલે આ પૉિલસી ડો�યુમે�ટમાં ઓનલાઈન 

એ�યુકેશન માટ ેઅલગ િવચારણા અને �યવ�થા કરવામાં 

આવી છ.ે �ડિજટલ ઇ��ા�ટ��ચર બના�યા િસવાય આપણે આ 

બાબતોને લાગુ પાડી શકતા નથી. માનો કે �ડિજટલ 

ઇ��ા�ટ��ચર આપણે ઊભું કરીએ, તો એને આધા�રત ઈ-

ક�ટ�ેટ આપણે િવકસાવી શકીએ છીએ કે કેમ? એ �કારે 

િશ�કો એ િવષયના નોલેજની �ડિલવરી કરી શકશે કે કેમ? 

િવ�ાથ�ઓની લિન�ગ �ોસેસ અને એની ઇવે�યુએશનની 

�િ�યા માટ ેપણ આ પૉિલસી ડો�યુમે�ટમાં પાયલોટ �ોજ�ેટ 

કરવા માટ ે સૂચન કરેલું છ.ે એને આધા�રત �ર�યૂ કરીને 

ઓનલાઈન એ�યુકેશન િવશે અલગથી ગાઈડલાઈન બહાર 

પડશે. આ માટ ેએક અલગ સેલ બનશે જમેાં ટૅ�નૉલૉ�ના, 

એ�યુકેશનના તથા િવષયોના િન�ણાતો સામેલ હશે. આ 

સેલના કારણે આપણે �ડિજટલ ઇ��ા�ટ��ચર અને ઓનલાઈન 

એ�યુકેશન માટનેો એક પૂલ બનાવી શકીશું અને એક કોમન 

પૂલ બના�યા િસવાય ઓનલાઈન એ�યુકેશન કોઈ પણ દેશ 

માટ ેઆટલા મોટા �યાપ પર ટકી ન થઈ શકે, એટલે એક 

સ�ટનેેબલ મોડલે આપવા માટ ે કે��ીય ક�ાએથી એક 

�લેટફોમ� પૂ� પાડવામાં આવશે, જનેા કારણે �કલ, િવ�ાથ�ઓ ૂ

અને િશ�કો એમાં �ડાઈ શકશે, હાલ �વયં, દી�ા જવેા 

� ેપોટલો તો છ ેજ પરંતુ એને વધાર સુ�ઢ કરવામાં આવશે.

�. િવ�ાથ�ને િશ�ણ �િ�યામાં અનુકલન જળવાય એ માટ ેૂ

રા��ીય િશ�ણ નીિતમાં શું �યવ�થા છ?ે

જ. િવ�ાથ� હાયર એ�યુકેશનમાં આવે �યારે એવું બને 

કે િવ�ાથ�ને કામ-ધંધા, નોકરી પર લાગવું પડ,ે પોતે અ�યાસ 

પૂણ� ન કરી શકે. આ નીિતમાં એ �લે��સિબિલટી આપવામાં 

આવી છ ેકે એક વષ� પૂણ� થયું તમારે એમાંથી બહાર નીકળવું 

છ,ે ૨ વષ� પૂણ� થયા �યારે તમારે એમાંથી બહાર નીકળવું છ,ે 

� ેતો એ સ�ટિફકટ, �ડ�ી, �ડ�લોમા, પો�ટ �ે�યુએટ �ડ�લોમા 

જવેી ક�ટમાઈઝેશનની �યવ�થા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છ.ે

�. �ાથિમક િશ�ણમાં માતૃ-ભાષા પર �ાધા�ય આપવામાં 

આ�યું છ,ે એ િવશે આપનું અવલોકન શું છ?ે

જ. આખી ભારતીય સં�કૃિત ભાષા પર ધબકે છ.ે 

રા�યોની રચના ભાષાના આધારે થઈ. િવ�ના કોઈ પણ 

દેશના સંશોધનોમાં માતૃભાષામાં અ�યાસ સવ��ે� હોવાનું 

તારણ મળે છ.ે �ાથિમક ક�ાએ િવ�ાથ�ની શીખવાની ભાષા 

અને એને �ાન સંપાદન કરવાની, �વીકૃત કરવાની ભાષા બંને 

ખૂબ મહ�વની છ.ે પાંચમા ધોરણ સુધી �થાિનક અથવા 

માતૃભાષામાં અ�યાસ, આઠમા ધોરણ સુધી થાય તો એ વધારે 

�હતકારક છ.ે � િવ�ાથ�ઓને �થાિનક અથવા માતૃભાષામાં 

િશ�ણ મળે અને િશ�કો પણ �થાિનક ભાષામાં િશ�ણ આપી 

શકે તો િવ�ાથ�ઓનું ડો� પઆઉટ ઓછુ ં થાય. આથી 

માતૃભાષામાં અ�યાસ એ ખૂબ મહ�વની �ગવાઈ છ.ે એમાં 

પણ રા�ય સરકારોને િ�-ભાષી સૂ� આધા�રત કેટલીક 

બાબતોનો િનણ�ય કરવાની �ગવાઈ આ નીિતમાં છ.ે જ ે

આવનારા સમયમાં િવ�ાથ�ઓની શીખવાની �િ�યા સુ�ઢ 

કરશે. અને અ�યાસમાં ભાષાના ��ોના કારણે ભારણ નહ� 

થાય અને ડો� પઆઉટ ઘટશે. આપણે જદી-જદી સાઉથની તથા ુ ુ

અં�ે� િફ�મો �હ�દીમાં ડબ થયેલી �ઈએ છીએ, ઘણા બધા 

કાય��મો અને સમાચાર �થાિનક ભાષામાં �વા અને વાંચવાનું 

વધારે પસંદ આવે છ.ે NEETની પરી�ા હોય કે બી� 

અ�યાસ�મો હોય, � િવ�ાથ�ને એની માતૃભાષામાં કે 

�ાદેિશક ભાષામાં શીખવવામાં આવે તો એ વધારે ઉ�કૃ� રીતે 

દેખાવ કરી શકે. મને લાગે છ ેકે પૉિલસીનો મૂળભૂત આશય 

િવ�ાથ�માં રહેલી �ે�તાને બહાર લાવવાનો છ,ે એ �ે�તાની 

અિભ�ય��તમાં ભાષા અવરોધ નહ� પણ અસરકારક મા�યમ 

બનશે.

�. આગામી સમયમાં િશ�કોની તાલીમમાં કેવું પ�રવત�ન 
આવશે?

જ. નીિતમાં ટીચર એ�યુકશન પર સહથી વધારે ભાર ુ
મુકાયો છ.ે અ�યારે સમ� દેશમાં �ે�યુએશન પછી 2 વષ�ના 
બી.એડ. અ�યાસ�મની �યવ�થાઓ છ,ે જ ેપહેલાં એક વષ�નો 
અ�યાસ�મ હતો, તે 2015થી 2 વષ�નો બ�યો છ,ે પૉિલસી 
�માણે 4 વષ�ય એટલે કે એકીકૃત બી.એડ. અ�યાસ�મ 
મૂકવામાં આ�યો છ.ે એટલે 12મા પછી 4 વષ�નો અ�યાસ�મ, 
બી.એસસી.-બી.એડ., બી.એ.-બી.એડ. એવી રીતે િશ�ક 
તૈયાર થશે. �નાતક થયા પછી 2વષ�નો બી.એડ.નો અ�યાસ�મ 
થઈ શકશે, પો�ટ �ે�યુએશન પછી 1 વષ�નો બી.એડ.નો 
અ�યાસ�મ પણ થઈ શકશે. પરંતુ આ 2 વષ� અને 1 વષ�નો 
અ�યાસ�મ યુિનવિસ�ટીઝ અથવા તો �યાં 4 વષ�નો બી.એડ.નો 
અ�યાસ�મ ચાલે છ ેતે જ સં�થાઓ ઓફર કરી શકશે. જ ે
સં�થાઓમાં મા� બી.એડ. કોસ� છ,ે એમણે વષ� 2030 સુધીમાં 

�ફોર  યર ઇ��ટ�ેટડે બી.એડ. કોસ�માં ક�વટ થવું પડશે.

દેશમાં 34 વષ� પછી િશ�ણ �ે�માં સવા�ગી પ�રવત�નનો િનદ�શ કરતી રા��ીય િશ�ણ નીિતનો ભારત સરકાર �ારા �વીકાર 

કરવામાં આ�યો છ.ે આ નીિત આવનારા દશકો માટ ેભારતના યુવાધન અને ભિવ�યના ઘડતરનો માગ� િનધા��રત કરશે. 

દૂરદશ�નની DD-િગરનાર ટીવી ચેનલ �ારા આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેને 4 ઓગ�ટના રોજ નવી રા��ીય ુ

િશ�ણ નીિતના િવિવધ આયામોની છણાવટ કરવા માટ ેઆમં�ણ આપવામાં આ�યું હતું. 

અહ� ��તુત છ ેઆ સંવાદના કેટલાક અંશો...

રા�ીય 
િશ�ણ નીિત 2020:  

125 કરોડ 
દ�શવાસીઓની 

આકાં�ાઓ
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�. િશ�ણ �ે�ે આવેલા નીિતગત બદલાવોને આપ કેવી રીતે 

જઓ છો, એનું િવઝન શું છ?ેુ

જ. છ�ેી િશ�ણ નીિત એ 1986માં આવેલી અને 

સંવિધ�ત 1992માં. એટલે 1986થી 2015 સુધીનો સમયગાળો, 

એટલે લગભગ 29-30 વષ� જટેલો સમયગાળો થયો. 

�યારબાદ એનડીએ સરકારે નવી િશ�ણની �દશામાં િવચાર 

કય� અને એમ ક�ું કે પૉિલસી ડો�યુમે�ટ નથી મા� પરંતુ 

ક�સ�ટશેન છ,ે 125 કરોડ દેશવાસીઓની આકાં�ાઓ છ.ે 

એમએચઆરડી �ારા એક સિમિત રચવામાં આવી. એ 

સિમિતએ કેટલીક ભલામણો કરીને ડા� �ટ પૉિલસી 2019માં 

તૈયાર કરી. 

આ પૉિલસીને આધા�રત સમ� દેશમાંથી 2 લાખથી 

પણ વધારે લોકોએ સૂચનો મોક�યાં, જ ેસૂચનોની મદદથી આ 

પૉિલસીને વધારે સુ�ઢ બનાવવામાં આવી. આ મા� નવી 

િશ�ણ નીિત નથી, પરંતુ રા��ીય િશ�ણ નીિત છ.ે �વાભાિવક 

રીતે દર 25 વષ� એક પેઢી બદલાતી હોય છ,ે પરંતુ આ તો 35-

36 વષ� પછી આ નવી નીિત આવી. એટલે કે એક પેઢી કરતાં 

પણ વધારે સમય થયો છ,ે �યારે ��યા �યારથી સવારની જમે 

આ નેશનલ એ�યુકેશન પૉિલસીને આપણે આવકારીએ. 

�. નીિતમાં દશા�વેલું 5+3+3+4 માળખું શું છ?ે 

જ. 5+3+3+4 �ટ��ચર નવી િશ�ણ નીિતનું 

મહ�વપૂણ� પાસુ છ.ે નવા માળખામાં �ારંિભક િશ�ણના 

5 વષ� ફાઉ�ડશેન કોસ� માટ ેછ.ે વષ� 2010થી આરટીઈ 

(રાઇટ ટ એ�યુકેશન એ�ટ)નું અમલીકરણ થતા 1 થી 8 ુ

ધોરણ સુધી ભણવાની �યવ�થા થઈ. વાલીઓની 

અપે�ાઓ એવી છ ેકે બાળક 3 વષ�નું થાય એટલે એને 

ભણવા મૂકીએ. આથી ખાનગી �ે� �લે-ગૃપ, કે�-1, 

કે�-2 અને પછી પહેલા ધોરણમાં �વેશ આપતું હોવાથી 

વાલીઓ ખાનગી �ે� તરફ ફંટાય છ.ે 

હવે છ વષ�ની વયથી ભણવાની વાતને 

પુનઃ�યા�યાિયત કરીને પાંચ – એટલે �લે ગૃપ-નસ�રી, 

કે�-1, કે�-2, પહેલું અને બીજ ં ધોરણ, એમ પાંચ ુ

વષ�નો સમયગાળો એ �ાઈમરી એ�યુકેશનના 

ફાઉ�ડશેન કોસ�માં મૂકવામાં આ�યો છ.ે ઘણાં રીપો�સ�માં 

ફ�રયાદ આવે છ ેકે બાળક પાંચમા -છ�ા ધોરણમાં આવી 

�ય છતાં તેને લખતાં વાંચતા ન આવડતું હોય, તો આ 

ફાઉ�ડશેન કોસ� �ારા તેનો પાયો મજબૂત કરવાની 

�યવ�થા આ નેશનલ એ�યુકેશન પૉિલસીમાં છ.ે

�. ઓનલાઈન એ�યુકેશન માટ ે રા��ીય િશ�ણ નીિતમાં 

કેટલો અને કેવો �કોપ છ?ે

જ. ડા� �ટ પૉિલસીમાં ટૅ�નૉલૉ�ના ચે�ટસ� સામેલ 

કરવામાં આ�યા હતા, પરંતુ કોરોના મહામારી સમ� િવ�માં 

�સરી એટલે આ પૉિલસી ડો�યુમે�ટમાં ઓનલાઈન 

એ�યુકેશન માટ ેઅલગ િવચારણા અને �યવ�થા કરવામાં 

આવી છ.ે �ડિજટલ ઇ��ા�ટ��ચર બના�યા િસવાય આપણે આ 

બાબતોને લાગુ પાડી શકતા નથી. માનો કે �ડિજટલ 

ઇ��ા�ટ��ચર આપણે ઊભું કરીએ, તો એને આધા�રત ઈ-

ક�ટ�ેટ આપણે િવકસાવી શકીએ છીએ કે કેમ? એ �કારે 

િશ�કો એ િવષયના નોલેજની �ડિલવરી કરી શકશે કે કેમ? 

િવ�ાથ�ઓની લિન�ગ �ોસેસ અને એની ઇવે�યુએશનની 

�િ�યા માટ ેપણ આ પૉિલસી ડો�યુમે�ટમાં પાયલોટ �ોજ�ેટ 

કરવા માટ ે સૂચન કરેલું છ.ે એને આધા�રત �ર�યૂ કરીને 

ઓનલાઈન એ�યુકેશન િવશે અલગથી ગાઈડલાઈન બહાર 

પડશે. આ માટ ેએક અલગ સેલ બનશે જમેાં ટૅ�નૉલૉ�ના, 

એ�યુકેશનના તથા િવષયોના િન�ણાતો સામેલ હશે. આ 

સેલના કારણે આપણે �ડિજટલ ઇ��ા�ટ��ચર અને ઓનલાઈન 

એ�યુકેશન માટનેો એક પૂલ બનાવી શકીશું અને એક કોમન 

પૂલ બના�યા િસવાય ઓનલાઈન એ�યુકેશન કોઈ પણ દેશ 

માટ ેઆટલા મોટા �યાપ પર ટકી ન થઈ શકે, એટલે એક 

સ�ટનેેબલ મોડલે આપવા માટ ે કે��ીય ક�ાએથી એક 

�લેટફોમ� પૂ� પાડવામાં આવશે, જનેા કારણે �કલ, િવ�ાથ�ઓ ૂ

અને િશ�કો એમાં �ડાઈ શકશે, હાલ �વયં, દી�ા જવેા 

� ેપોટલો તો છ ેજ પરંતુ એને વધાર સુ�ઢ કરવામાં આવશે.

�. િવ�ાથ�ને િશ�ણ �િ�યામાં અનુકલન જળવાય એ માટ ેૂ

રા��ીય િશ�ણ નીિતમાં શું �યવ�થા છ?ે

જ. િવ�ાથ� હાયર એ�યુકેશનમાં આવે �યારે એવું બને 

કે િવ�ાથ�ને કામ-ધંધા, નોકરી પર લાગવું પડ,ે પોતે અ�યાસ 

પૂણ� ન કરી શકે. આ નીિતમાં એ �લે��સિબિલટી આપવામાં 

આવી છ ેકે એક વષ� પૂણ� થયું તમારે એમાંથી બહાર નીકળવું 

છ,ે ૨ વષ� પૂણ� થયા �યારે તમારે એમાંથી બહાર નીકળવું છ,ે 

� ેતો એ સ�ટિફકટ, �ડ�ી, �ડ�લોમા, પો�ટ �ે�યુએટ �ડ�લોમા 

જવેી ક�ટમાઈઝેશનની �યવ�થા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છ.ે

�. �ાથિમક િશ�ણમાં માતૃ-ભાષા પર �ાધા�ય આપવામાં 

આ�યું છ,ે એ િવશે આપનું અવલોકન શું છ?ે

જ. આખી ભારતીય સં�કૃિત ભાષા પર ધબકે છ.ે 

રા�યોની રચના ભાષાના આધારે થઈ. િવ�ના કોઈ પણ 

દેશના સંશોધનોમાં માતૃભાષામાં અ�યાસ સવ��ે� હોવાનું 

તારણ મળે છ.ે �ાથિમક ક�ાએ િવ�ાથ�ની શીખવાની ભાષા 

અને એને �ાન સંપાદન કરવાની, �વીકૃત કરવાની ભાષા બંને 

ખૂબ મહ�વની છ.ે પાંચમા ધોરણ સુધી �થાિનક અથવા 

માતૃભાષામાં અ�યાસ, આઠમા ધોરણ સુધી થાય તો એ વધારે 

�હતકારક છ.ે � િવ�ાથ�ઓને �થાિનક અથવા માતૃભાષામાં 

િશ�ણ મળે અને િશ�કો પણ �થાિનક ભાષામાં િશ�ણ આપી 

શકે તો િવ�ાથ�ઓનું ડો� પઆઉટ ઓછુ ં થાય. આથી 

માતૃભાષામાં અ�યાસ એ ખૂબ મહ�વની �ગવાઈ છ.ે એમાં 

પણ રા�ય સરકારોને િ�-ભાષી સૂ� આધા�રત કેટલીક 

બાબતોનો િનણ�ય કરવાની �ગવાઈ આ નીિતમાં છ.ે જ ે

આવનારા સમયમાં િવ�ાથ�ઓની શીખવાની �િ�યા સુ�ઢ 

કરશે. અને અ�યાસમાં ભાષાના ��ોના કારણે ભારણ નહ� 

થાય અને ડો� પઆઉટ ઘટશે. આપણે જદી-જદી સાઉથની તથા ુ ુ

અં�ે� િફ�મો �હ�દીમાં ડબ થયેલી �ઈએ છીએ, ઘણા બધા 

કાય��મો અને સમાચાર �થાિનક ભાષામાં �વા અને વાંચવાનું 

વધારે પસંદ આવે છ.ે NEETની પરી�ા હોય કે બી� 

અ�યાસ�મો હોય, � િવ�ાથ�ને એની માતૃભાષામાં કે 

�ાદેિશક ભાષામાં શીખવવામાં આવે તો એ વધારે ઉ�કૃ� રીતે 

દેખાવ કરી શકે. મને લાગે છ ેકે પૉિલસીનો મૂળભૂત આશય 

િવ�ાથ�માં રહેલી �ે�તાને બહાર લાવવાનો છ,ે એ �ે�તાની 

અિભ�ય��તમાં ભાષા અવરોધ નહ� પણ અસરકારક મા�યમ 

બનશે.

�. આગામી સમયમાં િશ�કોની તાલીમમાં કેવું પ�રવત�ન 
આવશે?

જ. નીિતમાં ટીચર એ�યુકશન પર સહથી વધારે ભાર ુ
મુકાયો છ.ે અ�યારે સમ� દેશમાં �ે�યુએશન પછી 2 વષ�ના 
બી.એડ. અ�યાસ�મની �યવ�થાઓ છ,ે જ ેપહેલાં એક વષ�નો 
અ�યાસ�મ હતો, તે 2015થી 2 વષ�નો બ�યો છ,ે પૉિલસી 
�માણે 4 વષ�ય એટલે કે એકીકૃત બી.એડ. અ�યાસ�મ 
મૂકવામાં આ�યો છ.ે એટલે 12મા પછી 4 વષ�નો અ�યાસ�મ, 
બી.એસસી.-બી.એડ., બી.એ.-બી.એડ. એવી રીતે િશ�ક 
તૈયાર થશે. �નાતક થયા પછી 2વષ�નો બી.એડ.નો અ�યાસ�મ 
થઈ શકશે, પો�ટ �ે�યુએશન પછી 1 વષ�નો બી.એડ.નો 
અ�યાસ�મ પણ થઈ શકશે. પરંતુ આ 2 વષ� અને 1 વષ�નો 
અ�યાસ�મ યુિનવિસ�ટીઝ અથવા તો �યાં 4 વષ�નો બી.એડ.નો 
અ�યાસ�મ ચાલે છ ેતે જ સં�થાઓ ઓફર કરી શકશે. જ ે
સં�થાઓમાં મા� બી.એડ. કોસ� છ,ે એમણે વષ� 2030 સુધીમાં 

�ફોર  યર ઇ��ટ�ેટડે બી.એડ. કોસ�માં ક�વટ થવું પડશે.

દેશમાં 34 વષ� પછી િશ�ણ �ે�માં સવા�ગી પ�રવત�નનો િનદ�શ કરતી રા��ીય િશ�ણ નીિતનો ભારત સરકાર �ારા �વીકાર 

કરવામાં આ�યો છ.ે આ નીિત આવનારા દશકો માટ ેભારતના યુવાધન અને ભિવ�યના ઘડતરનો માગ� િનધા��રત કરશે. 

દૂરદશ�નની DD-િગરનાર ટીવી ચેનલ �ારા આઈઆઈટીઈના કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલેને 4 ઓગ�ટના રોજ નવી રા��ીય ુ

િશ�ણ નીિતના િવિવધ આયામોની છણાવટ કરવા માટ ેઆમં�ણ આપવામાં આ�યું હતું. 

અહ� ��તુત છ ેઆ સંવાદના કેટલાક અંશો...

રા�ીય 
િશ�ણ નીિત 2020:  

125 કરોડ 
દ�શવાસીઓની 

આકાં�ાઓ
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તારીખ 03 ઓગ�ટના રોજ આઈઆઈટીઈ અને 

મા�યિમક તથા ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડન� ાં 

સંયુ�ત ઉપ�મે '' રા��ીય િશ�ણ નીિત અને સં�કૃત'' 

તથા ''સં�કૃત િશ�કોનું ઉ�રદાિય�વ'' િવષય ઉપર 

પ�રચચા�નું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. માનનીય 

કલપતી ડૉ. હષ�દભાઈ પટલેના અ�ય� �થાને યુ�ુબ ુ

અને ફેસબુક લાઈવના મા�યમ પર યો�યેલ આ ચચા�માં 

સં�કૃત સંવધ�ન �િત�ાન, નવી �દ�હીના સિચવ�ી 

પ��ી ચમૂકૃ�ણ શા�ી� હાજર ર�ા હતા. તેઓએ 

રા��ીય િશ�ણ નીિત �ારા સં�કૃત િશ�ણ �ે�ે 

આવનાર સુધારા અંગે િવ�તૃત વાત કરતા ક�ું કે “આ 

નીિતનો મુ�ય ઉ�શે એવા નાગ�રકોનું િનમા�ણ કરવાનો 

છ ેજ ેવૈચા�રક, બૌિ�ક અને કાય��યવહારથી ભારતીય 

હોય. અને આ કાય� સં�કૃતભાષા થકી જ શ�ય બનશે.”

તા. 14 ઓગ�ટના રોજ આઈઆઈટીઈમાં ‘સં�કૃત�દવસ’ યો�યો. ઈ�ટરનેટના મા�યમથી ‘ઝૂમ’ એ��લકેશન �ારા ‘ગીતા 

�ોકગાન �પધા�’, ’સં�કૃત કથા કથન �પધા�’ અને ‘સં�કૃત �ોક(�તો�)ગાન �પધા�’ એમ �ણ �પધા�ઓનું આયોજન કરવામાં 

આ�યું. આ �પધા�માં િવ�ાથ�ઓ સ�હત િશ�કો અને સામાિજકો મળીને 71 �િત�પધ�ઓએ ભાગ લીઘો હતો જમેાંથી 10 

�પધ�કોએ ઈનામ એનાયત કરવામાં આ�યા હતા અને તમામ �િતભાગીને ઇ-�માણપ� પણ આપવામાં આ�યા. માન. કલપિત�ી ુ

હષ�દભાઈ પટલેે આ �દવસે િવશેષ શુભકામનાઓ પાઠવી. આ ઉપરાંત �ી ભાવ�કાશ ગાંધી, સુ�ી ભૈરવી દીિ�ત, સુ�ી સોિનયા 

પટલે અને �ી જય ઓઝાએ �પધા�ના િનણા�યક તરીકે સેવા આપી હતી.

�પધા�નું પ�રણામ

ગીતા �ોકગાન �પધા�

૧.રાહલ ગાિગયા  �થમ  B.Sc., B.Ed. -  IITE ુ

૨.પીયુષ પટલે   િ�તીય  M.A.(Hindi, Sanskrit)

૩.અિવનાશ પટલે  તૃિતય  M.Sc. (physics)

કથા કથન �પધા�

૧.ખેવના �ષી   �થમ  B.A.-B.Ed. -  IITE

૨.સુરેશકમાર નાગલા િ�તીય  િશ�કુ

૩.ચૈત�ય �ષી   તૃિતય  શા�ી િ�તીય વષ� 

�તો� ગાન �પધા�

૧. �ણવ રા�યગુ�   �થમ-  B.A.-B.Ed. -  IITE 

૨.રસા�� ગો�વામી   િ�તીય  શા�ી િ�તીય વષ� 

૩.પીયૂષ પટલે તૃિતય M.A.(Hindi, Sanskrit)

તારીખ 05 ઓગ�ટના રોજ NCERTના રીજનલ ઇિ��ટ�ૂટ  

ઓફ એ�યુકેશન (આર.આઈ.ઈ.), ભુવને�રનો 58મો �થાપના 

�દવસ ઉજવાયો. NCERTના અનેક એકમોમાંથી એક એટલે 

આર.આઈ.ઈ. ભુવને�ર. આ કાય��મની ઓનલાઈન 

ઉજવણીમાં મુ�ય અિતિથ તરીકે આઈ. આઈ. ટી. ઈના 

કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલે હાજર ર�ા હતા. તેઓએ આ �સંગે ુ

આર.આઈ.ઈ.ના કાય�ને િબરદાવી આઈ.આઈ.ટી.ઈ. અને 

આર.આઈ.ઈ વ�ચે �ટડ�ટ એ�ચે�જ �ો�ામ થાય તેવું સૂચન  ુ

કયુ�. રા��ીય િશ�ણ નીિત �ારા િશ�ણ �ે�ે આવનાર સુધારા 

અને અ�યાસ�મોમાં ફેરફાર અંગે વાત કરતા તેઓએ િશ�ક �િશ�ણના ઉ�વળ ભિવ�ય અંગે વાત કરી અને દરેક િવ�ાથ�ઓ 

ખૂબ સારા િશ�કો બની દેશની ઉ�મ સેવા કરે એવી આશા �ય�ત કરી.

NCERTના એકમ આર.આઈ.ઈ, 
ભુવને�ર� ઉજ�યો 58મો �થાપના �દવસ

August  2020 Sutirth

િવશેષ પુર�કારઃ

નીતાબેન બારીયા – ગીતા�ોકગાન �પધા� 

એક ગૃ�હણી હોવા છતાં પણ ગીતાના બારમા અ�યાયનું 
સંપૂણ� કંઠ�થ ગાન કયુ� હતું.

Campus Canvas

આઈઆઈટીઈ કે�પસ સ�હત રા�યના 5 અલગ અલગ 

કે��ો પર બી.એસ.સી.-બી.એડ. તથા એમ.એસ.સી.-

એમ.એડ.ના િવ�ાથ�ઓની ભૌિતકશા�, રસાયણશા� તથા 

વન�પિતશા�ની �ાયોિગક પરી�ાઓ સફળતાપૂવ�ક 

યો�ઈ.

Prac�cal Exams on campus

યુિનવિસ�ટીની એકેડિેમક અને એ��ઝ�યુ�ટવ કાઉ��સલની 

20 ઓગ�ટના રોજ યો�યેલી બેઠકોમાં લેવાયેલા 

મહ�વપૂણ� િનણ�યો.

ઓગ�ટની શ�આતમાં લેવાયેલી �વેશ પરી�ા બાદ હાલમાં 

યુિનવિસ�ટી અને સંલ� બી.એડ. કોલે�માં ચાલી રહી છ,ે 

�વેશ માટ ેકોલેજ પસંદગી અને કાઉ�સેિલંગની �િ�યા

તા. 30 ઓગ�ટના રોજ સમ� દેશમાં યો�યેલા �કૃિત 

વંદના કાય��મમાં આઈઆઈટીઈ પ�રવાર સહભાગી બ�યો

August  2020 Sutirth

સં�ક�ત �દવસ-રા�ીય િશ�ણ નીિત અને સં�ક�ત િવશે પ�રચચા�
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તારીખ 03 ઓગ�ટના રોજ આઈઆઈટીઈ અને 

મા�યિમક તથા ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડન� ાં 

સંયુ�ત ઉપ�મે '' રા��ીય િશ�ણ નીિત અને સં�કૃત'' 

તથા ''સં�કૃત િશ�કોનું ઉ�રદાિય�વ'' િવષય ઉપર 

પ�રચચા�નું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. માનનીય 

કલપતી ડૉ. હષ�દભાઈ પટલેના અ�ય� �થાને યુ�ુબ ુ

અને ફેસબુક લાઈવના મા�યમ પર યો�યેલ આ ચચા�માં 

સં�કૃત સંવધ�ન �િત�ાન, નવી �દ�હીના સિચવ�ી 

પ��ી ચમૂકૃ�ણ શા�ી� હાજર ર�ા હતા. તેઓએ 

રા��ીય િશ�ણ નીિત �ારા સં�કૃત િશ�ણ �ે�ે 

આવનાર સુધારા અંગે િવ�તૃત વાત કરતા ક�ું કે “આ 

નીિતનો મુ�ય ઉ�શે એવા નાગ�રકોનું િનમા�ણ કરવાનો 

છ ેજ ેવૈચા�રક, બૌિ�ક અને કાય��યવહારથી ભારતીય 

હોય. અને આ કાય� સં�કૃતભાષા થકી જ શ�ય બનશે.”

તા. 14 ઓગ�ટના રોજ આઈઆઈટીઈમાં ‘સં�કૃત�દવસ’ યો�યો. ઈ�ટરનેટના મા�યમથી ‘ઝૂમ’ એ��લકેશન �ારા ‘ગીતા 

�ોકગાન �પધા�’, ’સં�કૃત કથા કથન �પધા�’ અને ‘સં�કૃત �ોક(�તો�)ગાન �પધા�’ એમ �ણ �પધા�ઓનું આયોજન કરવામાં 

આ�યું. આ �પધા�માં િવ�ાથ�ઓ સ�હત િશ�કો અને સામાિજકો મળીને 71 �િત�પધ�ઓએ ભાગ લીઘો હતો જમેાંથી 10 

�પધ�કોએ ઈનામ એનાયત કરવામાં આ�યા હતા અને તમામ �િતભાગીને ઇ-�માણપ� પણ આપવામાં આ�યા. માન. કલપિત�ી ુ

હષ�દભાઈ પટલેે આ �દવસે િવશેષ શુભકામનાઓ પાઠવી. આ ઉપરાંત �ી ભાવ�કાશ ગાંધી, સુ�ી ભૈરવી દીિ�ત, સુ�ી સોિનયા 

પટલે અને �ી જય ઓઝાએ �પધા�ના િનણા�યક તરીકે સેવા આપી હતી.

�પધા�નું પ�રણામ

ગીતા �ોકગાન �પધા�

૧.રાહલ ગાિગયા  �થમ  B.Sc., B.Ed. -  IITE ુ

૨.પીયુષ પટલે   િ�તીય  M.A.(Hindi, Sanskrit)

૩.અિવનાશ પટલે  તૃિતય  M.Sc. (physics)

કથા કથન �પધા�

૧.ખેવના �ષી   �થમ  B.A.-B.Ed. -  IITE

૨.સુરેશકમાર નાગલા િ�તીય  િશ�કુ

૩.ચૈત�ય �ષી   તૃિતય  શા�ી િ�તીય વષ� 

�તો� ગાન �પધા�

૧. �ણવ રા�યગુ�   �થમ-  B.A.-B.Ed. -  IITE 

૨.રસા�� ગો�વામી   િ�તીય  શા�ી િ�તીય વષ� 

૩.પીયૂષ પટલે તૃિતય M.A.(Hindi, Sanskrit)

તારીખ 05 ઓગ�ટના રોજ NCERTના રીજનલ ઇિ��ટ�ૂટ  

ઓફ એ�યુકેશન (આર.આઈ.ઈ.), ભુવને�રનો 58મો �થાપના 

�દવસ ઉજવાયો. NCERTના અનેક એકમોમાંથી એક એટલે 

આર.આઈ.ઈ. ભુવને�ર. આ કાય��મની ઓનલાઈન 

ઉજવણીમાં મુ�ય અિતિથ તરીકે આઈ. આઈ. ટી. ઈના 

કલપિત�ી ડૉ. હષ�દ પટલે હાજર ર�ા હતા. તેઓએ આ �સંગે ુ

આર.આઈ.ઈ.ના કાય�ને િબરદાવી આઈ.આઈ.ટી.ઈ. અને 

આર.આઈ.ઈ વ�ચે �ટડ�ટ એ�ચે�જ �ો�ામ થાય તેવું સૂચન  ુ

કયુ�. રા��ીય િશ�ણ નીિત �ારા િશ�ણ �ે�ે આવનાર સુધારા 

અને અ�યાસ�મોમાં ફેરફાર અંગે વાત કરતા તેઓએ િશ�ક �િશ�ણના ઉ�વળ ભિવ�ય અંગે વાત કરી અને દરેક િવ�ાથ�ઓ 

ખૂબ સારા િશ�કો બની દેશની ઉ�મ સેવા કરે એવી આશા �ય�ત કરી.

NCERTના એકમ આર.આઈ.ઈ, 
ભુવને�ર� ઉજ�યો 58મો �થાપના �દવસ

August  2020 Sutirth

િવશેષ પુર�કારઃ

નીતાબેન બારીયા – ગીતા�ોકગાન �પધા� 

એક ગૃ�હણી હોવા છતાં પણ ગીતાના બારમા અ�યાયનું 
સંપૂણ� કંઠ�થ ગાન કયુ� હતું.

Campus Canvas

આઈઆઈટીઈ કે�પસ સ�હત રા�યના 5 અલગ અલગ 

કે��ો પર બી.એસ.સી.-બી.એડ. તથા એમ.એસ.સી.-

એમ.એડ.ના િવ�ાથ�ઓની ભૌિતકશા�, રસાયણશા� તથા 

વન�પિતશા�ની �ાયોિગક પરી�ાઓ સફળતાપૂવ�ક 

યો�ઈ.

Prac�cal Exams on campus

યુિનવિસ�ટીની એકેડિેમક અને એ��ઝ�યુ�ટવ કાઉ��સલની 

20 ઓગ�ટના રોજ યો�યેલી બેઠકોમાં લેવાયેલા 

મહ�વપૂણ� િનણ�યો.

ઓગ�ટની શ�આતમાં લેવાયેલી �વેશ પરી�ા બાદ હાલમાં 

યુિનવિસ�ટી અને સંલ� બી.એડ. કોલે�માં ચાલી રહી છ,ે 

�વેશ માટ ેકોલેજ પસંદગી અને કાઉ�સેિલંગની �િ�યા

તા. 30 ઓગ�ટના રોજ સમ� દેશમાં યો�યેલા �કૃિત 

વંદના કાય��મમાં આઈઆઈટીઈ પ�રવાર સહભાગી બ�યો

August  2020 Sutirth

સં�ક�ત �દવસ-રા�ીય િશ�ણ નીિત અને સં�ક�ત િવશે પ�રચચા�
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एक ल�, एक अहसास, एक संक�, 

एक चाहत,  एक इबादत, एक �क�, 

म� सोचता � ँ�ा होगी क़�मत आज़ादी क� ?

मै जानता � ँ�ा होगी �नयत आज़ादी क� ?

ब�लदान� के ढेर से �मल� ये आज़ादी, 

ल� के लाल रंग� से स�ची ये आज़ादी,

�ा सच मै आज़ादी हम� �मल� ह�।

�ा सच मै आज़ादी यहाँ �खली ह�।

अपनी आदत� के गुलाम हम आज़ाद ह�।

अपने �ाथ� के �शकार हम आज़ाद ह�।

अनमोल आज़ादी का हम� कोई मोल नह� ह।�

अपनी आज़ादी पे देश का कोई तोल नह� है।

आओं करे �ण देश को आज़ाद कर�गे।

खुद से ऊपर उठ के देश का सोच�गे।

नह� ह�गी कुं�ठत सोच या कुं�ठत �वचार।

देश क� खा�तर �ाण भी �ोछावर कर�गे।

- अ�मत �शगाळा �
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Celebra�ng 74 years of Freedom
 IITE celebrated 74th Independence Day at the campus following social distancing and safety 
measures.Hon. Vice Chancellor Sir Dr. Harshad Patel hoisted the Na�onal Flag and wished 
that on this independence day our country get free from the pandemic and its adversi�es
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