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આપ સહુને નૂતન વરાષામિનાંિન. કોરોના મહામારીને કારણે 
આપણા સહુના વચ્ે આવી ગયેલા સોમિયલ દિસટન્સાંગનુાં 
સમાધાન આપણને મવક્રમ સાંવતનુાં આ નવુાં વરષા આપે તેવી પિુ 
પાસે પારષાના કરાં  છુાં. વીતી ગયેલા એક વરષા તરફ નજર કરીએ 
છીએ તયારે જણાય છ ે કે, આઈઆઈટીઈમાાં આપણે સતત 
પવુમતિિીલ રહીને આપણી વયસતતારી મહામારીના આ 
સમયગાળાના ઉદ્ગે અને અજ ાંપાને િૂર રાખી િકયા છીએ.

મવક્રમ સાંવતના આ નવા વરષાની સારે જનેે આપ સહુ 
ઝિપરી વીતાવી િેવા ઇચછો છો એ 2020નુાં વરષા હવે મવિાય 
લેવામાાં છ.ે આ અાંક આપની પાસે આવિે તયારે દિસેમ્બર 
મદહનો િરૂ રઈ ગયો હિે. કહેવાય છનેે કે, િુમનયામાાં ્બધુાં જ 
ખરા્બ નરી હોતુાં ્બધુ સાર નરી હોતુાં એ રીતે જો 2020નુાં 
વરષા આપણને ઘણા ્બધા અનઅપેમષિત આઘાતો, મહામારી 
અને મ્બલકુલ અણધારેલી પદરનસરમતમાાં મૂકવા માટ ેજવા્બિાર 
્બ્યુાં હોય, તો આ એજ વરષા છ,ે જણેે આપણને આપણી નવી 
ષિમતાઓ, નવી ખામસયતો અને આપણા સહુમાાં અણધારી 
આપિા સામે લિવાના ્બળને જાગૃત કયુું છ.ે  

દિવાળીનુાં પવષા ્ોક્કસપણે નવી આિાઓ લઈને આવયુાં છ ે
તેમ કહીએ તો ખોટુાં નરી કારણકે હવે આપણને કોમવિ માટનેી 
રસી (વેનકસન)ની સફળતાના સારા અને ઉતસાહજનક 
સમા્ાર મળી રહ્ા છ.ે કે્દ્ર સરકાર િેિમાાં કોમવિની 
રસીકરણમાાં સહુને આવરી લેવા તેની યોજના તૈયાર કરી 
રહી છ.ે

આપણે પરમ નવરામરિએ િરૂ કરેલો પરામિષાન પારેયનો 
પવાસ પકલપ નવેમ્બર માસમાાં પૂણષા કયયો છ.ે તેમાાં મળેલાાં નવા 
અનુિવો અને અવલોકનોરી રાજયમાાં િાળા મિષિણમાાં 
રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતના અમલીકરણનો માગષા મનનચિત કરવામાાં 
મિિ મળિે.

દિવાળીનુાં પવષા સમગ્ર મવશ્વમાાં વસતા ગુજરાતી સમાજ 
માટ ે નવુાં વરષા છ.ે નવુાં વરષા નવી આિાઓ સારે સારે નવા 
સાંકલપો અને નવી યોજનાઓ લઈને આવે છ.ે 

આપણે આઈઆઈટીઈમાાં પણ નવા વરષાની િરૂઆત સમગ્ર 
મવશ્વમાાં પહોં્ી િકાય તેવા એક પકલપરી કરી છ.ે જ્ાન 
પાં્મીના દિવસે આપણે આઈઆઈટીઈનુાં ઇ્ટરનેટ રેદિયો 
સટિેન – ટી્સષા ટ્ૂન િરૂ કયુું છ.ે હવે તમે સહુ મવદ્ારથીઓ 
અને અધયાપક મમરિો તમારા કૌિલયો, તમારા જ્ાન અને 
માદહતીને અવાજની પાાંખો આપીને મવશ્વના જ ેખૂણે ઇ્ટરનેટ 
પહોં્ે છ,ે તે િરેક સરળે પહોં્ાિી િકિો. 

છલેાાં એક વરષામાાં સમગ્ર મવશ્વએ લૉકિાઉન, અનલૉક 
પમક્રયા, વેમ્બનાર, ઓનલાઇન લમનુંગ, સોમિયલ દિસટન્સાંગ 
જવેા નવા િબિો સારે જ ેરીતે અનુકૂલન સાધયુાં છ ેસાંિવતઃ 
સમગ્ર માનવ ઇમતહાસમાાં એક સારે પૃથવીના તમામ િાગોમાાં 
વસતા મનુષયોએ એકસારે આ અનુકૂલન મેળવયુાં હોય તેવી 
આ ઘટના હોઈ િકે છ.ે આમ છતાાં, િુમનયામાાં કયાાંય પણ 
મિષિણ, જ્ાનની નવી મષિમતજોની િોધ, કે ્બૌમધિક મવકાસની 
પમક્રયા અટકી નરી. કારણ કે સતત મવકસતા રહેવુાં એ 
આપણી મૂળ પકૃમત છ.ે 

આપ સહુ પણ ઓનલાઇન માધયમરી િીખવાની અને 
િીખવવાની પમક્રયામાાં જોિાયેલા હિો. હવે આપણે દિસેમ્બરમાાં 
યુમનવમસષાટીના રિીજા પિવીિાન સમારાંિના આયોજન કરી 
રહ્ા છીએ. એ વચયુષાઅલ કો્વોકેિન હિે કે સોમિયલ 
દિસટન્સાંગ અને તકેિારીના તમામ પગલાાં સુમનનચિત કરીને 
પતયષિ પિવીિાન સમારાંિ યોજવો તેની મવ્ારણા ્ાલી 
રહી છ.ે 

આ ્બધાની વચ્ે કોમવિના કેસોમાાં સમગ્ર મવશ્વમાાં વધારો 
જોવા મળી રહ્ો છ,ે તયારે આપણે સહુએ માસક, સેમનટાઇઝર 
અને એક્બીજારી છ ફૂટનુાં જાળવવા જવેા પગલાાંરી આ 
મહામારીનો ફેલાવો અટકાવવામાાં યોગિાન આપવુાં જ રહ્ુાં. 

આપ સહુ સવસર રહો, સરુમષિત રહો તવેી િિુચેછાઓ સારે...

િૉ. હરષાિ પટલેના જયદહાંિ

કુલપતિશ્રીનો		સંદેશ	
વહાલા વવદ્ાર્થીઓ અને અધ્ાપક વિત્રો,



4
Sutirth - November

મ્બલ ગેટ્ સનુાં એક વાકય છ,ે “I don’t think there is 
anything unique about human intelligence.” આ સા્ુાં 
લાગે એક માનવ તરીકે તો આપણે આપણી જાતને ખૂ્બ પેમ 
કરીએ છીએ અને એટલે આપણને આપણે યુમનક નરી એવુાં 
કોઈ કહે તો ગમે નદહ. પણ હવે આ એક સા્ી વાત સામ્બત 
રઈ રહી છ.ે આપણે સૌ ટૅકનૉલૉજીની સારે જીવવા માાંડ્ા 
છીએ. એમ કહીએ કે ટૅકનૉલૉજી આપણા સૌના જીવનનુાં એક 
અમિન્ન અાંગ ્બની ગયુાં છ ે અને પદરણામે ટૅકનૉલૉજીમાાં 
રોજ્બરોજ આવતા પદરવતષાનો આપણને કયારેક અકળાવી 
રહ્ા છ ેતો કયારેક ઝિપરી િોિાવી રહ્ા છ.ે 

ઈશ્વર માટ ે પણ રોજ મનતયનવીન એવો એને કલપવામાાં 
આવયો છ.ે એમ જ  ટૅકનૉલૉજીમાાં પણ રોજ ેરોજ આપણને 
ફાવતુાં ગમતુાં જરૂરી એવુાં પદરવતષાન આપણે સૌ જોયા કરીએ 
છીએ, અને એ પદરવતષાન એટલે છલેામાાં છલેુાં જ ેપદરવતષાન 
હોય તેને કદટાંગ ઍજ ટૅકનૉલૉજી (Cutting Edge Technol-
ogy) કહેવાય. તો પહેલા ્બે િબિોને સપષ્ કરવા છ ે કે, 
ટૅકનૉલૉજીમાાં જ ે છલેામાાં છલેી િોધ હોય, જ ે છલેામાાં 
છલેુાં આપણે એિવા્સમે્ટ કરીએ એને કદટાંગ એજ 
ટૅકનૉલૉજીના નામે ઓળખવામાાં આવે છ.ે જ ે ટૅકનૉલૉજી હજુ 
ઉપયોગમાાં નરી આવી એવી ટૅકનૉલૉજી માટ ે એક િબિ 
વાપરવામાાં આવે છ ે“Bleeding Edge Technology”  એટલે 
કે હજુ એને ટસેટ કરવાની ્બાકી છ.ે એટલે કે હજુ એ 
મવશ્વસનીય સામ્બત રઈ નરી, તો ટૅકનૉલૉજીના મવશ્વમાાં 
આપણે સૌ છલેામાાં છલેી જ ે ટૅકનૉલૉજી વાપરીએ છીએ 

એને કદટાંગ એજ ટૅકનૉલૉજી કહેવામાાં આવે છ.ે આપણે અહીં 
વાત કરીિુાં, રોજ્બરોજ ્મતકારની જમે જનેે અનુિવીએ 
છીએ એવી Artificial Intelligence (AI )  મવિે. આપણે સૌ 
Intelligence િબિરી પદરમ્ત છીએ, Intelligence એટલે કે 
્બુમધિિનકત અને આ ્બુમધિ એક ઊજાષા છ.ે સારાસારનો મવવેક 
અને કલામસફીકેિન વચ્ે વગથીકૃત કરવાની આપણી જ ે
િનકત છ ેએને આપણે Intelligence તરીકે ઓળખીએ છીએ. 
આપણે અાંિર રહેલો મવવેક એટલે ્બુમધિ. તો આ જ ે્બુમધિ છ ે
એ ્બુમધિને કૃમરિમ રીતે મિીનની અાંિર મૂકવામાાં આવી છ ે
અને એને AI  એવુાં આપણે કહીએ છીએ. આ કૃમરિમ ્બુમધિએ 
મનુષયની અાંિર જ ે્બુમધિ છ ે તે જ પકારે મિીનની અાંિર 
મૂકવાનો પયાસ રયો છ.ે આપણે એની સમજ મેળવીએ કે 
Simulation of Human Intelligence in machines that 
are programmed to think like human and mimic 
their actions. તેને AI  કહેવાય છ.ે એટલે કે કૃમરિમ રીતે 
માણસની ્બુમધિ જવેી ્બુમધિ મિીનની અાંિર મૂકવામાાં આવી 
છ.ે એને પોગ્રામ કરવામાાં આવી છ.ે િાના માટ ેતો એ મનુષયની 
જમે મવ્ારી િકે અને મનુષયની જમે વતથી િકે તે માટ ેઆવી 
એક ્બુમધિનુાં મનમાષાણ કરવામાાં આવયુાં છ.ે તો AI  હજુ એક 
મવકાસિીલ ત્બક્કામાાં છ.ે 

મોિષાન એજમાાં સૌરી પહેલુાં જ ેઆવયુાં એ છ ેAI નુાં એક 
સવરૂપ જનેે આપણે મિીન લમનુંગ કહીએ છીએ. આ જ ે
મિીન લમનુંગ છ ે એ આપણે મિીનોની અાંિર મૂકવામાાં 
આવેલી એવી એક તાકાત છ ેકે જનેા દ્ારા મિીન છ ેએ એમાાં 
ફીટ રયેલા િટેા મુજ્બ એ વતતે છ ેઅને કેટલાાંક મનણષાયો લે છ ે
અને કેટલાાંક વતષાનો કરે છ.ે આ મિીન લમનુંગ છ ેએ આપણી 

આર્ટિરિતશયલ	ઇન્ેતલજનસ 
સમજાય	િો	સુતિધા,	નહીં	િો... 

-	િરૉ.રૂપલ	માંકિ	 
દરબાર ગરોપાળદાસ વિક્ષણ િહાવવદ્ાલ્, અવલ્ાબાડા
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આસપાસ ઘણા ્બધા મિીનોમાાં આપણે સૌ અનુિવીએ 
છીએ. એટલે કે, મિીન લમનુંગ એ AI દ્ારા ્ાલતુાં એવુાં 
મિીન છ ેકે જ ેમપ-પોગ્રામ રયેલુાં હોય છ.ે તે જટેલુાં પોગ્રામ 
રયેલુાં હોય છ ેએટલુાં જ કામ એ મિી્સ કરે છ,ે તો આને 
આપણે પારમમક રીતે મિીન લમનુંગનુાં સટજે કહી િકીએ. 
એટલે કે જ ેિટેા એને આપવામાાં આવયો છ,ે એને એ પોસેસ 
કરે છ ેઅને એ પકારે જ એ કામ કરે છ.ે 

પછી આવે છ ેAI એટલે કે AI નુાં એક ્બીજુ ાં રૂપ. ્બીજો 
ત્બક્કો. Deep learning એ ્બીજો AI એક ત્બક્કો છ.ે હવે 
Deep learning િુાં છ?ે મિીન લમનુંગ કરતાાં એ રોિુાં જુિુાં પિ ે
છ.ે િી રીતે જુિુાં પિ ેછ ે? પેલાાં મિીન લમનુંગમાાં જટેલો િટેા 
આપયો હતો અને જ ેરીતે પોગ્રામ કરેલુાં હતુાં એટલુાં જ ેએ કામ 
કરતુાં હતુાં. જયારે અહીંયા રોિુાં વધારે કામ Deep learning 
માાં રઈ રહ્ુાં છ.ે જમે કે Deep learning છ ેએ પોતાની રીતે 
કેટલીક સમજ પાપ્ત કરી લે છ.ે એ પોતાની રીતે કેટલાાંક 
Connections ફ્ેમ કરી અને િારાઓનુાં િારાાંતર કરી િે છ.ે 
કેટલાાંક મનણષાયો પોતાની રીતે લઈ િકે છ.ે તો જ ેિટેા છ ેએની 
પાસે એમાાંરી કેટલુાંક જુિુાં પાિીને, તારવીને એ પોતાના મનણષાયો 
પોતાના િટેામાાંરી લઈ અને આગળ વધે છ.ે Speech Recog-
nitions, Driverless car આ ્બધુાં Deep learning ને કારણે 
િકય ્બને છ.ે AI અને Deep Learning Intelligence ના 
કેટલાાંક ઉિાહરણોમાાં જો આપણે જોઈએ તો Siri અને Alexa 
મોટાિાગના યુવાનો તેનારી પદરમ્ત છ.ે આ આપણાાં દિમજટલ 
આમસસટ્ટ છ.ે આ દિમજટલ આમસસટ્સ આપણે દિમજટલ 
રીતે રઈ િકતુાં ઘણાં ્બધુાં કામ કરી આપે છ.ે આજ ેજુિાાં જુિાાં 
્બહુ ્બધાાં ષિેરિોમાાં AI  નો ઉપયોગ રઈ રહ્ો છ.ે 

આ યુગનુાં ્બીજુ ાં લષિણ છ ે િટેા. આપણી સામે મવમવધ 
પકારનો િટેા છ.ે કહીએ કે માણસ એટલે કે િટેા તો ખોટુાં નરી. 
માણસ િટેા ્બનતો જાય છ ેઅને જથરા્બાંધ િટેાની સારે જયારે 
કામ પાર પાિવાનુાં હોય છ ેતયારે AI  આપણને ખૂ્બ મિિ કરે 
છ ેસારે સારે AI નુાં એક લષિણ છ ે– એકયુરસી –્ોકસાઈ. 
માનવ ્બુમધિ જ ેનરી કરી િકતી એટલી ્ોકસાઈરી આ AI  
કામ પાર પાિી િે છ.ે એમાાં એ આપણા કરતાાં ઝિપી છ ે
્ોકસાઈની જમે એ મનણષાય લેવાનુાં કામ પણ આપણા કરતાાં 
વધારે સ્ોટ રીતે કરી િકે છ.ે જમેાાં હેલર કૅરના ષિેરિમાાં AI  
નુાં કામ ્ોકસાઈ માટ,ે મનણષાયો લેવા માટ ેરોગનુાં મનિાન કરવા 
માટ ેખૂ્બ ઉપયોગી ્બ્યુાં છ.ે 

કેટલીક જગયાએ આપણે ખૂ્બ મોટા સમૂહ ઉપર કિુાંક 
કામ કરવાનુાં આવે, તયારે પણ આ AI  આપણને મિિ કરે છ.ે 
કેટલીક વખત કેટલુાંક ઘણાં ્બધુાં જોિવુાં પિ ેછ.ે તયારે પણ AI  
આપણને ઉપયોગી રાય છ.ે ખાસ કરીને સાંિોધનોમાાં ્બહુ 
આયામી ્બા્બતોને િેગી કરીને અને કિુાંક આપણે મનણષાય 
કરવો હોય છ ે તયારે AI  કામ આવે છ.ે આપણી પાસે 
ઢગલા્બાંધ માદહતી આવે છ ેઅને જયારે ઈ્ફોમતેિનનો ઢગલો 
આવે છ ેતયારે આ ઈ્ફોમતેિન પોસેમસાંગ છ ેએ ઝિપી ્બને 
એના માટ ેAI  ખૂ્બ મિિરૂપ ્બને છ.ે 

ટટ્ા્સપોટતેિન અને ઓટોમો્બાઈલ ષિેરિમાાં આજ ેAI  નો 
ખૂ્બ ઉપયોગ રાય છ.ે ટટ્ા્સપોટતેિનમાાં સવયાંસાં્ામલત કાર, 
ટટ્ામફકના મસગ્નલસ સુધી ્બધે જ આપણને AI  કામ આવે છ.ે 
આરોગય સાંિાળ ષિેરિમાાં એક micro chip ની િોધ રઈ છ ેકે 
જનેે કાનની પાછળ મફટ કરી િેવામાાં આવે તો જ ે લોકોને 
સાાંિળવામાાં મુશકેલી પિ ેછ ેતે લોકો આ micro chipને કારણે 
સાાંિળી િકિે. માનવજાતના કલયાણ માટ ેઆરોગય સાંિાળમાાં 
AI  નો મહતિમ ઉપયોગ રઈ રહ્ો છ.ે મસકયોરીટી, સલામતી 
માટ ેપણ આજ ેAI  નો ઉપયોગ પોલીસરી માાંિીને સાંરષિણ 
િળોમાાં રહ્ો છ.ે એજયુકેિનમાાં તો ્બાળકોને Visualize 
કરવવા માટ ેAugmented Virtual Reality આ ્બધા AI  ના 
જ પકારો છ.ે 

તો AI  છ ેએ આજના યુગનુાં એક કદટાંગ ઍજ ટૅકનૉલૉજી 
- લટેસેટ ટૅકનૉલૉજી આપણી સામે આવી છ ેતયારે એન ેઆપણ ે
સમજયા તો ખરા પણ એ આવવાના કારણ ેકેટલીક મુશકેલીઓ 
સજાષાવવાની છ ેએની ્બા્બત ેપણ આપણએ સૌએ જાગતૃ રવુાં 
પિિ.ે એક છ ેસોમિયલ સકેટર પોબલમેસ એટલ ેકે જયારે સતત 
્બધુાં મિીન જ કરી િતેુાં હોય તયારે સાં્બાંધો આપણા ધીમે ધીમે 
ઘટતા જાય અરવા તો સાં્બાંધોની જ ેગદરમા છ ેએ ્ કૂાતી જાય. 
્બીજુ ાં નમૈતકતાના પશ્ો આવિ.ે કેટલીક નોકરીઓ જતી રહેિે 
એટલ ેકે વયવસાયોમાાં પદરવતષાન આવિ.ે આપણ ેતયૈાર રહેવુાં 
પિિ.ે પાઈવસીના પશ્ો આવીન ેઊિા રહેવાના છ.ે રોિુાં ્બધુાં 
જ આપણ ે દિજીટાઈઝ કરવાનુાં છ ે તયારે આપણી પાઈવસી 
ઓછી રવાની છ.ે એટલ ેપાઈવસી ઓછી રાય એટલ ેઆપણી 
સલામતીના પશ્ો આવવા માાંિિ ેઅન ેએ કિા્ એવુાં ્બન ેકે 
આપણી સામે એ એક િસ્ત્ર પણ સામ્બત રાય. ્બીજુ ાં રાય એવુાં 
કે જયારે Human mind ઓછુાં વપરાવા માાંિ ેતયારે એક નસરર 
પદરનસરમત માનવમનની આવવા માાંિ ેએ આપણી સામે એક 
પિકાર છ.ે હુાં અન ેતમે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણ ેઘણાં ્બધુાં 
છૂટતુાં જાય છ ેયાિિનકત ષિીણ રતી જાય છ.ે તો આ પણ એક 
પિકાર છ.ે િકય છ ે કે આપણ ેઆવા અ્ાનક ્બિલાવ જ ે
આવ ેછ ેએની સાર ેઝિપરી તાલમેલ સાધી િકીિુાં નદહ. એને 
પદરણામે આપણા ઈમોિનલ સટટ્સે આપણામાાં આવી િકે છ.ે 
જીવન મનયમ્બધિ રઈ જિ.ે એક તરફ મનયમ અન ે્બીજી તરફ 
માનવતા આ ્બ ે વચ્ે આપણ ેતાલમેલ સાધી િકીિુાં નદહ. 
એટલ ેમાનવ મવરધિ મનયમ એવી પદરનસરમત આવીન ેઊિી રહી 
જાય એવુાં લાગી રહુ્ાં છ,ે તયારે આપણ ેસૌએ સટીફન હોદકાંગસનુાં 
વાકય યાિ રાખવા જવેુાં છ ેકે “The development of full AI  
will spell the end of the human race.” આપણ ેસૌએ AI  
સારે કામ પાર પાિવાનુાં છ.ે આપણ ેAI  સારે કોઈ સપધાષામાાં 
નરી એ આપણાં જ સજષાન છ ેપણ આપણ ેસૌ સપધાષામાાં નરી 
અન ેજો સપધાષામાાં નરી તો કોણ જીત?ે આપણ ેકે AI  એવી તો 
કોઈ વાત જ નરી. આપણ ેએની સાર ેજોિાણ સાધવુાં પિિ.ે 
આપણ ેએની સારે સહયોગરી કામ કરવુાં પિિ ેઅન ેAI ની 
સારે સાર ેજીવીન ેઆપણા માનવ જીવનન ેવધારે ્બળવતિર, 
વધારે નીમતવાન અન ેમૂલયલષિી ્બનાવવાનો પયાસ કરવો પિિ.ે
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The COVID-19 pandemic has boosted the 
use of technology for education purpose. So 
many traditional approaches have collapsed 
overnight. The emergency in teaching forced 
all generations of teachers to use smart 
devices to interact with students. Effects of 
Technology on teaching learning got well 
understood and accepted during this time. 

Undoubtedly, technology has remained 
a key feature of the 21st century classroom 
and the best support to the teachers and 
learners. Internet has opened the doors of 
knowledge and information. 

The rapid changes of the time have 
changed the definition of life skills and 
established new thoughts, ideas, goals and 
interest among the learners. The time has 
shifted process of education from ‘teacher 
centered’ to ‘learner centered’. 

The classroom of beliefs has taken off to 
the wide range of innovative, creative and 
logical ideas. The University of Houston has 
listed 21st century life skills in its one of 
the MOOCs like to apply knowledge to new 
situations, analyze information, collaborate, 
solve problems, and make decisions. 

It is high time to accept technology as an 
inevitable part of Education for preparing 
students for the future. It is important 
to engage the learners with traditional 
classroom as well as technology-based 
interactions. The methods like blended 
learning must be practiced in the classroom. 
In its 10th Report, the Premier’s Technology 
Council (PTC) identified technology and 
e-learning as central to address future skill 
shortages in the work force, particularly in 
rural areas of the province. The PTC described 
“blended learning” – technology-enhanced 
learning online and, in the classroom, – as 
an effective approach to enhance education. 
Blended learning is distinguished from enhanced 
face to face instruction, as the latter involves 
face to face contact between the students and 
teacher on the one hand and between the 
students themselves on the other hand. 

Teacher and technology both are required in 
the classroom. None can be neglected. A learner 
must connect with the both. Let’s hope the doors 
of technology opened up by Covid situation will 
stay opened and ‘we’ all the teachers will keep 
entering to re-shape the way we teach.

Dr. Jignesh Gohil
Assistant Professor 

Smt M M Shah college of Education, Wadhwan city, Surendranagar

TEACHnology: - Stay connected
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પરિકારતવ એ લોકિાહીનો ્ોરો સતાંિ છ ે એ સતત 
કહેવાયેલી વાત છ.ે એટલે ્બિલાઈ રહેલા વૈનશ્વક પદરમાણો 
અને ટૅકનૉલૉજીએ જયારે સમગ્ર મવશ્વની વયવસરાઓને ્બિલી 
છ,ે તયારે પરિકારતવ પણ તે ્બિલાવમાાંરી ્બાકાત નરી. વળી, 
જયારે કોમવિ 19 મહામારીએ િુમનયાિરમાાં મિષિણ પમક્રયાને 
પુનઃવયાખયામયત  કરવાની નસરમત ઊિી કરી છ,ે તયારે મીદિયા 
એજયુકેિનને પણ પરિકારતવ અને સમૂહ માધયમોના મિષિણને 
નવી પદરનસરમતમાાં જોવી જરૂરી ્બની છ.ે એટલુાં જ નહીં, 
િારતમાાં તો રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત જાહેર રવારી મીદિયા 
એજયુકેિન અને તમામ ઉચ્ મિષિણ વયવસરાઓમાાં તેની 
સકારાતમક અસરો જોવા મળે તેવી ઉજળી આિા ્બાંધાઈ છ.ે

હાલ કૉલેજ અને યુમનવમસષાટી મિષિણમાાં જ ેવયવસરા છ,ે 
તેમાાં રિણ વરષાનો અભયાસ પૂણષા કરવામાાં ન આવે તો સનાતકની 
પિવી અને ગ્રેજયુએિન પછી જો ્બે વરષાનો સમયગાળો 
ધરાવતી  માસટર દિગ્રીનો અભયાસ વચ્ેરી અટકાવી િેવો પિ ે
તો તેને અધુરો અભયાસ ગણવામાાં આવે છ.ે આ સમગ્ર 
્બા્બતનુાં જો મીદિયા એજયુકેિનના સાંિિષામાાં અવલોકન 
કરીએ તો મીદિયા મિષિણમાાં સદટષામફકેટ, દિગ્રી, પોસટ ગ્રેજયુએટ 

દિપલોમા અને માસટર દિગ્રી કોમસષાસ ્ાલે છ ે અને તે 
યુમનવમસષાટીના મવિાગ, સાંલગ્ન કૉલેજો, મીદિયા ગૃહો અને 
નવજીવન જવેી સાંસરાઓ દ્ારા પરિકારતવ અને સમૂહ 
માધયમોની તાલીમ આપવામાાં આવે છ.ે

જયારે મીદિયા એજયુકેિનની વાત રાય તયારે આપણા 
મનમાાં મપ્ટ, ઇલકેટટ્ોમનક, બ્ોિકાસટ અન ે દિમજટલ મીદિયાનુાં 
મિષિણ લઈએ છીએ. હવ ેજયારે નિેનલ એજયુકેિન પોલીસીમાાં 
હાયર એજયુકેિન માટનેા જ ેસૂ્ નો છ,ે તને ેઆધારે મીદિયા 
એજયુકેિનમાાં ્બ-ેરિણ પકારે પદરવતષાનો આવી િકે છ.ે તમેાાં સૌ 
પરમ મીદિયા એજયુકેિનમાાં લવમ્કતા એટલ ેકે ફલનેકસમ્બમલટી 
આવિ.ે હાલ મોટાિાગના ઉચ્ મિષિણના અભયાસક્રમોમાાં 
લટેરલ એ્ટટ્ી લટેરલ એનકઝટ નરી મળતી. 

રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતમાાં આ ્બા્બતન ેસગુમ કરી િવેામાાં 
આવી છ.ે જ ેખાસ કરીન ેપરિકારતવનો અભયાસ કરવા ઇચછતા 
લોકો માટ ે લાિિાયી રહેિ.ે જમેન ે પરિકારતવ િણવુાં છ,ે 
તમેાાંરી ઘણા ્બધાન ેઆપણ ેહવ ેસદટષામફકેટ, દિપલોમા, દિગ્રી 
સતરના અભયાસક્રમો આપી િકીિુાં આરી પરિકારતવ ષેિરિે 
કારદકિથી ્બનાવવા ઇચછતા મવદ્ારથીઓમાાં પસાંિગીના મવકલપો 

“રાષ્ટરીય	તશક્ષણ	નરીતિના	અમલરીકરણથરી	મરીરિયા	
એજયુકેશન	સપપેતશયાતલસ્	પત્રકારો	િૈયાર	કરરી	શકશપે”

-	િરૉ.	હરટિદ	પ્ેલ 
 કુલપમતશ્ી, આઈઆઈટીઈ
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વધિ ે અન ે તઓે આ ષેિરિ સાર ે જોિાઈ િકિ.ે મીદિયા 
એજયુકેિનમાાં સૌરી વધુ સાંિાવનાઓ ઇન-સમવષાસ ટટ્મેનાંગમાાં 
છ.ે ઘણી વખત એવુાં જોવાય છ ે કે, ગ્રામીણ ષિેરિોમાાં તાલુકા 
કષિાએ ઘણા પરિકારો સમક્રય હોય છ,ે પરાંતુ તેમની પાસે કોઈ 
ઔપ્ાદરક તાલીમ કે કોઈ પધિમતસરનો અભયાસ, દિગ્રી કે 
દિપલોમા નરી હોતા. તેને કારણે તેમનો કેદરયર ગ્રોર અટકી 
જાય છ.ે આ પકારના પરિકારો માટ ેરાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતમાાં 
મૂકેલા લેટરલ એ્ટટ્ી અને લેટરલ એનકઝટ જવેી જોગવાઈઓને 
કારણે ઇન-સમવષાસ ટટ્મેનાંગ િકય ્બનિે અને તેમને માટ ે
કારદકિથીમાાં આગળ વધવાની તકો ઊિી રિે.

હાલના સમા્ાર મવશ્વમાાં આાંતરરાષ્ટ્ીય, રાષ્ટ્ીય અને 
રાજયના પાિેમિક સમા્ારો આપણને ઝિપરી મળે છ,ે પરાંતુ 
મજલાના અને સરામનક (લોકલ) સમા્ાર ઝિપરી નરી 
મળતાાં. એમાાં પણ પાિેમિક િારામાાં હવે ઝિપરી સમા્ારો 
મળવાના િરૂ રયા છ.ે િાસકર ગૃપ એક એવુાં મીદિયા હાઉસ 
છ,ે જ ેિેિના મવમવધ રાજયોમાાં પાિેમિક િારામાાં અખ્બાર 
પકામિત કરે છ.ે તેમાાં િરેક મજલા કષિાના સમા્ારો માટ ે
અલગ પકાિન વયવસરા હોય છ.ે 

એવી જ રીતે આાંતરરાષ્ટ્ીય સતરે જાણીતુાં મીદિયા સમૂહ 
્બી્બીસી જયારે ગુજરાતી િારામાાં પણ પોતાની સમા્ાર 
સેવા િરૂ કરે તયારે એ વાત ્ોક્કસ ધયાનમાાં આવે કે હવે 
સરામનક અને પાિેમિક િારાઓમાાં સમા્ારોને – વોકલ ફોર 
લોકલની જમે જ મહત્વ આપવામાાં આવી રહુ્ાં છ.ેઆ મિષિણ 
નીમતમાાં વોકેિનલ (રોજગારલષિી) અને પોફેિનલ 
(વયવસાયલષિી) એમ ્બને્ન પકારના મિષિણ માટનેી વયવસરા 
કરવામાાં આવી છ.ે જો કોઈ વયનકત કોઈ સમા્ાર સાંસરામાાં 
કેમેરામેન તરીકે જોિાય અને નોકરીની સારે સારે વધારાની 
આવિત અને કૌિલયો મવકસાવીને તેનો અભયાસ કરીને 
મવઝ્ુલાઇઝર, મવદિયો એદિટર જવેા પિ સુધી પોતાની 
કારદકિથીને આગળ વધારી િકે છ.ે આ પકારના ઇન-સમવષાસ 
મીદિયાકમથીઓ માટ ે મવમવધ સદટષામફકેટ, દિપલોમા 
અભયાસક્રમોરી કારદકિથીમાાં આગળ વધવાની વયવસરા 
મીદિયા એજયુકેિન દ્ારા રઈ િકે છ.ેઆ રાષ્ટ્ીય મિષિણ 
નીમતના યોગય અમલીકરણરી જમે િાળા મિષિણમાાં 

મવદ્ારથીઓના મગજમાાં ઘર ્ૂકેલી ગોખણપટ્ીની વયવસરા 
્બાંધ રિે તયારે ર્નાતમકતા ધરાવતા મવદ્ારથીઓ મળિે. તે 
જ પકારે મીદિયા એજયુકેિનમાાં પણ આપણે વધુ પમતિાિાળી 
અને પરિકારતવનો અમિગમ ધરાવતા મવદ્ારથીઓને આ 
પકારના ફલેનકસ્બલ કોમસષાસ દ્ારા આકરથી િકીિુાં. એવુાં લાગે 
છ ે કે જ ે પકારે સમગ્ર મવશ્વમાાં ટૅકનૉલૉજી આધાદરત 
કોમયુમનકેિન અમનવાયષા ્બની ગયુાં છ,ે તે રીતે આવનારા 
સમયમાાં મીદિયા એજયુકેિનમાાં હવે સોમિયલ મીદિયા 
આધાદરત અભયાસક્રમો આપતી અલગ સાંસરાઓ હોય તો 
નવાઈ નહીં હોય. કારણ કે જ ે પકારે આદટષામફમિયલ 
ઇ્ટમેલજ્સ, મિીલ લમનુંગ અને અલગોદરધમની 
વયવસરાઓરી ટૅકનૉલૉજીનો મવકાસ રઈ રહ્ો છ ે તે પકારે 
મીદિયા એજયુકેિનમાાં નવા નવા અભયાસક્રમોની પણ જરૂર 
પિિે. 

રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત 2020માાં મનલટદિમસપલનરી એપો્ને 
પોતસાહન આપવાની વાત કરવામાાં આવી છ.ે તેનારી આપણે 
મીદિયા એજયુકેિનમાાં કોઈ ્ોક્કસ મવરયોને ઊંિાણરી 
જાણકાર પરિકારો તૈયાર કરવાની સાંિાવનાઓ વધિે. 

જમે કે, ્ાર વરષાનો ્બી.એ. એલ.એલ.્બી.નો ઇન્ટગ્રેટિે 
કોસષા કરનાર વયનકત મીદિયા એજયુકેિનમાાં પોસટ ગ્રેજયુએટ 
દિપલોમા કે માસટર દિગ્રીનો અભયાસ કરીને તેના કાયિાના 
જ્ાન અને સમજનો ઉપયોગ કરીને ખૂ્બ સારી રીતે હાઇકોટષા, 
સુપીમ કોટષા અને ્ યાયતાંરિનુાં અસરકારક દરપોદટુંગ કરી િકવા 
સષિમ ્બનિે. આજ ેપણ પરિકારો આ કામગીરી કરે જ છ,ે 
પરાંતુ સમગ્ર ્યાય પમક્રયાનુાં વયવસરાતાંરિ સમજવામાાં ઘણા 
વરયો વીતી જાય છ,ે તયારે જ ે સમજ મવકસે છ,ે તે આ 
મનલટદિમસપલનરી અભયાસરી ઓછા સમયમાાં ‘મફટ ફોર 
મફલિ’ રઈને તવરારી મવકસી િકે અને પરિકારતવમાાં ્ોક્કસ 
મવરયમાાં તેમનો ઝિપી મવકાસ રઈ િકે છ.ે 

રાઇટ ટુ એજયુકેિન, રાઇટ ટુ ઇ્ફોમતેિન જવેા કાયિાઓના 
અમલીકરણમાાં મીદિયાની િૂમમકા ખૂ્બ જ અસરકારક રહી 
છ.ે તેવી જ રીતે મને લાગે છ ે કે રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતના 
અમલીકરણમાાં પણ મીદિયાની િૂમમકા ખૂ્બ જ મહત્વપૂણષા 
્બની રહેિે. નેિનલ એજયુકેિન પોલીસીમાાં ઓટોનોમી, 
સટટ્ક્રલ ્ે્જીસ, કદરકયુલમ ફલેનકસમ્બમલટી અને ક્રદેિટ 
્બે્કની જ ેવાત છ,ે તેનારી એવુાં ્બને કે કોઈ સદટષામફકેટ અને 
દિપલોમા કોસષા કરીને કોઈ મીદિયામાાં જોિાય અને પાાં્ વરષા 
પછી એ પોતાનો દિગ્રી અભયાસ પૂણષા કરવા, પોસટ ગ્રેજયુએિન 
માટ ેઅરવા દરસ ષ્ા સકોલર ્બનવા માટ ેપાછા આવી િકિે. 
આ પકારના મોટા ્બિલાવ મીદિયા એજયુકેિનમાાં સૌરી 
પહેલા જોવા મળિે. કારણ કે િરેક વાતને સમાજ સુધી લઈ 
જવાની િરૂઆત મીદિયા દ્ારા જ રાય છ.ે 
(ગુજરાત ્ુવનવવસસિટીિાં ‘ઇમપેકટ ઓફ નેિનલ એજ્ુકેિન પરોવલસી 

2020 ઓન િીડડ્ા એજ્ુકેિન’ વવષ્ પર ્રોજા્ેલા રાષ્ટ્ી્ 

વેવબનારિાં િાન. કુલપવતશ્ીએ આપેલા વકતવ્ના સંપાડદત અંિરો)
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અનાંતકાળરી મિષિણ માટ,ે જ્ાન મેળવવા માટ ે
ધવમન તરાંગો એક મહત્વનુાં માધયમ રહ્ા છ.ે જયારે 
રેદિયોની િોધ નહોતી રઈ, જયારે મલપી અને 
લેખનની િોધ નહોતી રઈ તયારરી સાંવાિ અને 
મિષિણનો સાં્ાર ધવમનના માધયમરી જ રયો છ.ે 
આજ ેપણ જયારે મવશ્વ દિમજટલ યુગમાાં તીવ્ર ગમતરી 
આગળ વધી રહુ્ાં છ,ે તયારે અવાજના માધયમરી 
માદહતી, મિષિણ અને જ્ાનને ફેલાવવાનુાં મહત્વ જરા 
પણ ઘટ્ુાં નરી. હવે એફ એમ રેદિયોના માધયમરી 
માદહતી અને મનોરાંજન મળી રહ્ુાં છ,ે તયારે 
અવાજના આ માધયમ પર સવાર રઈને કલાસરૂમ 
અને અભયાસક્રમના મિષિણ ઉપરાાંત પણ માદહતી 
અને મિષિણ પમક્રયાને સમગ્ર મવશ્વમાાં ફેલાવવાની 
દિિામાાં આઈઆઈટીઈએ એક નોંધપારિ પકલપ િરૂ 
કયયો છ.ે

યુમનવમસષાટી દ્ારા મિષિક પમિષિણ સારે 
સાંકળાયેલા તમામ દહતધારકો અને ્બૃહિ સમાજમાાં 
િીખવાની પમક્રયા સતત જળવાઈ રહે તે માટ ેએક 
ઇ્ટરનેટ રેદિયો સટિેન – ‘ટી્સષા ટ્ૂન’ની સરાપના 
કરવામાાં આવી છ.ે  જ્ાન પાં્મીના રોજ તા. 19 
નવેમ્બરે િરૂ રયેલુાં ‘ટી્સષા ટ્ૂન’  ઇ્ટરનેટ 
આધાદરત રેદિયો સટિેન હોવારી, મવશ્વમાાં જયાાં 
ઇ્ટરનેટ ઉપલબધ છ,ે તે િરેક સરળે  ‘ટી્સષા 
ટ્ૂન’ની કાયષાક્રમો સાાંિળી િકાિે. 

તશક્ષણનો	પ્રસાર	થઈનપે	અિાજ	પર	સિાર
આઈઆઈટીઈ દ્ારા જ્ાન પંચિીના ડદવસર્ી ઇનટરનેટ રેડડ્રો સટિેન – ટીચસસિ ટ્યૂનનરો પ્ારંભ

‘ટી્સષા ટ્ૂન’ની સાંકલપના મવિે કુલપમતશ્ી િૉ. હરષાિ પટલેે 
જણાવયુાં, “ટૅકનૉલૉજીના મવકાસ અને કોમવિ-19 જવેી વૈનશ્વક 
મહામારીએ મવશ્વની મિષિણ પમક્રયાઓ અને વયવસરાઓને 
પુનઃવયાખયામયત કરવાની જરૂદરયાત ઊિી કરી છ.ે મવશ્વમાાં હવે 
િણાવવા કે િીખવવાની પમક્રયાને ્બિલે િીખવાની એટલે કે લમનુંગની 
પમક્રયાને સુલિ ્બનાવીને મિષિણ આપવાની દિિામાાં આગળ વધુ પિ ે
તેવી નસરમતનુાં મનમાષાણ રયુાં છ.ે સારે સારે એ વાત પણ એટલી જ 
મહત્વપૂણષા છ,ે િીખવાની પમક્રયા ્બી્બાઢાળ અને કાંટાળાજનક ન જ 
હોવી જોઈએ. ગમે તેવો ગાંિીર મવરય સહજ હળવાિ સારે િીખી 
િકાય છ,ે અને એને સહજતારી હળવાિરી િીખવી િકે એ જ 
સા્ો  મિષિક.”

તેમણે વધુમાાં કહુ્ાં કે, “આ ટી્સષા ટ્ૂન રેદિયોમાાં એ વાતનુાં ધયાન 
રાખવાના છીએ કે, આ રેદિયો પર રજૂ રનારા કાયષાક્રમો માદહતીપિ, 
જ્ાનવધષાક હોવાની સારે સારે મનોરાંજક પણ ્બની રહે. આ કાયષાક્રમો 
શ્ોતાઓને કાંઈક નવુાં જાણયાનો, કાંઈક નવા પકારે નવી માદહતી 
મેળવયાનો આનાંિ, અનુિવ આપે એ પકારે ટી્સષા ટૂ્નના કાયષાક્રમોનુાં 
મનમાષાણ રિે. આ રેદિયો શ્ોતાઓને મનરાંતર મિષિણ માટનેુાં એક 
મવમિષ્ પલેટફોમષા પૂરાં  પાિિે. જ ેતેમની િીખવાની પમક્રયાને સઘન 
્બનાવિે.” 

આ એફ એમ રેદિયો સટિેન નરી એટલે તમારે કોઈ મફ્કવ્સી 
નાં્બર યાિ રાખવાની જરૂર નરી. મારિ આ મલાંક https://bit.
ly/3fxFx1N પર નકલક કરતા જ હવે મિષિક પમિષિણ અને સાવષાજમનક 
મિષિણ અવાજ પર સવાર રઈને તમારા સુધી પહોં્િે. તમારે ્બસ 
ટ્ૂન કરવાનુાં છ ે– ટી્સષા ટૂ્ન. 

આ રેદિયો સટિેન પર સોમવારરી િમનવાર િરરોજ સાાંજ ેસાત 
વાગયારી મવમવધ કાયષાક્રમોનુાં પસારણ કરવામાાં આવે છ.ે આ રેદિયો 
સટિેન જ્ાનના સીમાિાાં મવસતારવાનો, અમિવયનકતનો, સજષાનાતમકતાને 
વયકત કરવાનો તેનો મવસતાર કરવાનો એક માં્ ્બને તેમાાં આપ સહુની 
સમક્રય સહિામગતા રાય એ અપેમષિત છ.ે 

https://bit.ly/3fxFx1N
https://bit.ly/3fxFx1N
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Have you met any overconfident person, 
who would project him/herself as the 
smartest, but would exhibit his/her stupidity 
in proving so hard that smart he/she is? If 
you have not met such person, you should 
still read on, as there are chances that you 
may meet someone with such cognitive bias 
known as the Dunning Kruger Effect. 

I want to quote the post of Hon. Prime 
Minister Shree Narendra Modiji from his 
official Face Book account….He said “कोई व्यक्ति 

कभी ्यह दावा नही कर सकता की मुझमे कोई कमी नही है | इतने 

महतवपुर्ण और क़्िममेदारी भरे पदो पर एक लंबा कालखंड …. एक 

मनुष्य होने के नाते मुझसे भी ग़लक्त्या हो सकती है |” (taken 
from official Face Book account)

Even a successful political leader like our 
Hon. Prime Minister Shree Narendra Modiji 
humbly agrees that on one is perfect. 

But people with Dunning-Kruger effect 
would claim that, - ‘They are perfect and 
their skills are very high when compared 
with others.’ Here I am trying to connect 
this effect with current human life and how 
the Dunning-Kruger Effect (DKE) can be 
observed amongst to students, faculties, 
institutions, friends, family members and 
people around us.

D
Here we have plotted five lines of different 

colours. Line Z, which is denoted by blue 
colour express the task or syllabus of 
particular employee or student. We can 
divide all the human beings in four categories. 
These categories are as shown above in the 
figure. 

Let us understand each category:
1. Category A: Line A is denoted by 

Orange colour. People who have above 
average ability and they perform above the 
task / syllabus, but it is below their ability. It 
is because of their overestimation, 
overconfidence, ignorance and easiness 
towards the task. 

2. Category B: Line B is denoted by 
Green colour. These people have average 
ability and perform at average level. It is 

ગરબપે	ઘૂમો	છો	કે	ગરબરીમાં	ઝૂમો	છો?Dhananjay V. Deshmukh 
Assistant Professor, Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar

Above Average ability  

   A                                                                  

                                                          

                                                               Performing above syllabus but perfrming below ability  

      Z                                                                                                                 Syllabus / Task  

B                                                                                                    Performing according to ability  

C 

 

Why fools are blind to their own foolishness?

[Developed by Dhananjay Deshmukh, Assi. Prof., IITE] 
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because of lack of inspiration, motivation, 
and laziness. 

3. Category C: Line C is denoted by 
Purple colour. These people are with average 
or below average ability. Some of them 
perform above their ability which is required 
according to task and syllabus. But some of 
them perform at their level of ability. 

4. Category D: Line D is denoted by Red 
colour. These people are with average or 
below average ability. They perform above 
their ability, where people with above 
average ability perform. Percentage of 
people belonging to the category D is very 
high because 60-70 % population fall in to 

The Dunning-Kruger effect is a type of 
cognitive bias in which people believe that 
they are smarter and more capable than 
they really are. Essentially, low ability people 
do not possess the skills needed to recognize 
their own incompetence. The combination 
of poor self-awareness and low cognitive 
ability leads them to overestimate their 
capabilities.
What causes the Dunning-Kruger effect?
Confidence is so highly prized that many 
people would rather pretend to be smart 
or skilled than risk looking inadequate and 
losing face. Even smart people can be affected 
by the Dunning-Kruger effect because having 
intelligence isn’t the same thing as learning 
and developing a specific skill.
The term lends a scientific name and 
explanation to a problem that many people 
immediately recognize—that fools are blind 
to their own foolishness.
Why do people think they know more than 
they do?
One type of overconfidence, called 
overprecision, occurs when someone is 
exaggeratedly certain that their answers are 
correct. These individuals may seem highly 

competent and persuasive due to their 
apparent confidence.
Why do some people believe they are better 
than others?
Anytime someone believes they are more 
skilled or knowledgeable than others, 
they are engaging in overplacement. This 
form of overconfidence can lead a person 
to take unnecessary risks (e.g., drive 
unsafely) because they believe they possess 
superior skills. Overplacement occurs most 
frequently in people with low abilities, who 
lack the competence to judge their skill level 
accurately.

Why do people fail to recognize their own 
incompetence?
Many people would describe themselves as 
above average in intelligence, humour, and a 
variety of skills. They can’t accurately judge 
their own competence, because they lack 
the ability to step back and examine oneself 
objectively.

[Source:https://www.verywellmind.com/an-
overview-of-the-dunning-kruger-effect-4160740]

average category of intelligence. People of 
D category perform at high level, because of 
their hard work, dedication, motivation and 
reality of life. Hard work, motivation, 
dedication and other inspiration will come 
from reality of life. Reality of life teaches 
maximum lessons to an individual and 
lessons learnt will vary from individual to 
individual. 

Go through the categories mentioned 
above, and observe yourself to find out to 
which category you belong. If you belong to 
categories A, B and C, then you need to 
improve and if you belong to category D 
then you are doing well.

What is Dunning-Kruger Effect
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આઈઆઈટીઈના માન. કુલપમતશ્ી િૉ. હરષાિ પટલેે રાષ્ટ્ીય 
મિષિણ નીમત 2020ના અમલીકરણ માટ ેરાજય સરકાર દ્ારા 
ર્વામાાં આવેલી ટાસક ફોસષાના સિસય તરીકે 17 ઓકટો્બરરી 
આરાંિેલો ‘પરામિષાન પારેય’ પકલપ 10 નવેમ્બરના રોજ પૂણષા 
રયો. મવમવધ ત્બક્કામાાં કુલ 15 દિવસો િરમમયાન 6 હજાર 
દકલોમીટરરી વધુનો પવાસ કરીને િૉ. હરષાિ પટલેે રાજયના 
30 મજલામાાં આવેલી સરકારી અને ગ્રા્ટ-ઇન-એઇિ ્બી.
એિ. કૉલેજોના ટટ્સટીમાંિળો, આ્ાયયો, અધયાપકો, જ-ેતે 
મજલાના મિષિણિાસ્ત્રીઓ અને અગ્રણી નાગદરકો સારે િાળા 

03.11.2020 - B.D.Shah College of Education, Daramali 

03.11.2020 -  DIET Idar 03.11.2020 - D.D.Chokasi, 

Palanpur 

03.11.2020 - B.D.SHah College of Education, Modasa

02-11-20 DIET Bhuj 02-11-20 S. D. Shethia College of 
Education, Mundra

મિષિણમાાં રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત 2020ના અમલીકરણ માટ ે
સાંવાિ સાધયો અને તેમના સૂ્નો મેળવયા. 

31 ઓકટો્બર સુધી 30 સાંસરાઓની મુલાકાત લીધા ્બાિ, 
િૉ. હરષાિ પટલેે 1નવેમ્બરરી 10 નવેમ્બર સુધીમાાં કચછમાાં મુાંદ્રા 
અને િૂજ, ઉતિર ગુજરાતમાાં મેઘરજ, મોિાસા, િરામલી, 
ઇિર, પાલનપુર, પાટણ, મવસનગર, ગાાંધીનગર, મહેસાણા, 
મધયગુજરાતમાાં આણાંિ, વલિ મવદ્ાનગર, કઠલાલ, ખાંિાત, 
પેટલાિ, ્બોરસિ, તરા સૌરાષ્ટ્માાં જૂનાગઢ, અમરેલી, 
િાવનગર, અને છલેે અમિાવાિમાાં આવેલી મવમવધ સરકારી, 

પરામર્શનનાો પ્રકલ્પ,  
નવી ઊર્્શનું પાથોય
રાષ્ટ્ી્ વિક્ષણ નીવત 2020ના અિલીકરણના સયૂચનરો 

િેળવવા િાટનેા પ્વાસ પ્કલપ ‘પરાિિસિન પાર્ે્’ 

પડરણાિલક્ષી સંવાદ, અવલરોકનરો 

અને અનુભવરો સાર્ે પયૂણસિ ર્્રો

B.D.Shah


13
Sutirth - November

ગ્રા્ટ-ઇન-એઇિ ્બી.એિ. કૉલેજો તરા મજલા મિષિણ અને 
તાલીમ િવનો મળીને કુલ 29 સાંસરાઓની પતયષિ મુલાકાત 
લીધી.

પવાસના નવેમ્બર માસના ત્બક્કામાાં માન. કુલપમતશ્ીએ 
સરિાર પટલે યુમનવમસષાટી, ક્રાાંમતગુર શયામજી કૃષણ વમાષા કચછ 
યુમનવમસષાટી, િકત કમવ નરમસાંહ મહેતા યુમનવમસષાટી જૂનાગઢ, 
હેમ્ાંદ્રા્ાયષા ઉતિર ગુજરાત યુમનવમસષાટીના કુલપમતશ્ીઓની 
િુિેચછા મુલાકાત લીધી હતી.

આ પદર્ય, પરામિષાન પારેય પવાસના અનુિવો મવિે 
વાત કરતા કુલપમતશ્ીએ જણાવયુાં કે, “આ તમામ સાંસરાઓની 

05.11.2020 - Anand Education 

College, Anand 

03.11.2020 - DIET Palanpur 

05.11.2020 - H. M. Patel Institute of 
 English Training and Research, Anand

06.11.2020 - DIET, Gandhinagar 

06.11.2020 - Smt. S.I.Patel 

Ipcowala College o
f Education, 

Petlad 

07.11.2020 - DIET, Patan

07.11.2020 - L.N.K. College of Education, Patan 

06.11.2020 - Smt. B.C.J. College 

of Education, Khambhat  
06.11.2020 - Shree R. P. Anada 
College of Education, Borsad

05.11.2020 - N. H. Patel College, Anand  

06.11.2020 - DIET, Gandhinagar 

03.11.2020 - Government BEd College, 
Megharaj 

મુલાકાત અને તેમની સારેના સાંવાિને કારણે િૂરરી આ 
સાંસરાઓ સારેના સાંકલન અને પતયષિ મુલાકાત વચ્ેનો 
તફાવત સપષ્ અનુિવાયો. આઈઆઈટીઈ સારે રિણ 
પકારની ્બી.એિ. કૉલેજો અરવા સાંસરાઓ જોિાયેલી છ.ે 
આ સાંસરાઓ એટલે મજલા મિષિણ અને તાલીમ િવન, 
સરકારી ્બી.એિ. કૉલેજો અને ગ્રા્ટ-ઇન-એઇિ ્બી.એિ. 
કૉલેજો. આ િરેક સાંસરાની પોતાની મવમિષ્ ખામસયતો છ,ે 
તેમની કાયષાિૈલી અલગ-અલગ છ ે અને તયાાં કાયષારત્ 
અધયાપકો અને આ્ાયષાશ્ીઓના અમિગમોમાાં પણ વૈમવધય 
જોવા મળુાં.”
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07.11.2020 -  Meeting with VC 

of HNGU, Patan 
07.11.2020 - S.T.T. College, 

Visnagar 

07.11.2020 - Pravash - Swami vevekanand Sarvoday Bank Education College, Mehsana  

27.10.2020 - V. T. Choksi Sarvajanik 
College of Education, Surat09.11.2020 -  DIET Bhavnagar 

Sahib ni vaadi goshthi 09.11.2020 - DIET - Amreli 

પરામિષાન પારેયની સૌરી મહત્વપૂણષા ્બા્બત એ હતી કે 
આ પકલપને માન. મિષિણમાંરિીશ્ી િુપે્દ્રમસાંહ ્ૂિાસમાનુાં 
સતત માગષાિિષાન મળતુાં રહ્ુાં છ.ે 15 દિવસના આ કાયષાક્રમમાાં 
મિષિણમાંરિીશ્ી રિણ વખત જોિાયા. માન. કુલપમતશ્ીની તા. 2 
નવેમ્બરના રોજ મજલા મિષિણ અને તાલીમ િવન, િુજની 
મુલાકાત િરમમયાન માન. મિષિણમાંરિીએ આ સાંવાિ ્બેઠકમાાં 
ઉપનસરત રહીને માગષાિિષાન આપયુાં હતુાં. આ ઉપરાાંત 6 
નવેમ્બરના રોજ મજલા મિષિણ અને તાલીમ િવન, 
ગાાંધીનગર ખાતે પણ માન. મિષિણમાંરિીશ્ીએ પરામિષાન 
પારેયની ્બેઠકમાાં ઉપનસરત રહીને મિષિક પમિષિકોને રાષ્ટ્ીય 
મિષિણ નીમત સાંિિતે માગષાિિષાન આપયુાં હતુાં. આ અગાઉ ગત 
ઓકટો્બર માસમાાં રાજકોટમાાં ઇમ્સટટ્ૂટ ઓફ લૅ્ગવેજ 
ટીમ્ાંગ ખાતે મિષિણમાંરિીશ્ીએ વીદિયો કો્ફરન્સાંગના 
માધયમરી સાંવાિ ્બેઠકનુાં માગષાિિષાન કયુું હતુાં.

પરામિષાન પારેય પકલપને સતત 
મળુાં માન. મિષિણમાંરિીશ્ીનુાં માગષાિિષાન



15
Sutirth - November

09.11.2020 -  Shubhash Mahila 
College of Education, Junagadh

10.11.2020 - M. N. Shukla College 

of Education, Ahmedabad 10.11.2020 - Mahalaxmi DIET - 
Ahmedabad - Rural, Ahmedabad

10.11.2020 -  Vaidya shree M.M.Patel college of 
Education, Ahmedabad 

10.11.2020 - Prakash College of Education, Ahmedabad 

િાવનગર ખાત ેપરામિષાન પારેયની સાંવાિ ્બઠેકમાાં માન. 
કુલપમતશ્ીના અધયષિ સરાન ેમળેલી ્બઠેકમાાં મજલા મવકાસ 
અમધકારીશ્ી વરૂણકુમાર ્બરનવાલ, ગજુરાત કાઉન્સલ ફોર 
એજયુકેિન દરસ ષ્ા એ્િ ટટ્મેનાંગ (જીસીઈઆરટી)ના મનયામકશ્ી 
ટી. એસ. જોરી, જીસીઈઆરટીના પવૂષા મનયામકશ્ી નમલન 
પાંદિત, લોકિારતી સણોસરાના મેનમેજ ાંગ ટટ્સટીશ્ી અરણિાઈ 
િવ ે ઉપરાાંત 70રી વધ ુઅધયાપકો અન ે મિષિણિાસ્ત્રીઓએ 
િાગ લીધો હતો.

િાળા મિષિણમાાં રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતના અમલીકરણ માટ ે
મળેલા સૂ્ નો મવિ ે વાત કરતા કુલપમતશ્ીએ જણાવયુાં કે, 
“સમગ્ર રાજયની તમામ ્બી.એિ. કૉલજેોની મુલાકાત, 
અધયાપકો, આ્ાયષાશ્ીઓ, ટટ્સટી માંિળો, મિષિણિાસ્ત્રીઓ સારે 
રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત અન ેરાજયની િાળા મિષિણ વયવસરામાાં 
તનેા અમલીકરણ માટનેી વયવસરા મવિ ેરસપિ સૂ્ નો મળા 
છ.ે આ તમામ સૂ્ નોનુાં સાંકલન કરીન ે તનેો એક અહેવાલ 
તયૈાર કરીિુાં. જ ેિાળા મિષિણ વયવસરામાાં મિષિણ નીમતના 
અમલીકરણનો માગષા મનધાષાદરત કરવામાાં ઉપયોગી ્બનિ.ે”

તમેણ ેઉમેયુું કે, “મિષિણ નીમતમાાં િાળા મિષિણ માટનેા 
સૂ્ નો ઉપરાાંત મિષિક પમિષિણ મવરય પર ખાસ ધયાન આપીને 
ત ે સાંિિતે સૂ્ નો કરવામાાં આપવામાાં આવયા છ.ે અમે 
આઈઆઈટીઈની મિષિક પમિષિણની પમક્રયામાાં પણ એ 
સૂ્ નોન ે આધારે જરૂરી ્બિલાવ કરીન ે િાવી મિષિકોની 
તાલીમન ેસઘન ્બનાવવાની દિિામાાં આગળ વધીિુાં. આ માટ ે
પરામિષાન પારેયના પવાસ િરમમયાન રયેલા અનિુવો ખૂ્બ જ 
ઉપયોગી ્બનવાના છ.ે”

રાજયના િાળા મિષિણમાાં રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતના 
અમલીકરણનો માગષા સમુનનચિત કરવાની નવી િરૂઆત સારે 
પરામિષાન પારેયનો આ પકલપ પણૂષા રયો છ.ે

તમેણ ે વધમુાાં જણાવયુાં, “મજલા મિષિણ અન ે તાલીમ 
િવનોમાાં િરેક મિષિકો એક સરખા સમપષાણ િાવરી પોતાના 
્ોક્કસ મવિાગ કે કામગીરીની મયાષાિાઓમાાં ્બાંધાયા મવના 
મિષિક તાલીમારથીઓના દહતમાાં તમામ પકારની પવમૃતિઓમાાં 
મારિ ઉતસાહિેર જોિાતા નરી પરાંત ુ પોત ે પણ નવા નવા 
મવ્ારો સાર ે મિષિક પમિષિકની પમક્રયાન ે વધ ુ સઘન અને 
ગુણવતિાસિર ્બનાવવા માટ ેપયતનિીલ રહે છ.ે”

ગ્રા્ટ-ઇન-એઇિ ્બી.એિ. કૉલજેોનુાં સા્ં ાલન જાહેર ટટ્સટો 
દ્ારા રતુાં હોય છ.ે આ મવિ ેકુલપમતશ્ીએ જણાવયુાં કે, “ગ્રા્ટ-
ઇન-એઇિ ્બી.એિ. કૉલજેોની સરાપના ટટ્સટ દ્ારા કરવામાાં 
આવેલી હોય છ,ે તરેી તમેના સા્ં ાલનમાાં ટટ્સટીઓની િરૂિમિષાતા, 
તમેની જન સવેાની મફલસફૂી, સમાજ પતયેની પોતાની 
જવા્બિારી, મિષિણ પતયેની કદટ્બધિતાના િિષાન રયા. ઘણી 
સાંસરાઓમાાં ટટ્સટીઓની પઢેીઓ ્બિલાઈ પરાંત ુ િરેક નવા 
ટટ્સટીઓએ પોતાના સમય અન ે સાંસાધનોરી સમમપષાત િાવે 
સાંસરાની પગમત અન ેખાસ કરીન ેમિષિક પમિષિણ માટ ેસમક્રય 
રહે છ.ે એટલુાં જ નહીં, આ સાંસરાઓના અધયાપકો અને 
આ્ાયષાશ્ીઓ પણ સરામનક કષિાએ મિષિક પમિષિક તરીકે 
સમાજમાાં પોતાના મવમિષ્ કાયયોરી યોગિાન આપતા રહે છ.ે 
સૌરી રસપિ વાત એ છ ેકે આ સાંસરાઓમાાં જોિાયેલા નવા 
અધયાપકોએ પોતાની કોઠાસઝૂરી ખૂ્બ જ મયાષાદિત સાધનોરી 
પણ મિષિણમાાં ટૅકનૉલૉજીના ઉપયોગના આધમુનક પવાહો સારે 
કિમ મમલાવીન ેએક ઉતસાહજનક ઉિાહરણ પરૂાં  પાડુ્ાં છ.ે”

તમેણ ેવધમુાાં જણાવયુાં કે, “સરકારી ્બી.એિ. કૉલજેો એ 
અ્ય પવાહોની કૉલજેો સાર ેએક જ સાંકુલમાાં હોય છ.ે તનેે 
કારણ ે તમેના તાલીમારથીઓનો અ્ય મવદ્ાિાખાઓના 
અધયાપકોના જ્ાનનો અન ેશે્ષ્ઠ માળખાકીય સમુવધાઓનો લાિ 
મળે છ.ે”
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એક કમવએ કહ્ુાં છ ેકે, મને કમવતા નામની સાંજીવની જીવાિિે. 

તો આજ ેકમવતા રકી કાંઈક નવુાં પામવા કમવ અને કમવતાની વાત 

કરીએ.

“ એને િુાં રોકી િકવાનુાં અાંધારાનુાં તાળુાં,

  જ ેપોતાની સારે રાખે, પોતાનુાં અજવાળુાં”

આ કાવય ર્ના કરનાર કમવ મવિે એમની જ િૈલીમાાં કહુાં તો,

િબદના સાધક ડૉટ કૉિ, બાળ પ્િેી ડૉટ કૉિ, પ્કૃવતપ્િેી ડૉટ કૉિ, 

ડરોર સક્ીનના વનષણાત ડૉટ કૉિ, નિેનલ બેંકિા ં કિસ્િ રોગી ડૉટ કૉિ, 

િૉટ કૉમ વયનકતતવ આખુાં આ કમવનુાં વયનકતતવ એટલુાં મવિાળ 

કે કયાાં કયાાં મવિેરણ એના રાખુાં ? તેમના કાવય મવશ્વની 

તત્વિીલતાનુાં મુખય લષિણ િારા વૈિવ અને મવરય વૈમવધયતા છ.ે 

િબિ અને અરષાની રમત અને કૃમત સારે પાસ ર્નાનો પયોગ 

પિાંસનીય છ.ે એટલુાં જ નહીં, તેમની િારા િાવકને િાવિીના 

કરનારી ને કાંઈક મવ્ારવા માટ ેમવવિ કરનારી છ.ે આ કાવય કલા 

તો જાણે આપણી સારે સાંવાિ કરે એવી કરન િૈલીમાાં લય્બધધતા 

સારેની હોય છ.ે એટલે જ તો કમવશ્ી ઉિયન ઠક્કરે આ કમવ માટ ે

કહ્ુાં છ ેકે, “લયના લસરકે લસરકે આ કયાાં ્ાલયો કૃષણ ? મનેય 

સારે લેતો જા.” 

તો વળી IITEનુાં યુમનવમસષાટી ગીત ર્નાર કમવ શ્ી તુરાર 

િુકલ કહે છ ે કે, “ િબિનુાં સુિિષાન ધારણ કરીને જીવનના 

કુરષેિરિમાાં ઉતયાષા છ ે કૃષણ. ” આટલુાં સાાંિળીને તમે સમજી જ 

ગયા છો કે આ કમવ કોણ છ ે?  હા, તમે મ્બલકુલ સા્ા છો. આ 

સત્વિીલ કમવ છ,ે શ્ી કૃષણકાાંત દહાંમતલાલ િવે. તમે કયારેય 

પુસતકનો આકાર કે મુખપૃષ્ઠ કોમપયુટર પર વે્બસાઈટ ખોલીને 

વાાં્ી  રહ્ા હોય એમ જોયુાં છ ે? જો ના,  તો આ કમવનુાં વાાંસલિી 

િૉટ કૉમ પુસતક અ્ૂક જોજો. એમાાં એક કાવયનુાં િીરષાક છ ે

”કાનજી િોટ કોમ”. છ ેને મવમિષ્, તો કાવય પણ કેટલુાં મવમિષ્ 

હિે, ્ાલો એ પણ જોઈ લઈએ. 

વાસંલડી ડૉટ કૉિ, િરોરવપચ્છ ડૉટ કૉિ, ડૉટ કૉિ વૃદંાવન આખંુ...

કાનજીની વેબસાઈટ એટલી વવિાળ ્છ ેકે ક્ા ંક્ા ંનાિ એના રાખંુ?

ધારરો કે િીરાબાઇ ડૉટ કૉિ રાખી્ ે તરો રાધા ડરસાઇ એનુ ં િુ ં ? 

વવરહી ગરોપીનુ ંગીત એનટર કરીએ ન ેક્ાકં ફલરોપી ભીંજા્ એનુ ંિુ ં?

પ્િેની આ ડીસક િા ંએવી એવી વાનગી કે કરોન ે્છરોડુ ંન ેકરોન ેચાખંુ ? 

ગીતાજી ડૉટ કૉિ એટલુ ં ઉકેલવાિા ં ઉકલી ગઇ પડંડતની જાત,

જાત બળી જા્ ્છતા ંખ્ાલ ના રહે ન ેએ જ િાણ ેઆ પયૂનિની રાત.

તલુસી, કબીર, સયૂર, નરસૈ્ં રો ર્ઈએ તરો ઊકલ ે્છ ે કંઈક ઝાખંું ઝાખંું.

એક જ ફકત પાસવડસિ િરોકલી િકે ્છ ેજનેા સક્ીન ઉપર નાચે ્છ ેશ્ાિ,

એન ે િુ ં વાઇરસ ભુસંી િકવાના , જનેા ચીર આપ ે ઘનશ્ાિ.

ઇનટરનટે ઉપર એ ર્નગનતરો આવ ે હંુ કરોઈ ડદવસ વવનડરો ના વાસ.ુ

કાનજીની વબેસાઈટ એટલી વવિાળ કે.....

 

કેટલુાં સુાંિર અને નોખુાં કાવય છ,ે નહીં? શ્ી કૃષણ મવિે ખૂ્બ કહેવાયુાં, 

ખૂ્બ લખાયુાં ને ખૂ્બ વાતો રઇ. પરાંતુ, અહીં કમવ કાંઈક જુિી રીતે 

શ્ીકૃષણનુાં સમગ્ર જીવન આપણી સમષિ ઊિુાં કરી આપે છ.ે 

વાાંસલિી સાાંિળતા જ વાાંસળી સારે જોિાયેલુાં વૃાંિાવન, ગોવામળયા, 

કતિ	શું	કહેિા	માંગપે	છે	?	
-	મપેઘા		િિિરી	 

આમસસટ્ટ પોફેસર, IITE, ગાાંધીનગર
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પકૃમતના કણે-કણ ્ ેતનવાંતા રઇ જવાની એ ઘટના તેમજ વાાંસલિી 

સારે જોિાયેલા કેટલાય ગીત ને ગર્બા પણ યાિ આવી જાય. તેની 

સારે સારે મોરમપચછ અને કૃષણની વાત રાય એટલે જીવનને આનાંિ 

ઉલાસ અને ઉમાંગના રાંગોરી િરી િેવાનો િાવ જ્મે. એ ્બા્બત 

જ કેટલી અદિુત છ.ે પકૃમતના તત્વ હારમાાં વાાંસલિી ને મસતક 

પર મોર પાંખ આ દ્રશય જ કેટલુાં મનોહર લાગે છ.ે આમ, કાનજીની 

વે્બસાઈટની મવિાળતા જ એટલી મવસતૃત છ ે કે કયાાં કયાાં નામ 

રાખવા એની કમવને મીઠી મૂાંઝવણ રાય છ.ે 

મીરાાં અન ે રાધાની વાત શ્ીકૃષણ મવના અધરુી છ.ે એટલ ેજ 

કમવએ કહુ્ાં કે ધારો કે, મીરા્બાઇ િૉટ કૉમ રાખીએ તો રાધા દરસાઇ 

એનુાં િુાં? મીરા્બાઈના જીવનમાાં શ્ીકૃષણ િનકત રકી જ ેસમરષાતા છ ે

અન ેરાધા સારનેી શ્ીકૃષણની પમવરિતા અન ેિધુિતાના કારણ ેઆપણે 

સૌ એમન ેપજૂીએ છીયે. આમ, રાધા અન ેમીરાાંનુાં આગવુાં અનસતતવ 

છ.ે મવરહી ગોપીની મનોવયરારી આપણ ેસૌ પદરમ્ત છીએ એટલે 

જ ફલૉપી િીંજાય એવુાં િુાં? એમ કહી કમવ એ કૃષણ અન ેગોપીઓ 

સારનેી લીલા અન ેમદહમાન ેપસતતુ કરી આપી છ.ે

 પમેની દિસકની વાત કરીએ એટલ ેશ્ીકૃષણ માટ ેમાાં યિોિા અને 

િવેકીની મમતા હોય કે, વાસિેુવ અન ેનાંિજીનુાં વાતસલય હોય. મમરિો 

સારનેો સનહે હોય કે, ગોપીઓ સારનેી પમેલીલા હોય. પમેના 

તાંતઓુરી સમગ્ર મવશ્વન ેપમેમય ્બનાવનારા શ્ીકૃષણ સનહેિાસ્ત્ર અને 

સૌંિયષાિાસ્ત્રનો મૂળ સ્ત્રોત છ.ે  જ્ાનયોગ, િદકતયોગ અન ેકમષાયોગનુાં 

સમગ્ર મવજ્ાન ઉકેલવામાાં આજ ેપણ પાંદિતો સમક્રય રહી િગવદ્ 

ગીતા પર સાંિોધન અન ેસાદહતય સજષાન કરવામાાં સમક્રય છ.ે એવા 

અખૂટ જ્ાનના િાંિારનો સ્ત્રોત એટલ ે શ્ીકૃષણ. નરમસાંહ મહેતા 

વૃાંિાવનમાાં હારમાાં મિાલ રાખીને પનૂમના રાસનો આનાંિ માણ ેછ ે

અન ેહાર પણ સળગી જાય એનો ખયાલ સધુિા નરી રહેતો,એટલા 

કૃષણમય ્બની જાય છ.ે અન ેકૃષણની રાસલીલાના અદિતુ ્ તૈ્યનો 

આનાંિ મેળવી િકયા. સવનુાં મવસજષાન કરી શ્ીકૃષણમય ્બની ગયા 

હતા. આમ, શ્ી કૃષણ અખૂટ આનાંિ, સનેહ અન ેજ્ાનના સાગર છ.ે 

આપણ ેક્બીર, તલુસી, સરુિાસ કે નરસયૈો ્બની િકીએ તો ઝાાંખુાં 

ઝાાંખુાં કૃષણ મવિ ેજાણી િકીએ. ્બાકી સમગ્ર રીત ેકૃષણન ેજાણવા 

માટ ેતો શ્ીકૃષણની િદકતરૂપી

પાસવિષા હોય તનેી સક્રીન પર જ માધવ ના્ ેઅન ેરનગનતો 

આવ.ે ન ેએટલ ેજ કમવન ેમવ્િો વાસવાની ઇચછા નરી. ન ેમને મારી 

વાણીન ેમવરામ આપવાની ઇચછા નરી. પરાંત ુએટલુાં ્ોક્કસ કહીિ 

કે, વાાંસલિી, મોરમપચછ, વૃાંિાવન, મીરાાં્બાઈ, રાધા, મવરહી ગોપી, 

ગીતા િૉટ કૉમ સાર ેક્બીર, તલુસી, સરુિાસ અન ેનરસયૈાનો કૃષણ 

સારનેો નાતો અન ે મવમિષ્  મવશ્વ કાવયમાાં વયકત રયુાં છ.ે આમ, 

કાનજીની વ્ેબસાઈટની મવિાળતાન ેજટેલુાં સમજીએ, જાણીએ અને 

માણીએ એટલુાં ઓછુાં છ.ે આમ જ સાદહતયના મવશ્વન ેમાણતા રહીએ 

અન ેકમવતારૂપી સાંજીવની પામતા રહીએ.

1. 84% of people reading this will 

not find the the mistake in this 

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z.

2. How can you throw a ball as hard as you can and have 

it come back to you, even if it doesn’t bounce off 

anything? There is nothinag attached to it, and no 

one else catches or throws it back to you.

3. What occurs once in every minute, twice in every 

moment, yet never in a thousand years?

4. What’s full of holes but still holds water?

5. What flies without wings?

6. Where will you find roads without vehicles, forests 

without trees, and cities without houses?

7. What are two things you cannot eat for supper?

8. What word looks the same upside down and 

backward?

9. What five letter word becomes shorter when you add 

two letters to it?

10. A boy was rushed to the hospital emergency room. 

The ER doctor saw the boy and said, “I cannot 

operate on this boy. He is my son.” But the doctor 

was not the boy’s father. How could that be?

Prepared By  
Dr.Paras D. Uchat , Assistant Professor,  

Centre of Education, IITE

    Solutions on Page 22

Brain Teaser
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જીવનમાાં જ ેપણ કરો તે પૂરેપૂરા દિલરી, પૂરા િાવરી, 
પૂરી સમગ્રતારી, ્બધુાં જ િાવ પર લગાવીને કરવુાં અને જ ેપણ 
કામ હારમાાં લો તેને અધૂરાં  નહીં છોિવુાં. આ જીવનમાંરિ અને 
મિખામણ તેમના એન્જનીયર મપતાએ આપેલ તેને ફાધર 
વાલેસ જીવનિર સાકાર કરતા રહ્ા.

ફાધર વાલેસ (કાલયોસ જોસેફ વાલેસ)નો જ્મ 4-11-
1925ના રોજ સપેનના લાગ્રોનોમાાં રયો હતો. તેઓ 10 વરષાના 
હતા તયારે મપતાનુાં અવસાન રયુાં. સપેનીિ આાંતરમવગ્રહમાાં ઘર 
છૂટી ગયુાં હતુાં એટલે ્્ષામાાં િરણારથી તરીકે રહેવાનુાં રયુાં. 
15મા વરતે કેરોમલક સાંઘમાાં જોિાઈ ધમષા-િીષિા લીધી. 1941માાં 
મેટટ્ીક, 1945માાં ગ્રીક મવરયમાાં ્બી.એ. અને 1949માાં 
તત્વજ્ાનમાાં ્બી.એ.ની ઉપામધઓ મેળવી. ધમષા-આજ્ાને સહરષા, 
સહૃિય સવીકારીને અમિાવાિમાાં નવી સરપાયેલી સે્ટ 
ઝેમવયસષા કૉલેજમાાં ગમણત મવરય િણાવવા અધયાપકની જરૂર 
હોવારી િારતમાાં મદ્રાસ યુમનવમસષાટીમાાં 1949માાં પવેિ લઈ 
1953માાં ગમણતમાાં એમ.એ.ની યિસવી ઉપામધ મેળવી. જોકે, 
તેમણે અમિાવાિ જઈ સાંસકૃત કે ગુજરાતી સાદહતય િણાવવુાં 
તેમના માટ ેયોગય અને રસપિ રહેિે તેવુાં સૂ્ન કયુું હતુાં જ ે
મા્ય ન રયુાં. 

મદ્રાસ યુમનવમસષાટીમાાં તેમના સહાધયયી સી. એસ. િેરાદ્રી 
હતા જઓે પછીરી ્ાર િારતીય (શ્ીમનવાસ રામાનુજન, 
હદરિ્ાંદ્ર, સી.આર. રાવ, િેરાદ્રી) ગમણતજ્ોમાાંના એક હતા. 
અમત મવ્ષિણ મેધાવી િેરાદ્રી સારે ગમણત િણવાનો લહાવો 
ફાધર વાલેસને મળો જનેો લાિ ગુજરાત યુમનવમસષાટી અને 
તેની કૉલેજોને તો મળો જ પણ ગુજરાતમાાં મિષિણમાાં 
આધુમનક ગમણત ક્રાાંમતકારી રીતે િાખલ કરવાનો યિસવી 
સફળ પયોગ પી.સી. વૈદ્ સાહે્બ (ગમણત મપતામહ), એ.આર. 
રાવ સાહે્બ અને અ્ય ધૂરાંધરોના સદહયારા સહયોગરી તેઓ 
કરી િકયા. 

ગમણતનાાં અાંગ્રેજી પાદરિામરક િબિોનુાં ગુજરાતીમાાં સુાંિર 
િારાાંતર તેમજ ગુજરાતીમાાં ગમણતના શ્ેષ્ઠતમ પુસતકો 
પમસધિ કયાું અને જ્ાન-ગાંગામાાં ગમણત િિષાન પગટ કરવામાાં 
અમૂલય ફાળો આપયો. 1960 રી 1982 સુધી સે્ટ ઝેમવયસષા 
કૉલેજ, અમિાવાિમાાં પાધયાપક તેમજ સાય્સ ફેકલટીના િીન 
પણ રહ્ા. આ િરમમયાન ધીરે ધીરે ક્રમિઃ ગમણતધારા ઓછી 
રતી ગઈ અને સાદહતય, લેખનધારા સહજ રીતે વધુ ને વધુ 
પ્બળ રતી ગઈ. સવાયા ગુજરાતી કાકા કાલેલકરે કહ્ુાં હતુાં 
કે “મરાઠી અને ગુજરાતી િારા તો ્બહેનો છ,ે એટલે 
ગુજરાતીને આતમસાત્  કરવામાાં મારે માટ ેમુશકેલ ન હતુાં. પણ 
િારતરી િૂર સપેનરી આવીને ગુજરાતીને માતાિારાની જમે 
જ આતમસાત્  કરી િેનાર ફાધર વાલેસ આપ તો ખરેખર 
સા્ા અરષામાાં સવાયા ગુજરાતી છો.”

આ લખનારને ્ાર વરષા સુધી ફાધર વાલેસ સારે અનેરો 
ગમણત-સાંગ અને જીવન ઘિતરનો લાિ મળો હતો. 1968માાં 
ટી.વાય. ્બી.એસ.સી.માાં સૌ પરમવાર આધુમનક ગમણતિાસ્ત્ર 
મવરય િાખલ રયો અને તે ફાધર વાલેસ દ્ારા િણવાનો 
અપૂવષા અને મવમિષ્ લાિ મળો. અભયાસ િરમમયાન કેટલાક 
અનાયાસ મોિી રાત જાગતા-મવ્ારતા ઝ્બકારા જોવા મળા 
જનેે પતાપે એમ.એસ.સી.ના પરમ વરષામાાં જ પૉ. આઈ. એ્. 
િેઠ અને રીસ્ષા સકોલર મવજય જોરી (જઓે પછી અમત 
તેજસવી ગમણતિાસ્ત્રી રયા)ના સહયોગ અને મિિરી એક 
સરસ રીસ્ષા પેપર પણ તૈયાર રઈ િકયુાં.

ફાધર વાલસે અમારી જ મવદ્ારથી હૉસટલેમાાં રહેતા હોવારી 
તમેને સરળતારી મળી િકાતુાં. વરયો વરષા ઈ-મેલરી એમનો સાંિિેો 
િર વરતે મળતો રહ્ો. આ વરતે જ 4-11-2020ના રોજ 95 વરષા પરૂા 
કયાું ત ેમનમમતેિ જ્મ-મુ્બારકનો જવા્બ ન આવયો એટલ ેકાંઈક િાંકા, 
િય રહ્ા અને 9-11-2020ના રોજ સમા્ ાર મળા કે ફાધરે 
િહેતયાગ કરીને પરમ મપતા પરમેશ્વરના ધામમાાં પયાણ કયુું છ.ે

ગતણિ	મા્ે	‘સિાયા	ગુજરાિરી’	બનપેલા	 
િાધર	િાલપેસનરી	તિદાય

-	તિનોદ	આર.	તત્રિપેદરી
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ગુજરાિના	ગૌરિશાળરી	ગતણિજ્ઞ	 
પ્રરૉ.	અરુણ	િૈદ્ય	અનંિયાત્રાએ

પ્રરૉ.	એચ.	એમ.	િસાિિા,	
ડરટા. હેડ ઓફ ધ િેર્ેિેડટકસ ડડપાટસિિેનટ, સરદાર પટલે ્ુવનવવસસિટી, વલ્લભ વવદ્ાનગર

પૉ. અરણિાઈ વૈદ્નુાં 86 વરષાની વયે અમિાવાિમાાં 26 
નવેમ્બર, 2020ના રોજ અવસાન રયુાં. આઈઆઈટીઈના ્બોિષા 
ઓફ સટદિઝના સભય પો. અરણ વૈદ્ ના મનધનરી ગુજરાતના 
ગમણત જગત અને આઈઆઈટીઈ પદરવારે એક પરિિષાક 
ગુમાવયા છ.ે 

અરણિાઈનો જ્મ 14 ઑકટો્બર-1935ના રોજ રયો 
હતો. િાળારી માાંિી અનુસનાતક કષિા સુધીનો અભયાસ તેમણે 
મુાં્બઈમાાં કયયો. ગમણતમાાં પીએ્.િીની ઉપામધ તેમણે 
અમેદરકાની કોલોરાિો યુમનવમસષાટીમાાંરી મેળવી. ગમણત 
મવરયનો તેમનો રસ કેટલાક અાંિે તેમના કૌટુાંનમ્બક વાતાવરણને 
આિારી હતો. તેમના મપતાશ્ી મધુસૂિનિાઈ વૈદ્ ગમણતમાાં 
અનુસનાતક દિગ્રી ધરાવતા હતા અને મુાં્બઈની એક જાણીતી 
િાળામાાં આ્ાયષાપિે હતા. તેમના કાકા પહલાિરામ ્ુનીલાલ 
વૈદ્ આાંતરરાષ્ટ્ીય કષિાના ગમણતજ્ હતા. અરણિાઈ 
ગુજરાતમાાં અધયાપન ષિેરિે લાાં્બી સેવાઓ આપયા ્બાિ 
1995માાં ગુજરાત યુમનવમસષાટીના ગમણત મવિાગના પાધયાપક 
અને વિા તરીકે મનવૃતિ રયા.

અરણિાઈની મસમધિઓ અને સેવાઓની યાિી લાાં્બી છ.ે 
તેમના ગામણમતક સાંિોધનનો મવરય સાંખયા િાસ્ત્રનો હતો. આ 
મવરયમાાં તેમણે ઘણાાં સાંિોધન પરિો લખયાાં અને મવદ્ારથીઓને 
પીએ્.િી. માટ ેમાગષાિિષાન આપયુાં. તેમના અષિર સુાંિર, ્બોિષા 
કામ સુઘિ અને સમજાવવાની રીત સરસ પદરણામે તેઓ એક 
ઉતિમ મિષિક તરીકે પાંકાયા હતા. તેમના મવદ્ારથીઓ આજ ે
પણ ખૂ્બ આિરપૂવષાક તેમના પેરણાિાયી મિષિણને યાિ કરે છ.ે

 ગુજરાત ગમણત માંિળની સરાપનારી જ અરણિાઈ તેની 
સારે જોિાયેલા હતા. આ માંિળની પગમતમાાં તેમનો ફાળો ઘણો 
મહત્વનો છ.ે તેમણે માંિળના વામરષાક અમધવેિનમાાં મનયમમત 
યોજાતો અતયાંત લોકમપય કાયષાક્રમ ‘પશ્ સાંધયા’ િરૂ કરેલો. 
આ કાયષાક્રમમાાં અગાઉરી ગામણમતક પશ્ો અપાતા અને 

કાયષાક્રમ સમયે શ્ોતાઓમાાંરી જમેની પાસે ઉકેલ હોય તેમને 
ઉકેલ આપવા માં્ પર ્બોલાવવામાાં આવે. વરસો સુધી 
અરણિાઈએ આ કાયષાક્રમનુાં સાં્ાલન કયુું. સાં્ાલનની તેમની 
રીતરી શ્ોતાઓને ખૂ્બ મજા આવતી. અરણિાઈએ ગમણતની 
્બીજી એક સેવા ‘સુગમણતમ્ ’ સામમયકના તાંરિી તરીકે કરી. 
પહેલાાં તો ગમણતનુાં કોઈ સામમયક ગુજરાતી િારામાાં હોઈ િકે 
એ ્બા્બતની જ નવાઈ લાગે. પરાંતુ પ.્ુ. વૈદ્ સાહે્બે િરૂ 
કરેલુાં ‘સુગમણતમ્’ અરણિાઈએ 1973રી લગિગ 40 વરષા 
સુધી એકધારાં  ખૂ્બ કુનેહપૂવષાક ્લાવયુાં. તેમણે સુગમણતમ્  માટ ે
100 જટેલા લેખો લખવા ઉપરાાંત ઘણાાંને ગમણત મવરયક લેખો 
લખતા પણ કયાું. લેખકો પાસેરી મળેલા લેખો તેઓ મઠારે, 
લેખને અરષાપૂણષા અને રસપિ ધયાનાકરષાક િીરષાક આપે અને 
લેખને અાંતે કાંઈક પૂરક માદહતી આપતી કે લેખની ખૂ્બી 
િિાષાવતી નાની િી તાંરિીનોંધ મૂકે. સુગમણતમ્  માટ ેઅરણિાઈની 
એ સેવા મ્રઃસમરણીય રહેિે.

ગમણત મવરેના લોકિોગય વયાખયાનો આપવાનુાં અને 
ગામણમતક કોયિાને ઉકેલવાનુાં અરણિાઈ પાસે ગજ્બનાક 
કૌિલય હતુાં. ગુજરાતી અને અાંગ્રેજી ્બાંને િારાઓ પર તેમનુાં 
અદિુત પિુતવ હતુાં. રો્બટષા કામનજલેના શ્ીમનવાસ રામાનુજન 
મવિેના અાંગ્રેજી પુસતક “The Man who knew Infinity”ના 
તેમજ (પૉ. એન. એન. રોધેમલયા સારે) કરેલા અનુવાિનુાં 
પુસતક ‘અનાંતનો અઠાંગ અભયાસી શ્ીમનવાસ રામાનુજન’ અને 
પૉ. પ.્ુ. વૈદ્ના જીવન્દરરિ મવિે તેમનુાં પુસતક ‘આપણી 
મોંઘેરી ધરોહર’ એ ગુજરાતી સાદહતયને તેમની મોટી િેન છ.ે 
તેમના આ પુસતકને ગુજરાત સાદહતય અકાિમી તરફરી વરષા 
2016નુાં પાદરતોમરક મળુાં હતુાં.

અરણિાઈના જીવનનો મહત્વનો સાંિેિ એ છ ેકે મુશકેલીઓ 
વચ્ે પણ પુરરારષાયુકત જીવન દૃઢતારી જીવીને આગળ વધી 
િકાય છ.ે અરણિાઈને િત્  િત્  વાંિન !



20
Sutirth - November

િિેના મવમવધ ષેિરિોમાાં મવકાસ માટ ેનીમતઓના ઘિતર માટ ે
ર્ાયેલા નીમત આયોગ દ્ારા  માનવ સાંસાધન મવકાસ ષેિરિે 
પયોજવામાાં આવતી ્બસેટ પનૅકટમસસમાાં સમગ્ર િિેમાાંરી પસાંિ 
રયેલી  ૨૩ સાંસરાઓમાાં િારતીય મિષિક પમિષિણ સાંસરાન 
(ઇન્િયન ઇમ્સટટૂ્ટ ઑફ ટી્ર એજયુકેિન – આઈઆઈટીઈ)
ન ેસરાન મળુાં છ.ે ઓકટો્બર 2020માાં તયૈાર કરવામાાં આવલેા 
આ અહેવાલને નીમત આયોગની િવેલોપમે્ટ મોમનટદરાંગ એ્િ 
ઇવેલયુએિન ઓમફસ દ્ારા ‘્બસેટ પનૅકટમસસ કમપને્િયમ – 
હ્મુન દરસોસષા િવેલોપમે્ટ સકેટર’ િીરષાકરી તયૈાર કરવામાાં 
આવયો છ.ે 

આ અહેવાલમાાં નોંધવામાાં આવયુાં છ ે કે, પવૂષા-સવેા મિષિકો 
પમિષિણમાાં ગુણવતિાના પશ્ો, તાલીમનો સમય, તાલીમના 
અભયાસક્રમ, તાલીમારથીઓની ગણુવતિાનુાં સતર, અને તમેના 
પમાણીકરણ જવેા પશ્ો સમગ્ર િારતમાાં જોવા મળી રહ્ા છ.ે 
આઈઆઈટીઈ જ ે્બા્બત પર સૌરી વધ ુિાર મૂકી રહી છ,ે તે 
્બા્બત છ ે મિષિક પમિષિણ સાંસરાઓમાાં જોવા મળતી નોન-
એટને્િાંગ તાલીમારથીઓ અને એ સાંસરાઓમાાં અપાતી તાલીમની 
ગુણવતિાની. આ ્બને્ન ્બા્બતો સમગ્ર િિેમાાં જોવા મળે છ.ે 

આ અહેવાલમાાં વરષા 2017ના NAS સરવ ેતરા CTETની 
પરીષિાના પદરણામોમાાં પાસ રનારા ઉમેિવારોની ટકાવારીનો 
ઉલેખ કરીને િિાષાવવામાાં આવયુાં છ ેકે, “મિષિક પમિષિણના 
અભયાસક્રમોમાાં જોિાતાાં મિષિકોની ગુણવતિા તરા તેમને 
અપાતી તાલમની ગુણવતિા એ વતષામાન મિષિણ ષેિરિની 
જરૂદરયાત મુજ્બની નરી. આ ઉપરાાંત રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત 
2019ના નવા મુસદ્ામાાં નોંધવામાાં આવયુાં છ ેકે પારાં મિક સતરે 
મિષિણ મેળવી રહેલા લગિગ પાાં્ કરોિ ્બાળકોમાાં વાાં્ન 
અને ગણન જવેા પાયાના કૌિલયનો અિાવ જોવા મળે છ.ે” 

આ નસરમત માધયમમક અને ઉચ્તર માધયમમક સતરે વધુ 
ખરા્બ હોવાનુાં જણાવતા આ અહેવાલમાાં નોંધવામાાં આવયુાં 
છ,ે “માધયમમક અને ઉચ્તર માધયમમક સતરે મવરય 
આધાદરત મિષિણમાાં નસરમત વધુ વણસેલી જોવા મળે છ.ે આ 
સમસયાનુાં કે્દ્ર મિષિકો અને આ્ાયયો છ ે અને તે માટનેુાં 

કારણ એ છ ે કે મિષિક પમિષિણ માટનેી ઇકોમસસટમનો 
મવકાસ નરી રયો અને તેનો પૂવાષાપર સાં્બાંધ પણ ખૂ્બ જ 
મયાષાદિત છ.ે પૂવષા-સેવા તાલીમ કાયષાક્રમના સાંિિતે મિષિકો, 
િાળાના વિાઓ તરા મિષિક પમિષિણ સાંસરાઓમાાં 
પમિષિકોનુાં ષિમતાવધષાન મયાષાદિત અને ઉપેમષિત રયેલુાં છ.ે” 
આવા સમયે મિષિક પમિષિણ માટનેી એક સમમપષાત 
યુમનવમસષાટીની સરાપના અને તેની સારે મજલા મિષિણ અને 
તાલીમ િવનો સદહતની મિષિક પમિષિણ સાંસરાઓના 
જોિાણરી આ સમસયાઓનો ઉકેલ લાવી િકાય તેવી 
વયવસરા તરીકે આઈઆઈટીઈને ્બેસટ પૅનકટમસસના આ 
અહેવાલમાાં સરાન મળુાં છ.ે આ અહેવાલમાાં આઈઆઈટીઈમાાં 
્બી.એસસી.-્બી.એિ., ્બી.એ.-્બી.એિ., ્બી.એિ.-એમ.એિ., 
એમ.એસસી./એમ.એ.-એમ.એિ. જવેા સાંયોમજત 
અભયાસક્રમો ઉપરાાંત ્ોક્કસ ધયેય અને સાંિોધન આધાદરત 
પાાં્ સે્ટસષાની ર્નાની મવિેર નોંધ લેવામાાં આવી છ.ે

આઈઆઈટીઈને િેિની 23 સાંસરાઓમાાં મળેલા સરાન 
મવિે યુમનવમસષાટીના કુલપમતશ્ી િૉ. હરષાિ પટલેે જણાવયુાં કે, 
“મિષિક પમિષિણ મવદ્ાિાખામાાં જોવા મળતાાં સાંખયા્બાંધ 
પિકારો સામેના એક અસરકારક અને સાંિમવત ઉકેલ તરીકે 
આઈઆઈટીઈને આ અહેવાલમાાં સરાન મળુાં છ,ે તે ્બા્બત 
ફરી એકવાર આપણા વિા પધાનશ્ી નરે્દ્રિાઈ મોિીએ આ 
યુમનવમસષાટીની સરાપના વખતે ગુણવતિાયુકત મિષિકોના 
ઘિતર માટનેા સાંકલપનુાં અનુમોિન છ.ે અમે એક ઉિાહરણરૂપ 
વયવસરા તરીકે આઈઆઈટીઈને મિષિક પમિષિણ ષેિરિમાાં વધુ 
ઉતકૃષ્તા તરફ લઈ જવા માટ ેસતત કાયષાિીલ રહીિુાં.”

વરષા 2019ના ઓગસટ માસમાાં નીમત આયોગ દ્ારા માનવ 
સાંસાધન મવકાસ ષેિરિ હેઠળ કાયષારત્ મવમવધ યોજનાઓના 
અમલીકરણને સઘન ્બનાવવા કે્દ્ર સરકારની સહાય 
પામતી યોજનાઓનુાં મૂલયાાંકન કરવામાાં આવયુાં હતુાં. જનેા 
અહેવાલમાાં સમગ્ર િેિની િૈષિમણક સાંસરાઓ અને મિષિણ 
ષેિરિે ્ાલી રહેલી શ્ેષ્ઠ વયવસરાઓ દ્ારા રયેલા સકારાતમક 
પદરવતષાનની નોંધ લેવામાાં આવી છ.ે

નરીતિ	આયોગના	23	બપેસ્	પ્રપેક્્તસસ	રરપો્ટિમાં	
આઈઆઈ્રીઈનો	સમાિપેશ
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રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમતમાાં િાળા મિષિણ, ઉચ્ મિષિણ, 
કૌિલય મવકાસ મિષિણ, અને વયવસાયીક મિષિણ ઉપરાાંત 
સૌરી અલગ રીતે મિષિક પમિષિણ પર ધયાન કે્દ્રીત કરીને 
તેના મવિે એક આખુાં પકરણ તૈયાર કરવામાાં આવયુાં છ.ે મેં 
મિષિણ નીમતનો પારાં મિક મુસદ્ો અને િારત સરકાર દ્ારા 
સવીકારવામાાં આવેલી નીમતના િસતાવેજનો અભયાસ કયયો. 
આ નીમતના પકરણ 15માાં મિષિક પમિષિણ મવિે ખૂ્બ જ 
કિવી પરાંતુ સા્ી ્બા્બતો સપષ્ રીતે રજૂ કરવામાાં આવી 
છ.ે જ ેઆપણે એક આયનો િેખાિવાની સારે સારે િમવષયમાાં 
મિષિક પમિષિણને વધુ સઘન, ગુણવતિાસિર અને અસરકારક 
્બનાવવાની ખૂ્બ ઉમિા તક આપે છ.ે 

મિષિક પમિષિણનુાં આપણાં કામ મોટ ે િાગે મપ-સમવષાસ 
ટટ્મેનાંગનુાં છ.ે તેના માટ ેઆપણી પાસે સાંસાધનો િુાં છ.ે આ 
સાંસાધનોમાાં સૌરી મહત્વપૂણષા છ ે આપણી પાસેનુાં માનવ 
સાંસાધન જમેાાં અમયાષાદિત સાંિાવનાઓ છ.ે ટીમ ા્ંગ લમનુંગ 
મદટદરયલ પણ સાંસાધન છ,ે પરાંતુ તે મયાષાદિત હોય છ.ે 
એકસપટષા લેક્સષા સીદરઝ, મવમવધ સાંસરાઓ અને સરળોની 
મુલાકાત અને સકૂલ ઇ્ટનષામિપસ જવેા સાંસાધનો હોય છ.ે 
પરાંતુ આ ્બધા ્ોક્કસ માળખામાાં છ,ે જનેા આધારે આપણે 
સહુ મિષિક પમિષિણનુાં કામ કરીએ છીએ. આ ઉપરાાંત છલેાાં 
કેટલાક વરયોરી આપણી પાસે સવયાં, સવયાંપિા તરા સોમિયલ 
મીદિયા જવેા સાંસાધનો પણ દિમજટલ મીદિયા તરીકે આવયા 
છ.ે આ ઉપરાાંત મપ્ટ અને બ્ોિકાસટ મીદિયા પણ આપણી 
પાસે છ.ે પરાંતુ મિષિક પમિષિણમાાં આ સાંસાધનોનો ઉપયોગ 
પમિષિક અને મિષિક તાલીમ આ ્બને્નમાાં કેવી રીતે રાય છ,ે 
તેના પર ઘણો આધાર રહેલો છ.ે 

મિષિક પમિષિણ એ ઉચ્ મિષિણમાાં સમામવષ્ છ,ે િલે 
એનસીટીઈનુાં કામ િાળા મિષિણનુાં છ,ે પરાંતુ ટૂાંક સમયમાાં તે 

ઉચ્ મિષિણમાાં આવી જિે. આ નસરમતમાાં ઓપન દરસોમસષાસ 
(મુકત રીતે ઉપલબધ સાંસાધનો)ની ઉપલનબધ અને તેનો સૌરી 
ઓછો ઉપયોગ રયો હતો. પરાંતુ આ કોમવિ-19ની મહામારીના 
કારણે સમગ્ર વયવસરા ્બિલાઈ ગઈ. એ પણ કોઈ અમધકૃત 
સરકયુલર મવના સહુએ તેને કોઈ ખ્કાટ મવના સવીકારી પણ 
લીધી. આપણે તયાાં સામા્ય રીતે કોઈપણ ્બિલાવ ધીમે ધીમે 
અને કે્દ્ર સરકાર, રાજય સરકાર, મજલા કષિાએ એમ 
ત્બક્કાવાર આવે છ.ે પરાંતુ કોમવિને કારણે આ ્બિલાવ 
સમગ્ર મવશ્વમાાં એક સારે આવયો છ.ે

મિષિક પમિષિણમાાં આપણો જ ે હેતુ અને લક્ય છ ે તે 
મિષિક તૈયાર કરવાનુાં છ,ે તેને તાલીમ આપવાનુાં છ.ે તો 
આગામી સમયમાાં જ ે મિષિક કલાસરૂમમાાં જવાનો છ,ે તેને 
આપણે ઓનલાઇન ઓપન દરસોમસષાસના માધયમરી કેવી રીતે 
તૈયાર કરીએ તે સહેલુાં ્બની ગયુાં. આ વયવસરાને અમલમાાં 
મૂકવા માટ ેઆપણે કઈ એપસનો ઉપયોગ કરીિુાં, ઓનલાઇનમાાં 
કેવો અભયાસક્રમ િણાવીિુાં એ ્બધુાં નક્કી કરવુાં પિતુાં અને 
તેના માટ ેસમય જતો, પરાંતુ કોમવિના કારણે આપણે એવુાં કાંઈ 
જ નરી કરવુાં પડુ્ાં. િાળા મિષિણરી લઈને પોસટ િોકટરલ 
અભયાસની પમક્રયામાાં હવે ઓનલાઇન માધયમની મિિરી 
મિષિણને આપણે સહુએ સહજતારી સવીકારી લીધુાં. આ એક 
સૌરી મોટી ઉપલનબધ છ ે મિષિક પમિષિણ માટ.ે કારણ કે 
આગળ જઈને તેના સારા પદરણામો આપણને જોવા મળવાના 
છ.ે આ નવી વયવસરામાાં જોિાવુાં અને તેની સારે અનુકૂલન 
સાધવુાં સરળ છ.ે ગઈકાલ સુધી આપણે મયાષાદિત સાંસાધનોરી 
મિષિણનુાં કામ કરી રહ્ા હતા, હવે આપણી પાસે ખૂ્બ જ 
મવિાળ પમાણમાાં મિષિણ માટનેા સાંસાધનો આવી ગયા છ.ે 

તનયમોમાં	બદલાિથરી	તશક્ષક	પ્રતશક્ષણમાં	માનિ	સંસાધન	મા્ે	િધુ	
સંસાધન	ઉપલબધ	કરાિિાનરી	જરૂર	:	િરૉ.	હરટિદ	પ્ેલ
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મિષિણ અને તાલીમ માટ ે પોટષાલ હોય, ઍપ હોય કે હવ ે
ઓટીટી પલેટફોમષા હોય તેમાાં આપણે વે્બ સીદરઝની જમે 
લમનુંગની સીદરઝ પણ કરી િકીએ છીએ, તેમાાં પણ 
એમપસોડસ અને સીઝન હોઈ િકે છ.ે આપણી મવ્ાર 
કરવાની પધિમતમાાં કોમવિને કારણે આ ્બિલાવ આવયો છ.ે

હાલ ઓપન દરસોમસષાસની સરળ ઉપલનબધને કારણે હવે 
મિષિક પમિષિણની વયવસરામાાં નોંધપારિ પદરવતષાનોની 
કરવાની જરૂર પિિે. પહેલાાં લમનુંગ દરકવાયિષા દરસોમસષાસ – 
એટલે કે િીખવા માટ ેસાંસાધનોની જરૂર રહેતી હતી, હવે 
સાંસાધનોની મુકત ઉપલનબધને કારણ મારિરી િીખવાની 
પમક્રયાની સરળ ્બની છ.ે આરી મિષિક તાલીમ માટનેી જ ે
પમક્રયાઓ છ,ે તેને ્બિલવા માટ ે એનસીટીઈએ એક 
પોમલસીમેકર તરીકે પોતાના મનયમો અને વયવસરાઓમાાં ખૂ્બ 
મોટો ્બિલાવ કરવો પિિે.

અગાઉ જયારે એનસીટીઈ નહોતી તયારે એવી વયવસરા 
હતી કે ઇન-સમવષાસ મિષિકોને જ મિષિણની તાલીમ મળતી 
હતી, તેને કારણે મિષિણના વયવસાયમાાં પવેિી િકાતુાં હતુાં. 
પરાંતુ હવે ઇન-સમવષાસ ્બાંધ કરીને મારિ મપ-સમવષાસ તાલીમ પર 
જ ધયાન કે્દ્રીત કયુું છ.ે તેને કારણે જ ેલોકો ્બી.એિ. કયાષા 
્બાિ એમ.એિ. કરવા ઇચછતા હતા તેમાાં મવષેિપ પડ્ો. 
નીમતમાાં ઓપન દિસટ્સ લમનુંગ અને પાટષા-ટાઇમ ્બી.એિ.નુાં 
પણ સૂ્ન છ,ે પરાંતુ મોટાિાગના િાળા મિષિણ વયવસરામાાં 
રહેલા મિષિકોને ્બી.એિ. કરવુાં હોય કે એમ.એિ. કરવુાં હોય 
તેમાાં તેમને મુશકેલી આવે છ.ે 

મિષિણ પમિષિણમાાં જનસટસ વમાષા કમમટી હોય કે પછી 
રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત 2020ના પકરણ 15માાં જનેો સપષ્ 
ઉલેખ કરવામાાં આવયો છ,ે તેમ જ ે રીતે નોન-એિને્ટાંગ 
મવદ્ારથીઓને દિગ્રીઓ વે્વામાાં આવી રહી છ,ે નોન-ફાંકિનલ  
ઇમ્સટટ્ૂિ્સ જ ેપકારે સદટષામફકેટસ આપી રહી છ,ે તેની 
પાછળનુાં કારણ આવી પોમલસીઓમાાં છ,ે તે પણ આપણે જોવુાં 
પિિે. એનઈપીમાાં 5+3+3+4ની જોગવાઈ છ,ે પરાંતુ 
મપ-સકૂલસના મિષિકોની તાલીમ માટનેી એટલી કૉલેજો અને 
સાંસરાઓ િેિમાાં નરી અને મવમવધ સરળે ્બાળ મિષિણ માટનેી 
જ ેમપ-સકૂલસ ્ાલી રહી છ.ે તેમાાં જ ેમિષિકો િણાવી રહ્ા 
છ,ે તેમની તાલીમ અને પમાણનની વયવસરાની જોગવાઈ 
આપણે નીમતમાાં નરી મૂકયુાં. એનઆઈઓએસએ અગાઉ 
એક-એક મદહનાની તાલીમ િરૂ કરી હતી, તે પકારે ્બી.એિ. 
માટ ે પણ વયવસરા હોવી જોઈએ અરવા ઓપન દિસટ્સ 
લમનુંગમાાં જ ેમારિ િરેક રાજયની ઓપન યુનવમસષાટીને જ એ 
પકારના કોસષાની છૂટ છ,ે પરાંતુ તેની સામે જરૂદરયાત ખૂ્બ જ 
વધારે છ.ે આરી નોકરી કરી રહેલા મિષિકો િાળામાાં 
િણાવવા માટ ેપણ જાય છ ેઅને ્બી.એિ. કૉલેજોમાાં રેગયલર 
મવદ્ારથી તરીકે જોિાય છ,ે પરાંતુ તેના કલાસ એટે્ િ નરી કરી 

િકતા. એટે્ િ કરવાની ઇચછા હોવા છતાાં, નસરમત તેમને 
અનુકૂળ નરી હોતી. 

મને એમ લાગે છ ેકે, એમ.એિ.માાં આપણે દિસટ્સ લમનુંગ 
અરવા એનસીટીઈની પહેલાાં પાટષા-ટાઇમ એમ.એિ.ની 
વયવસરા હતી તેવી વયવસરા કરવી જરૂરી છ.ે કારણ કે ઇન-
સમવષાસ ટી્સષા માટ ેપણ પોફેિનલ ગ્રોરની વયવસરા કરવી 
જોઈએ. આપણે જયારે ઓપન દરસોમસષાસની વાત કરીએ 
છીએ તયારે આપણે આપણા માનવ સાંસાધન માટ ેપણ આ 
પકારના દરસોમસષાસને ઓપન કરવા જોઈએ, જરેી જમેને 
િણવુાં છ,ે તે મનયમમત રીતે િણી િકે. આમ કહીને હુાં  
મિષિકોને કોઈ છૂટછાટ આપવાની વાત નરી કરી રહ્ો, હુાં  
તેમને વધુ અભયાસ માટનેી સુમવધા ઉપલબધ કરાવવાનુાં કહી 
રહ્ો છુાં.

આ ઉપરાાંત આપણને યોગય મિષિક પમિષિણનો નરી 
મળી રહ્ા તેની પાછળ આપણા સટાફની જરૂદરયાતના જ ે
મનયમો છ,ે તે ખૂ્બ જ કિક છ ેઅને અઘરા છ.ે તેને કારણે 
આપણે એવુાં સૂ્ન કરવુાં જોઈએ કે હવે જયારે િીખવાના 
સાંસાધનો મુકત રીતે ઉપલબધ ્બ્યા છ ે તયારે અમે 
આઈઆઈટીઈમાાં ઇ્ટરનેટ રેદિયો અને અાંમગરા મૂક 
(MOOC) પલેટફોમષા તૈયાર કયુું છ.ે એનસીટીઈ અને અ્ય 
સાંસરાઓએ પણ આ પકારના મુકત સાંસાધનોના મનમાષાણ 
કરવા માટ ેસહાયતા કરવી જોઈએ, જરેી િમવષયમાાં મિષિકો 
ઓનલાઇન ટીમ ા્ંગ, સેલફ લમનુંગ, સેલફ એસેસમે્ટ જવેી 
વયવસરાઓનો ઉપયોગ કરી િકે. 
(માન. કુલપમતશ્ીએ રાષ્ટ્ીય મિષિણ નીમત સાંિિતે 
એનસીટીઈની નોરષાન દરમજનલ કમમટી અને વેસટનષા દરજનલ 
કમમટી દ્ારા અનુક્રમે 26 અને 27 નવેમ્બરે યોજવામાાં આવેલા 
રાષ્ટ્ીય વેમ્બનારમાાં આપેલા વકતવયનો સાંપાદિત લેખ)

1 – “The” is repeated.
2 – Throw the ball up in the air.
3 – The letter “M”.
4 – A sponge.
5 – Time.
6 –A map.
7 – Breakfast and Lunch.
8 – SWIMS.
9 – The word short.
10 –The doctor was his mom.
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Campus Canvas

યુમનવમસષાટીના િૈષિમણક અને વહીવટી પાાંખના તમામ સભયો સારે મળીને સોમિયલ દિસટન્સાંગના પાલન સારે 
આઈઆઈટીઈમાાં માન. કુલપમતશ્ીની ઉપનસરમતમાાં દિવાળીની ઉજવણી કરવામાાં આવી હતી.

ધનતેરસના દિવસે યુમનવમસષાટીના મહાલક્મી યજ્નુાં 
આયોજન કરવામાાં આવયુાં.

તા. 11 નવેમ્બર, 2020ના રોજ મળેલી આઈઆઈટીઈની 
એનકઝકયુદટવ કાઉન્સલની ્બેઠકમાાં કાઉન્સલના સભયો 
ઓનલાઇન માધયમરી જોિાયા હતા

આઈઆઈટીઈના સવયોચ્ સતિામાંિળ જનરલ કાઉન્સલની 
્બીજી મમદટાંગ યુમનવમસષાટીના પાાંગણમાાં યોજાઈ હતી. આ 
મમદટાંગમાાં રિીજા પિવીિાન સમારાંિના આયોજન તરા 
મહત્વપૂણષા મવરયોની ્્ાષા રઈ હતી

તા. 11 નવેમ્બર, 2020ના રોજ આઈઆઈટીઈની એકેિમેમક 
કાઉન્સલ ્બેઠક મળી હતી

ટૅનકનકલ અભયાસક્રમો મસવાયની ઉચ્ મિષિણની 
સાંસરાઓ જવેી કે ખાનગી યુમનવમસષાટીઓ તરા 
ખાનગી કૉલેજો દ્ારા કોમવિ 19ની મહામારીને 
કારણે લેવાતી ફીમાાં ઘટાિો કરવા માટનેો 
અહેવાલ આપવા માટ ે ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
માન. ્યાયમૂમતષા (મનવૃત) અષિય એ્. મહેતાની 
અધયષિતામાાં ર્ાયેલ મવિેર તજજ્રોની સવિવતમાાં 
આઈઆઈટીઈના કુલપમતશ્ી ડૉ. હષસિદ પટલેની 
મનમણૂાંક રઈ છ.ે  

115 વરષારી ગુજરાતી િારા, 
સાદહતય, સાંસકૃમતના રષિણ અને 
મિષિણનુાં મસાં્ન કરતી ગુજરાતની 
અન્ય સાાંસકૃમતક સાંસરા – 
ગુજરાતી સાડહત્ પડરષદની 
મધયસર સમમમતમાાં રિણ વરષા માટ ે
માન. કુલપમતશ્ીની મનયુનકત 
રયાનો સમગ્ર આઈઆઈટીઈ 
પદરવાર હરખ વયકત કરે છે

અતિનંદન
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કરોલેજ ઓફ એજ્ુકેિન, દરાિલીનાાં 
તાલીમારથી ભયૂવિકા સુર્ારે કોરોના 
વોદરયસષાનુાં સ્માન અને ્બ્ાવ 
સાંિેિ... 
તરા
તાલીમારથી ઋતા પટલેે  દિપાવલીના 
મવરયને લઈને તૈયાર કરેલી સુાંિર 
રાંગોળી


