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વહાલા વવદ્ાર્થીઓ અને અધ્ાપક વિત્રો,કુલપતિશ્રીન�ો  સંદો શ 

માર્ગ મહહનો નાણાકી્ હહરાબ-હકતાબનો મહહનો ્ .ે આખા 
્વર્ગના જમા-ઉધારનું રર્વૈ્ું તૈ્ાર કર્વાનો મહહનો ્.ે નરક્ષક 
રિનરક્ષક તરીકે આપણે પણ હહરાબ-હકતાબ રાખ્વો જરૂરી ્.ે 
એ હહરાબ નાણાકી્ નથી હોતો, એ હહરાબ હો્ ્,ે આપણા 
કામરીરી, આપણા લક્્ો, આપણી નરનધિઓ અને આપણા 
બાકી રહી ર્ેલા કામોનો. આપણે આ બધાનું રર્વૈ્ું તૈ્ાર 
કર્વું પડ ે્,ે જમેાં રણતરીમાં એ લે્વું પડ ે્ ેકે, આપણે કેટલા 
ખંતથી, કેટલી મહેનતથી, કેટલી દાનતથી એ રિ્વૃનતિઓ કરી. 
આપણને રું કર્વામાં આપણા 100 ટકા આપ્ાનો રંતોર થ્ો 
અને ક્ાં રૂક રહી ર્ાનો, ક્ાંક ભૂલ થઈ ર્ાનો અરંતોર 
રહ્ો. આ રિકારનો હહરાબ હકતાબ આપણા રમગ્ર જી્વનની 
હદરા નનધા્ગહરત કર્વાનો અ્વરર આપે ્.ે 

આ માર્ગ મહહનો મારા માટ ેઘણી બધી રીતે ન્વનરષ્ટ રહ્ો. 
આઠમી માર્ગ આંતરરાષ્્ટી્ મહહલા હદ્વર હો્વાની રાથે રાથે 
મારા માટ ે આઈઆઈટીઈના કુલપનત તરીકેનો પદભાર 
રંભાળ્વાનો હદ્વર પણ ્ .ે એટલે મારા માટ ેપણ માર્ગ બે ્વર્ગના 
કા્્ગકાળમાં મેં રું ક્ુું, આરળ રું કામો કર્વાના ્,ે કે્વી રીતે 
કર્વાના ્ ેએ હહરાબ-હકતાબ કર્વાનો મહહનો બની રહ્ો ્.ે 

આજ ેરમગ્ર ન્વશ્વમાં નબર ડટેા એનાનલહટકરનું કામ થા્ ્ ે
એ રું ્?ે એક રિકારનું ન્વશ્ેરણ ્,ે એક રિકારનો હહરાબ-
હકતાબ જ ્,ે જ ેઆપણે ્વધુ રારી રીતે માહહતી આધાહરત 
નનણ્ગ્ો લે્વા માટ ેરક્ષમ બના્વે ્.ે પરંતુ જો ન્વશ્ેરણ માટ ે
આપ્વામાં આ્વેલી માહહતી જ ખામી્ુકત હો્ ત્ારે થ્ેલા 
ન્વશ્ેરણ અ્ોગ્ અને અન્વરારી નનણ્ગ્ો લે્વાઈ જ્વાની 
રંભા્વના પણ રહેલી ્.ે

આઈઆઈટીઈ પહર્વારના રૌથી લાડકા રભ્ો આપણા 
કેટલાક ન્વદ્ાથથીઓ કેટલાક ઉપદ્ર્વી પહરબળોથી ખોટી હદરામાં 
દોર્વા્ા, ખોટી માહહતીઓ અને તેના ખોટા ન્વશ્ેરણને કારણે 
નરક્ષકોને રહજ હો્ તે્વા નરસત અને અનુરારન મારગેથી ભૂલા 
પડીને બીજી હદરામાં દોર્વા્ા. પરંતુ હહંદી નફલમોમાં રેંકડો 
્વખત રાંભળ્વા મળેલી કહે્વત ‘રુબહ કા ભૂલા અરર રામ 

કો ઘર ્વાપર આ જા્ે તો ઉરે ભૂલા નહીં કહેતે’ ની જમે પા્ા 
પોતાની અભ્ાર રિ્વૃનતિઓમાં જોડાઈ ર્ા. એટલું જ નહીં, 
આઈઆઈટીઈના ન્વમા ખેલ મહોતર્વમાં ખૂબ જ જોર, ઉતરાહ 
અને ખરા સપોરર્ગમેનને ્ાજ ે તે રીતે સપોરર્ગમેન નસપહરટથી 
ખેલહદલીપૂ્વ્ગક ભાર લીધો અને ફરીથી આઈઆઈટીઈ રાથેના 
ભા્વનાતમક જોડાણને ્વધુ મજબૂત બનાવ્ું.

રુણ્વતિા્ુકત નરક્ષણને રુનનનચિત કર્વા માટ ે માપદંડો 
નનધા્ગહરત કરીને તેને આધારે ્ુનન્વનર્ગટી અને રૈક્ષનણક 
રંસથાઓનું મૂલ્ાંકન કર્વામાં આ્વી રહ્ું ્ .ે નેરનલ એરેરમેનટ 
ઍનડ એક્હેડટરેન કાઉનનરલ (નૅક) એ રમગ્ર દેરની ્ુનન્વનર્ગટી 
અને રૈક્ષનણક રંસથાઓને તેમની કામરીરીને નનધા્ગહરત માપદંડોને 
આધારે રકારીને રેનનકંર આપે ્.ે નરક્ષક રિનરક્ષણનું કામ 
અલર રિકારનું ્ ેઅને એ માટનેી ્ુનન્વનર્ગટીને રકાર્વા માટનેા 
માપદંડ નનધા્ગહરત થ્ા નથી. એમ ્તાં આપણે અન્ પારંપહરક 
્ુનન્વનર્ગટીની રકારણીના માપદંડોને આધારે પણ નૅકનું રેનનકંર 
મેળ્વ્વા માટ ેકમર કરી લીધી ્ ેઅને એ હદરામાં આરળ ્વધી 
રહ્ા ્ ીએ. જ્ારે 100 કે 500 વ્નકતઓના નનધા્ગહરત માપદંડોને 
આધારે આપણે ક્ા ક્માંકે ્ીએ તે જાણીએ ત્ારે આપણે 
આરળ ્વધ્વા માટ ેઆપણં લક્્ નનધા્ગહરત કરી રકીએ. તેને 
માટનેી ્ોજના બના્વી રકીએ. તેના માટનેા રંરાધનો એકઠા 
કરી રકીએ અને ક્ષમતા ન્વકરા્વી રકીએ. એ્વી જ રીતે નૅકનું 
મૂલ્ાંકન આઈઆઈટીઈને ઉતકૃષ્ટતા તરફ લઈ જ્વા આપણા 
માટ ેધ્ુ્વ તારાનું કામ કરરે, જ ેઅંધકારમાં પણ ્ોગ્ હદરા 
નનધા્ગહરત કર્વામાં મદદરૂપ બને ્.ે

કોરોના ્વાઇરરે ફરી એક્વાર માથુ ઊરક્ું ્,ે ત્ારે 
આપણે પણ પહેલાં કરતાં ્વધુ રા્વરેતી રાથે રક્ી્ રહીએ, 
આપણા ્વડીલોનું રરીકરણ કરા્વીએ અને નારીપાર થ્ા 
ન્વના લડાઈ આતમન્વશ્વારથી લડતા રહીએ. 

આપ રહુ સ્વસથ રહો, રુરનક્ષત રહો તે્વી રુભેચ્ાઓ 
રાથે...

ડૉ. હર્ષદ પટલેના જ્હહંદ

્વહાલા ન્વદ્ાથથીઓ અને અધ્ાપક નમત્ો,
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19 ન્વેમબર 2020, જ્ાન પંરમીનો રુભ હદન અને એ 
હદ્વરે થ્ો રુભારંભ આ ન્વો રિકલપ એટલે ટીરર્ગ ટ્ૂન. 7 
માર્ગના રોજ ટીરર્ગ ટ્ૂનના 100 હદ્વર પૂણ્ગ થ્ા. 
આઈઆઈટીઈના કેમપરથી રરૂ થ્ેલી ‘રીખ્વા અને 
રીખ્વ્વાની ન્વી ધૂન’ આજ ે 21 થી ્વધુ દેરોમાં દરરોજ 
રરેરાર 2500થી ્વધુ શ્ોતાઓ રાથે ધૂમ મરા્વી રહી ્.ે આ 
અનોખો રિકલપ રરૂ કર્વાનું ન્વરારબીજ મળું આઈઆઈટીઈના 
માન. કુલપનતશ્ી ડો. હર્ગદ પટલે પારેથી. કુલપનતશ્ીના નેતૃત્વની 
ખાનર્ત એ ્ ે કે કોઈપણ ન્વરારને તેઓ ખૂબ જ ઝડપથી 
કા્ા્ગનન્વત કરી દે્વાનો માર્ગ મોકળો બના્વી દે ્.ે ટીરર્ગ 
ટ્ૂનની બાબતમાં પણ એમ જ થ્ું. ‘પરામર્ગન પાથે્’ કા્્ગક્મ 
અંતર્ગત રૌરાષ્્ટના રિ્વાર દરનમ્ાન કુલપનતશ્ી અને 
્ુનન્વનર્ગટીના પન્લક રીલેરન ઓનફરર શ્ી પારર જહા ્વચરે 
ઇનટરનેટ રેહડ્ો સટરેન ન્વરે થ્ેલો માત્ 3 નમનનટનો રં્વાદ 
આપણી ્ુનન્વનર્ગટીના પોતાના ઇનટરનેટ રેહડ્ો સટરેન 

‘Teachers’ Tune’ની ફલશ્ુનતમાં પહરણમ્ો. રિ્વાર દરનમ્ાન 
જ કોનફરનર કોલ અને ્વોરરએપ ગ્રૂપના માધ્મથી આ 
અનોખા રેહડ્ો સટરેન કા્ા્ગનન્વત કર્વાની કામરીરી રરૂ થઈ 
રઈ.

ઇનટરનેટ રેહડ્ો સટરેન એ ઇનટરનેટના માધ્મથી શ્ોતાઓ 
રુધી પહોર્વાનું રરળ માધ્મ ્.ે આ માટનેી ટૅનકનકલ 
બાબતોની કામરીરી પૂરી થઈ અને ખરી મજા રરૂ થઈ. 
કોરોનાનો રમ્. રિરારણ કે્વી રીતે રરળ કર્વું, તેનો રમ્ 
ક્ો રાખ્વો, સટરેન મેનેજ કે્વી રીતે કર્વું અને રહુથી મહત્્વનું 
– રેહડ્ોના કા્્ગક્મોના રંરાલ કર્વા માટ ે ન્વદ્ાથથીઓને RJ 
તરીકે કે્વી રીતે તૈ્ાર કર્વા. આ બધું એક પડકાર જ્ેવું જ 
હતું, પણ નરક્ષક એ જ તો ્ ેજ ેપડકાર ઝીલે અને ઝીલતા 
રીખ્વે. રેનટર ઓફ ટ્નેનંર(COT)ના નરરે રેહડ્ો સટરેનના 
રંરાલનની જ્વાબદારી આ્વી. માન. કુલપનતશ્ીના રતત 
માર્ગદર્ગન, પારર જહાનો રમૂહ માધ્મોનો અનુભ્વ, COTના 

सीखनेकी Melodious धून, only on Teachers’Tune

“आप सनु रह ेह ेएफ एम 99.9 सनुो दिल से ...शाम के 7 बज चकेु हैं। “ ઘરે પાછા ફરતા ફરતા રેહડ્રો સાંભળવાની 
જૂની આદત. એ હદવસે ખૂબ જ આનંદ ર્્રો સાંભળી ને કે સાંજના 7 વાગી ગ્ા છ ેઅને િેં ટ્ૂન કરી 
દીધુ એક નવું જ રેહડ્રો સટશેન. ટ્ૂન કરતાની સાર્ે જ વાગવા લાગ્ું, “વશક્ષણ જગતની વક્ષવતજોને 
વવસતારતરો આઈઆઈટીઈ નરો નવરો પ્રકલપ એટલે ઈનટરનેટ રેહડ્રો સટશેન – Teachers’ Tune (ટીચસ્ષ 
ટ્ૂન). જ્ાં સંભળાશે જાણીતા, િાનીતા, અનુભવી વકતાઓની વાત અને આઈઆઈટીઈના વવદ્ાર્થીઓની 
અવભવ્ક્તઓનરો આસવાદ….તરો સાંભળતા રહરો Teachers’ Tune રરોજ સાંજ ે7 વાગે.” 

Hiral Mehta 
COT,IITE Gandhinagar 
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ડા્રેકટર ડો. ન્વરલ જાદ્વ તથા ડપે્ુ. ડા્રેકટર ડો. રોનલ 
થરેજા અને ટીમ COTના રઘન રિ્તનોનું પહરણામ ટીરર્ગ 
ટ્ૂનને 100 હદ્વરના રીમાનરહન પર લઈ આવ્ું ્.ે આ 100 
હદ્વરોમાં 75 થી ્વધુ ્વકતાઓના કા્્ગક્મોનું રિરારણ અને 25 
જટેલા ન્વદ્ાથથી RJ ની રુદૃઢ ટીમ બની ્ .ે જટેલું રરળતાથી આ 
લખાઈ ર્ું એનાથી ્વધુ પડકારજનક હતી, અમારી ટીરર્ગ 
ટ્ૂનના ધ્વનનતંરરો દ્ારા રીખ્વાની આ ્ાત્ા. 

મને હજુ ્ ાદ ્  ેએ હદ્વર જ્ારે કોરોનાને કારણે ્ ુનન્વનર્ગટી 
કેમપર પર ન્વદ્ાથથીઓની હાજરી ન હો્વા ્તાં ઓહડરન માટ ે
ન્વદ્ાથથીઓને તેમના ઓહડ્ો રેકોહડુંર ઓનલાઇન મોકલ્વાની 
રૂરના આપી તો, 100 થી ્વધુ ન્વદ્ાથથીઓના ઓહડ્ો નકલપરથી 
ઇનબોકર ભરાઈ ર્ું હતું. ન્વદ્ાથથીઓનો આ્વો ઉતરાહ જોઈને 
અમારો પણ ઉમંર બે્વડા્ો. આ ઓહડ્ો નકલપરમાંથી રેહડ્ો 
માટ ે ્ોગ્ અ્વાજની ્ણા્વટ કરી ન્વદ્ાથથી RJsની પરંદરી 
થઈ. કેટ-કેટલા રી-રેકોડથીંર અને નસક્પટ માટનેા કેટ-કેટલા રં્વાદો. 
પણ ન્વદ્ાથથીઓ તો આઈઆઈટીઈનાને! આ બધા જ પડા્વો અને 
પડકારો પરાર કરી 100 ન્વદ્ાથથીઓમાંથી આજ ે25 RJ ટીરર્ગ 
ટ્ૂન પર ્વકતાઓ અને ન્વદ્ાથથીઓની અનભવ્નકતઓનો 
આસ્વાદ આપણને કરા્વે ્.ે એટલું જ નહીં, પોતાની અનોખી 
રૈલીને લીધે રીખ્વાની રિનક્્ાને ્વધુ મજદેાર બના્વે ્.ે 

કોરોનાએ આખા ન્વશ્વને ્વચ્ુ્ગઅલ ્વલડ્ગની એક ્ ાત્ા કરા્વી 
દીધી. આખી દુનન્ા ઓનલાઈન મોડમાં આ્વી રઈ. દરેક 
પડકારને તકમાં ફેર્વ્વી એ જ તો આઈઆઈટીઈની ખાનર્ત 
્.ે ્વક્ગ ફ્ોમ હોમ અને લનન્ગર ફ્ોમ હોમ આ્વી ર્ું ત્ારે દરેક 
માટ ેએક અઘરી પહરસથનતનું નનમા્ગણ થ્ું. ઘરે હોઈએ એટલે 
પહર્વારજનો કામ રીંધ્ા ન્વના રહે નહહ અને આખો હદ્વર 
સક્ીન રામે બેરી બેરીને હ્વે તો સક્ીનથી ન્વરહ કર્વાનું મન 
થઈ જા્. એ્વામાં આંખોને મળે આરામ અને કાનોમાં રંભળા્ 
ન્વી ધૂન, કામ કરતા રહો, રીખતા રહો અને રાંભળતા રહો 
ટીરર્ગ ટ્ૂન. 

આ રીતે ઓહડ્ો દ્ારા રીખ્વાની રિનક્્ાને ટીરર્ગ ટ્ૂને 
ન્વો આ્ામ આપ્ો. રીખ્વાનું કે્વી રીતે અને રું? ટીરર્ગ 
ટ્ૂનમાં અમારા ્વકતાઓ અલર અલર રેરમેનટ દ્ારા 
નફલોરોફી, ટીનરંર મેથડ, ટીએલએમ, સકીલ, ફેરન, ફૂડ, નફલમ 
અને બુક રીવ્ુ, ટૅકનૉલૉજી, રંરીત, નૃત્, રાહહત્, નફટનેર, 
ઇનતહાર, રંબંધો, મેનેજમેનટ, રનણત, ન્વજ્ાન, જી્વન મૂલ્ો, 
વ્નકત ન્વરેર, રમારાર, પેરેનનટરં, ્વાતા્ગ, પેડારોજી જ્ેવા અનેક 
ન્વર્ોને આ્વરી લઈને ન્વદ્ાથથીઓના Cognitive, Affective 
and Psychomotor Domains ના ન્વકારમાં પોતાનું ્ોરદાન 
આપે ્.ે 

એક કલાકનો અનોખો કલાર કે જમેાં રંસકૃત ઓનલાઈનથી 
થા્ રરૂઆત, પ્ી ક્ારેક હો્ કહાની મૂલ્ોની તો ક્ારેક 
્વાત મેનેજમેનટની, ક્ારેક લઈ જા્ આપણને ઇનતહારની 
રફરે અને ક્ારેક રાહહત્નાં રથ્વારે, લાઈફના ફંડા રીખ્વાડ ે
અને નજદંરીના ઝરોખામાં ડોહક્ું કરા્વે, તો ક્ારેક મનને નમત્ 
બના્વ્વાની NLPની ન્વી રીતો રીખ્વાડ.ે ન્વજ્ાન ્વાણી દ્ારા 

કરે ન્વજ્ાનની અ્વન્વી ્વાતો તો ન્વહદરા રીખ્વે મેનેજમેનટની 
અનોખી ભારા. સ્વાદ ભી હેલથ ભી ની કરે ્વાત અને કરા્વે 
ઓનલાઈન પારંપહરક ્વાનરીઓનો આસ્વાદ. રિેરક રિરંરો, 
્વાતા્ગ, કન્વ રું કહે્વા માંરે ્,ે નફટનેર મંત્, જી્વન મંત્ અરે 
હેપપીનેર મંત્ પણ રીખ્વાડ ે્  ેઆપણા રૌનું ટીરર્ગ ટ્ૂન. અને 
હા ઉજ્વણી ન્વના તો ક્ાં્ મજા ના આ્વે. અમે પણ ટીરર્ગ 
ટ્ૂનનાં માધ્મથી ન્વ્વર્ગ, રણતંત્ હદન, ્વરંત પંરમી, મહહલા 
હદન, અમદા્વાદનો જનમહદન, મહાનર્વરાત્ી જ્ેવા અનેક ખાર 
હદ્વરોને માણ્ા અને ઉજવ્ા.

અરે હા, આ કલાર અનોખો ્,ે નરક્ષકો રાથે ન્વદ્ાથથીઓનો 
પણ દબદબો ્.ે ટહુકો: villageથી worldનો, રપોટ્ગ રપાટા, 
ર્દાનુભુતી, TechTwist, સ્વરરહરતા, કોમેડી કા તડકા, 
Nature Walk જ્ેવા રેરમેંટમાં ન્વદ્ાથથીઓ પોતાના કૌરલ્ોને 
્વધુ નનખારે ્ ેઅને પોતાની ્વાત ભાન્વ નરક્ષક તરીકે લોકો 
રમક્ષ મૂકતા રીખે ્.ે 

જ ે તાલીમાથથીઓ કદાર કલારરૂમમાં ઓફલાઈન 
અનભવ્નકત નહોતી કરી રકતા, તેઓ આ અ્વાજના માધ્મથી 
ખૂબ રરર રજૂઆત કરતાં થ્ા ્,ે રું આ રીખ્વાની રિનક્્ા 
નથી? પરીક્ષા હો્ અને ન્વદ્ાથથી પરીક્ષાની તૈ્ારી રાથે પોતાના 
ન્વન્વધ રેગમેનટનાં રેકોડથીંરની તૈ્ારી કરે રું આ મેનેજમેનટ 
રીખ્વ્વાની રિનક્્ા નથી? ફા્વરે, નહહ ફા્વે, ક્ારેક હા કે નાં, 
આજ ેતો મેજર ર્જકેટનું પેપર ્ ે્ાર... પણ જ્વાબદારી 
લીધી હો્ એટલે એડજસટ કર્વા તૈ્ાર. રું આ જ્વાબદારી 
અને નનણ્ગ્ ક્ષમતા ન્વકરા્વ્વાની ્વાત નથી? કોઈ નસક્પટ લખી 
આપે, કોઈ બોલી આપે, કોઈ ફોટો અને ન્વડી્ો રૂટ કરી આપે, 
કોઈ ડા્રેકરન કરી આપે. રું આ રહકાર અને રુમેળ 
રીખ્વાની રિનક્્ા નથી? આ જ તો ્ ેઆઈઆઈટીઈની નરક્ષક 
ઘડતરની રિનક્્ા કે જ ેઆ્વા જુદા જુદા રિકલપો દ્ારા ભાન્વ 
નરક્ષકોને અ્વન્વી રિનક્્ામાં મૂકી તેને એક ઉતિમ નરક્ષક બન્વા 
માટનેું મુકત માહોલ આપે ્.ે જ્ાં માહોલ ્,ે ત્ાં મૂલ્ો 
ન્વકર્વાની તક પૂરી રહેલી ્.ે તો તમે રાહ કોની જો્વો ્ો? 
હજુ નથી રામેલ થ્ા આ રીખ્વાની રિનક્્ામાં તો થઈ જાઓ 
અને બજા્વી લો તમારી ધૂન only on Teachers’Tune.  

ये ह ैहमारा Teachers’ Tune
जहाँ होगा चाममीिीिी का charm,
और दिद्विजय करेगा यहाँ traffic jam
िखेने को दमलेगी अदमतभाई की धांस ूएद्टंग
और रदविन्द्रभयैा के camera का सही setting 
होंगे नैन्सी के नख़रे 
और खवेिनािीिी कहेंगी की विडा तो चख ले 
Mishwa की विही दिसीदपटी कथाएँ
और अदनरुद्धभाई बनायेंगे नई ही रेखाएँ
मननभाई होगें खिु में मगन 
और Teachers’ Tune छू लेगा गगन

-By RJ Kshiti 
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English is the widely-spoken language in 
the world. We can call it a lingua franca or a 
global language or international language. 
Therefore, a lot of people get confused about 
the different abbreviations and terms related 
to English language. Those who want to 
become a teacher of English or are aspiring 
to go abroad for study should be familiar 
with some important terms related to English 
language. Learning any language of the world 
for a specific purpose changes the role of the 
language. We have come across many terms 
like mother tongue, first language, second 
language, foreign language etc.  Each term 
has a specific meaning and when it is 
associated with English language teaching 
and learning, the concepts change.  Let's be 
familiar with some of these interesting 
terms. 

TESOL, TEFL, TESL, EFL, ESL are very similar 
in terms and they are often used 
interchangeably in the field of teaching 
English. When you are searching for jobs, 
apply to any positions advertised using these 
various acronyms, as there is no standardized 
acronym system at present. There are also 
many other acronyms too numerous to 
mention, which are also used concerning 
different certificate programs. Do not let 

these acronyms confuse you, just be aware 
that many do exist.

Teaching English Language
•	 TEFL – Teaching English as a foreign 

language 
•	 EFL – English as a foreign language
•	 TESOL – Teaching English to speakers 

of other languages 
•	 ESOL – English for speakers of other 

languages
•	 TESL – Teaching English as a second 

language 
•	 ESL – English as a second language
•	 ESP – English for specific purposes 
•	 EAP – English for academic purposes
TEFL – Teaching English as a foreign 

language
Teaching of English as foreign language is 

the teaching of English to students with 
different first language. First language is 
nothing but your mother tongue. The learner 
already knows at least one language. 
Teaching of English as foreign language is 
also there for immigrants. Teachers may be 
native or non-native speakers. A Teaching 
English as a Foreign Language (TEFL) online 
course can contribute a lot to those willing to 
teach English worldwide. Teaching English in 
a non-native English-speaking country, e.g., 

Dr. Alpeshkumar G. Nakrani
Assistant Professor,

Smt. J. J. Kundaliya Graduate Teachers' College, Rajkot

Common terms related to English Language  
Teaching & Learning
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teaching English in Korea; they are learning a 
foreign language – English. A teacher is 
teaching them a foreign language. The 
methods and approaches of teaching English 
as a second language and foreign language 
do differ greatly. It refers to teaching English 
in a country where English is not a primary 
language (rather, it is a foreign language). An 
example of TEFL would be a teacher from the 
U.S. teaching English in China.

EFL – English as a foreign language
EFL is English which is taught to students 

in a foreign, non-English speaking country. As 
it is true of many European countries, where 
is common to learn to speak more than one 
foreign language. Normally English is learnt 
in such countries for more privileged class 
which helps them to connect themselves to 
the all the English-speaking nations of the 
world. English as a Foreign Language (EFL) is 
the term used to describe the study of English 
by non-native speakers in countries where 
English is not the dominant language. This is 
not to be confused with English as a Second 
Language—also called English as an 
Additional Language—which is the practice 
of learning English in a predominantly 
English-speaking country. countries in which 
English is used some but is not widely spoken.

TESOL – Teaching English to speakers of 
other languages

Teaching English to Speakers of Other 
Languages – a term that is used to distinguish 
English language teaching as a professional 
activity that requires specialized training. 
Training in TESOL methodology is generally 
recommended for teachers who plan to work 
with learners who are non-native English 
speakers living in an English-speaking 
country. Teachers help students to use 
English to communicate in their daily life in 
an English-speaking country. This includes 
things like going shopping, ordering food at a 
restaurant, interviewing for a job, how to 
make small talk with coworkers, and so on. 

the teaching of English to people whose first 
language is not English, especially in an 
English-speaking country.

 ESOL – English for speakers of other 
languages

The meaning of the abbreviation ESOL is 
English to Speakers of Other Languages. It is 
related to TESOL. 

TESL – Teaching English as a second 
language

Teaching English in a native English-
speaking country, e.g., teaching English in 
America to Chinese-speaking people; they 
are learning a second language. A teacher is 
teaching them a second language. A TESL 
certificate usually refers to people who plan 
to teach to non-native English speakers living 
in a native-English-speaking country.

ESL - English as a Second Language
A second language is any language a 

person uses other than his mother tongue 
(First language). It is also called L2. Second 
language is not his mother tongue but he has 
learnt it later. For. Example a Gujarati student 
has Gujarati as first language as he was born 
and brought up in Gujarat and when he 
learns any other language like Hindi, Marathi 
or English it becomes a second language for 
him. If you are to stay in an English-speaking 
country for a long time you need to learn the 
language for daily communication and that is 
learning English as a second language. 
Therefore, there are professional courses 
going on with the name of TESL (Teaching 
English as Second Language). English-
speaking countries that have historically 
adopted English as a second language or 
lingua franca. ESL countries are nations 
where the medium of instruction in education 
and government is in English, although 
English may not be the native language. EFL 
countries do not use English as a medium of 
instruction but English is taught in schools. 
English is the international language of 
business, commerce, science, medicine, and 
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many other key areas. There are many good 
reasons to learn English as second language. 
There are more than 6,000 different 
languages spoken all over the world, but 
English is and will continue to be a common 
means of communication for speakers of all 
languages. 

ESP	–	English	for	specific	purposes
English for Special Purposes includes 

students who are learning English in context 
of a certain field, profession, or topic. For 
example, when teaching legal English, it was 
teaching English in context of law. Many 
people around the world are learning English 
because of specific needs in their work. 
Some examples of occupations in which 
employees need to or choose to learn English 
to improve their English proficiency, and as a 
result, their work, are: business people, 
pilots, engineers, travel agents, hotel staff, 
etc. – virtually all occupations on the planet! 
English for specific purposes (ESP) is a subset 
of English as a second or foreign language. It 
usually refers to teaching the English 
language to university students or people 
already in employment, with reference to 
the particular vocabulary and skills they 
need. ESP as simply being the teaching of 
English for any purpose that could be 
specified.

EAP – English for academic purposes
EAP means English for Academic Purposes 

means to learn English that will allow them 
to be successful in their academic pursuits in 
an English-speaking educational institution. 
English for academic purposes, commonly 
known as Academic English, includes training 
students, usually in a higher education 
setting, to use language appropriately for 
study. It is one of the most common forms of 
English for specific purposes. English for 
Academic Purposes, or EAP for short, is the 
English which is needed to study or conduct 
research using that language. To study 
another subject in English, to enter university. 

TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language)

International students who have learned 
English as a second or foreign language and 
wish to attend an English-speaking 
university or college (usually in North 
America) must write and pass the TOEFL 
test. A passing score on the TOEFL is one of 
the main entrance requirements. Test of 
English as a Foreign Language is a 
standardized test to measure the English 
language ability of non-native speakers 
wishing to enroll in English-speaking 
universities. The test is accepted by many 
English-speaking academic and professional 
institutions. TOEFL is one of the two major 
English-language tests in the world, the 
other being the IELTS. TOEFL is a trademark 
of the Educational Testing Service (ETS), a 
private non-profit organization, which 
designs and administers the tests. ETS 
issues official score reports which are sent 
independently to institutions and are valid 
for two years following the test.

IELTS	 (International	 English	 Language	
Testing	System)

The International English Language Testing 
System (IELTS)is an international standardized 
test of English language proficiency for non-
native English language speakers. It is jointly 
managed by the British Council, IDP: IELTS 
Australia and Cambridge Assessment English 
and was established in 1989. IELTS is one of the 
major English-language tests in the world. Many 
English language learners need IELTS in order to 
pursue academic or non-academic training. 
IELTS is recognized by universities, employers in 
many countries, professional bodies, 
immigration authorities and other government 
agencies.  IELTS is accepted by most Australian, 
British, Canadian, European, Irish and New 
Zealand academic institutions, by over 3,000 
academic institutions in the United States, and 
by various professional organizations across the 
world.



9
Sutirth - March

Language is all around you. It can make you 
laugh, make you cry, convey your emotions, 
make things happen. You use it every day, and 
have been doing since you were a very young 
child – even before you could tie your own 
shoelaces.  It’s an essential part of what makes 
us human. Using language is one of the most 
amazing things we do.

Have you ever stopped to wonder where 
language came from, how it developed or 
even what kind of things you really know as 
a speaker of one or more languages? Well, 
it would be interesting to know the answers 
to these curious questions through science. 
Languages can be studied scientifically and the 
area is termed Linguistics. 

Linguistics refers to the scientific study of 
language. The word ‘linguistics’ is derived from 
the Latin words ‘lingua’ meaning ‘tongue’ and 
‘istics’ meaning ‘knowledge’.  According to 
the Cambridge Dictionary, linguistics refers 
to ‘the scientific study of the structure and 
development of language in general or of 
particular language’. 

The study of linguistics comes from the 
natural curiosity of man about the particulars 
of the language he speaks, evaluated through 
different perspectives. According to Ferdinand 
de Saussure, one of the most famous linguists, 
- “A linguistic system is a series of differences 
of sound combined with a series of differences 
of ideas.”

Language has a hierarchical structure. 
In order to study the science of language 
systematically, we sub-divide the area of study 
in an analytical and easier way. Each level of the 
system that constitutes the study of linguistics 
is independent on its own. These levels can be 
represented in the following manner:

Branches	of	Linguistics
Phonetics: Phonetics refers to the study 

of the sounds of speech. It deals with the 

way sounds are produced, transmitted and 
perceived.

The three main branches of phonetics are:
1.Articulatory	 phonetics: studies the 

articulation of speech sounds
2.	Acoustic	phonetics: studies the physical 

properties of speech sounds as transmitted 
between mouth and ear

3.Auditory	phonetics:	studies the perpetual 
response to speech sounds as mediated by ear, 
auditory nerve and brain.

Phonology:	a study of how sounds/sound 
patterns/signs are arranged in each language, 
as organized units of speech. It also looks into 
the specifications in the distribution of sounds 
in each language.

Morphology:	 studies the forms of words 
in different uses and constructions. It is 
concerned with the evolution of small words 
from meaningful units called ‘morphemes’. It 
is studied under two fields, namely, inflectional 
morphology and derivational morphology.

Syntax:	studies the construction of phrases, 
clauses and sentences in a language. It analyses 
the basic word order followed in languages.

Semantics: it is a study of meaning. It 
focuses on studying the structure of meaning 
in a language and in giving an account of word 
and sentence meaning.

Pragmatics: it is an extension of semantic 
and deals with the study on how meaning 
changes with different contexts.

The hierarchy of language can be 
represented as:

• Phonemes
• Syllables
• Morphemes
• Words
• Phrases
• Clauses
• Sentences/Utterances
• Texts/discourses

                                                            	Dr.	Swarnabharati
                                                             Assistant Professor

                                                             Department of English, Languages & Social Sciences                                                             
Centre of Education, Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar

The Science of Language
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ભારતી્ નરક્ષક રિનરક્ષણ રંસથાન (ઇનનડ્ન ઇનનસટટ્ૂટ ઑફ ટીરર એજ્ુકેરન – આઈઆઈટીઈ)ની ્વાત કરીએ એ પહેલા 

્વરષો પહેલા ઇનનડ્ન ઇનનસટટ્ૂટ ઑફ ટૅકનૉલૉજી, રાંધીનરરના રિથમ 

હડરેકટર ડૉ. રુધીર જનૈ રાથે થ્ેલી એક ્વાત ્ાદ કરં ્ુ.ં જ્ારે 

આઈઆઈટી-રાંધીનરરની સથાપના થઈ ત્ારે જમીન કે મકાન 

ન્વના ભારતની અગ્રણી ટૅકનૉલૉજી નરક્ષણ રંસથાને કા્ા્ગનન્વત 

કર્વા માટ ે ડૉ. જનૈની નનમણૂક આઈઆઈટી કાનપુરથી અહીં 

કર્વામાં આ્વી હતી. માત્ ત્ણ વ્નકતના સટાફ રાથે રરૂ થ્ેલી 

કામરીરી માટ ેજ્ારે ડૉ. જનૈને પૂછું કે આઈઆઈટી રાંધીનરર 

અન્ રિસથાનપત આઈઆઈટી જ્ેવી ક્ારે બનરે? એમનો જ્વાબ 

રરળ હતો, “કોઈપણ રંસથા એક ્વર્ગ કે એક દરકમાં નથી 

બનતી. Institution building takes decades of 

dedication and commitment. (રંસથાના નનમા્ગણ 

માટ ેદરકાઓની કહટબધિતા અને રમપ્ગણ જોઈએ 

્.ે)”

િાન. ડૉ. હર્ષદ પટલેના કુલપવત તરીકે પૂણ્ષ કરેલા બે વર્ષના કા્્ષકાળનું એક વવહંગાવલરોકન 

પઠારસ	જહઠા,	
જનરંપક્ગ અને રિકારન અનધકારી, આઈઆઈટીઈ

yrðhŒ fŒoÔÞr™ck™k  
y-rîŒeÞ ð»ko
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આ રંદભ્ગ રાથે ્વાત કરીએ આઈઆઈટીઈની. કારણ કે, 

લરભર બે ્વર્ગ પહેલાં જ્ારે પણ આઈઆઈટીઈની ્વાત આ્વે 

ત્ારે મોટાભારના જનરમૂહના મનમાં આઈઆઈટીઈમાં 

આ્વતો ્લે્ો ‘ઈ’ મૂક બની જતો. એટલે નરક્ષક રિનરક્ષણ 

રંસથાન અને ટૅકનૉલૉજી નરક્ષણ રંસથાન ્વચરે સપષ્ટતા પણ 

કર્વી પડતી. હજી પણ આઈઆઈટી- રાંધીનરરના 

ન્વદ્ાથથીઓમાં કોન્વડના કેર નોંધા્ તો પત્કાર નમત્ોના ફોન 

આઈઆઈટીઈ રાંધીનરરના પીઆરઓ પર આ્વે ્.ે જોકે, 

્લે્ાં બે ્વર્ગમાં આઈઆઈટીઈનો એ ્લે્ો ‘ઈ’ રમગ્ર 

રુજરાતમાં સપષ્ટપણે રંભળા્ો ્ ેઅને રમજા્ો પણ ્.ે 

માન. ્વડારિધાનશ્ી નરેનદ્ર મોદીના રુજરાતના મુખ્મંત્ી 

તરીકેના કા્્ગકાળ દરનમ્ાન સથપા્ેલી આઈઆઈટીઈ તેની 

સથાપનાનું દરમુ ્વર્ગ ઉજ્વી રહી ્.ે રમગ્ર ન્વશ્વની આ્વનારી 

પેઢીઓ માટ ેભારતી્ મૂલ્ો અને નરક્ષણ પરંપરાથી રજ્જ 

્વૈનશ્વક રુણ્વતિા્ુકત નરક્ષકો તૈ્ાર કર્વાનું શ્ી મોદીનું સ્વપન 

રાકાર કર્વા માટ ેએથલેહટકરના મેદાનમાં ્ોજાતી રીલે રેરની 

જમે આઈઆઈટીઈના ્વત્ગમાન કુલપનતશ્ી માન. ડૉ. હર્ગદ 

પટલેને તેમના પુરોરામી કુલપનતશ્ીઓ ડૉ. કમલેર જોરીપુરા 

અને ડૉ. રરીરંજન ્ાદ્વ પારેથી ‘બૅટન’ મળી. જાહેર 

વ્્વસથાની કોઈપણ રંસથામાં અનુરામીને મળતા પુરોરામીઓનો 

્વારરો અને વ્્વસથામાં જ ે ્ ે તેમાં પોતાની વ્નકતરત 

કા્્ગકુરળતાથી ્વધુ રારં રું થઈ રકે? રંસથાને એક ન્વા 

મુકામ પર કે્વી રીતે પહોંરાડી રકા્? તે નનનચિત કર્વાથી 

રમગ્ર વ્્વસથા વ્નકત આધાહરત ન બની રહેતા રિનક્્ા 

આધાહરત બની રહે ્.ે એટલા માટ ે જ પોતાની ્વૈજ્ાનનક 

નરનધિઓ માટ ે પોતાના પુરોરામીઓને પણ રહભારી 

રણા્વનારા આઈઝેક ન્ૂટનનું ્વાક્ દરેક રંસથાના નેતૃત્વને 

લારુ પડ ે્.ે ન્ૂટને કહંુ્ હતું, “હંુ ્વધુ આરળ જોઈ રક્ો 

કારણ કે હંુ મારા પુરોરામીઓના ખભા પર ઊભો ્ુ.ં”

્ુનન્વનર્ગટીમાં ્ોગ્ માળખાકી્ રુન્વધાઓ અને 

વ્્વસથાઓની ઉપલ્ધતા રાથે 8 માર્ગ, 2019ના રોજ માન. 

ડૉ. હર્ગદ પટલેે આઈઆઈટીઈના કુલપનતશ્ી તરીકેનો કા્્ગભાર 

રંભાળો. ્લે્ા બે દા્કાથી રુજરાતના જાહેર જી્વન અને 

ખાર કરીને નરક્ષણ ન્વદ્ારાખાના એક ્વહરષ્ઠ અધ્ાપકને જ 

નરક્ષક રિનરક્ષણની ્ુનન્વનર્ગટીનું રુકાન રોંપા્ ત્ારે કંઈક 

અનોખું ન થા્ તો જ ન્વાઈ.

માન. કુલપનતશ્ીનું વ્નકતત્વ કેટલાક સપષ્ટ દૃનષ્ટકોણ અને 

મૂલ્ોથી ઘડા્ું ્,ે જનેો ઉલ્ેખ તેમણે પોતાના ન્વન્વધ 

્વકતવ્ોમાં પણ ક્ષો ્.ે આઈઆઈટીઈમાં પોતાના કા્્ગકાળના 

રિારંનભક બે ્વર્ગમાં જ ેકા્ષો થ્ા ્,ે તેમાં એ દૃનષ્ટકોણ અને 

મૂલ્ો પડઘાતા જો્વા મળે ્.ે કા્્ગનરનધિની નોંધ લઈએ તે 

પહેલાં કુલપનતશ્ીના ત્ણ રા્વીરૂપ દૃનષ્ટકોણ રમજીએ
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1. “Training cannot be darling.”

તાલીમ આપતી ્વખતે ન્વદ્ાથથીનું હહત રમગ્રતામાં જો્વું 

પડ,ે નહીં કે એક-બે મુદ્ા કે તેમની અનુકૂળતા. એટલે ‘કા્વો 

કડ્વો લારે તો પણ કોરોનાથી બર્વા માટ ે પી્વો પડ.ે’ આ 

બાબતનો અનુભ્વ આઈઆઈટીઈના રેનટર ઓફ એજ્ુકેરનમાં 

અભ્ાર કરતા નરક્ષક તાલીમાથથીઓને થ્ો હરે. ક્ારેક ન 

પણ રમે પરંતુ અનુરારન, નરસત અને નન્નમત અભ્ારકા્્ગ 

એ કોઈપણ નરક્ષકના મૂળભૂત રુણો ્  ેએટલે તેમને આતમરાત 

કર્વા માટ ેકઠોર તાલીમ લે્વી પડ.ે પ્ી એ રમે કે ન રમે. 

ભાન્વ નરક્ષકની તાલીમમાં નરસત, અનુરારન રાથે બાંધ્ોડ 

ન હોઈ રકે.

2. Efforts are important, result is not

માન. કુલપનતશ્ી રાથેના રં્વાદોમાં આ ્વાક્ રાંભળ્વા 

મળું હરે. આ ્વાત રરળ ્વાક્માં રીતાના કમ્ગ્ોરનો રંદેરો 

્.ે જમે રંતવ્ સથાન પર પહોંર્વા માટ ેકે્વા ્વાહનનો, ક્ા 

માર્ગનો અને કે્વી રીતે ઉપ્ોર કરીએ ્ીએ તેના પરથી એ 

સથાને પહોંચ્ા પ્ી આનંદ થરે, થાક લારરે કે પ્ી નનરારા 

મળરે તેની અનુભૂનત આધાહરત હો્ ્.ે આથી જ કોઈ 

નનધા્ગહરત લક્્ને મેળ્વ્વા માટ ે તમે કેટલા રિ્ારો, કેટલી 

અરરકારકતા અને કેટલા ઉતરાહથી કરો ્ો, તે મહત્્વનું ્.ે 

જો તમે તમારી ક્ષમતાનો પૂણ્ગ ઉપ્ોર કરીને પૂરી શ્ધિા અને 

કહટબધિતાથી ધ્ે્ નરધિ કર્વા માટનેા રિ્ારો કરો ્ો, 

ત્ારબાદ જ ેપહરણામ આ્વે તેની નરંતા નથી કર્વાની. કારણકે 

તેને માટ ેતમારા રિ્ારો ઓ્ા પડ્ાની નનરારા નહીં હો્. એ 

નસથનત પહરણામને સ્વીકારીને ફરી તેને બહેતર બના્વ્વા માટ ે

તમને કા્્ગરત્ થઈ જ્વાની ન્વી ઊજા્ગ આપરે. એક ન્વા લક્્ 

તરફ તમને દોરી જરે.

3. Direction is more important than speed

 આઈઆઈટીઈએ ્લે્ા બે ્વર્ગમાં ન્વન્વધ હદરાઓમાં જ ે

કામરીરી કરી ્ ે તે જોતાં એમ લારે કે, ્ુનન્વનર્ગટીએ 

લોકમાનરમાં અને રાજ્માં તેનું રિ્વત્ગમાન સથાન ખૂબ જ 

ઝડપથી હાંરલ ક્ુું ્.ે પરંતુ આ ઝડપ કરતાં પણ ્વધુ મહત્્વ 

્ ે હદરા. માન. કુલપનતશ્ીએ આઈઆઈટીઈ પહર્વારની 

રંખ્ાબંધ રંસથાઓના રભ્ો રાથેના રં્વાદમાં આ ્વાત કહી 

્ ે– “ઝડપ કરતાં હદરા ્વધુ મહત્્વની ્.ે” જો ઝડપ હો્ 

પરંતુ હદરા ન હો્ તો રમ્, રંરાધનો અરરકારક રીતે 

ઉપ્ોરમાં લઈ રકાતા નથી અને તે ઊજા્ગ અને અ્વરરના 

વ્્ તરફ દોરી જા્ ્.ે આથી કોઈપણ ધ્ે્ તરફ રનત 

કરતાં પહેલાં તે માટનેી હદરા રુનનનચિત કર્વી જરૂરી બને ્.ે

આ ત્ણ મહત્્વપૂણ્ગ દૃનષ્ટકોણ રાથે 8 માર્ગ 2019ના રોજ 

આઈઆઈટીઈમાં કા્ા્ગનન્વત થ્ેલી માન. કુલપનતશ્ીના 

વ્નકતત્વની ઊજા્ગએ ્ ુનન્વનર્ગટીને માર્ગદર્ગક નેતૃત્વ આપ્ું ્ .ે 

જનેે કારણે વ્્વસથાતંત્ની કા્્ગક્ષમતા અને માન. નરેનદ્ર 

મોદીએ ્ુનન્વનર્ગટીની સથાપના રમ્ે જો્ેલા દૂરદરથી સ્વપનને 

રાકાર કર્વાની હદરાને એક ન્વું બળ મળું ્.ે

્વર્ગ 2019માં રાજ્ રરકારે આઈઆઈટીઈને નજલ્ા 

નરક્ષણ અને તાલીમ ભ્વનોમાં રાલતા બી.એડ્. અભ્ારક્મોની 

જ્વાબદારી રોંપી અને આઈઆઈટીઈનો રાજ્માં વ્ાપ ્વધ્ો. 

આઈઆઈટીઈના રેનટર ઑફ એજ્ુકેરનમાં પૂણ્ગકાનલન 

અધ્ાપકોની નનમણૂક કર્વામાં આ્વી. આ ઉપરાંત ન્વા રાર 

રેનટર – રેનટર ઑફ ટ્નેનંર, રેનટર ઓફ સપેનર્લ એજ્ુકેરન, 

રેનટર ઑફ હરરર્ગ અને રેનટર ઑફ એકસટનેરનની રરના 

કર્વામાં આ્વી જનેા માધ્મથી રમાજના રિત્ેક ્વર્ગ રુધી 

્ુનન્વનર્ગટીનો વ્ાપ ્વધારી રકા્. મહત્્વપૂણ્ગ બાબત એ ્ ેકે 
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આ પાંર રેનટર્ગની રરના અને રાજ્ની રરકારી અને 

અનુદાનનત બી.એડ્. કૉલજોને, ડા્ેટ રંસથાઓને આઈઆઈટીઈ 

રાથેના જોડાણના પરલાંને ભારત રરકારના નીનત આ્ોર 

દ્ારા પણ દેરમાં માન્વ રંરાધન ન્વકાર ક્ષેત્ની 23 બેસટ 

રિેનકટનરરમાં સથાન આપ્ું ્.ે જનેાથી આઈઆઈટીઈની નોંધ 

રમગ્ર દેરમાં લે્વાઈ ્.ે

રમાજ અને રરકાર હંમેરાં પથદર્ગક નરક્ષકોની નોંધ લેતા 

રહ્ા ્ ેઅને ‘નરક્ષક હદન’ જ્ેવા ન્વનરષ્ટ હદ્વરોએ તેમના 

્ોરદાનને રમમાનતા પણ રહ્ા ્.ે પરંતુ એ નરક્ષકોને ઘડીને 

તૈ્ાર કરનારા નરક્ષક રિનરક્ષકોએ રાષ્્ટ નનમા્ગણમાં આપેલા મૂક 

્ોરદાનની નોંધ લઈને નરક્ષક રિનરક્ષણ અને નરક્ષકની 

ભૂનમકાનું જનરામાન્માં એક અનોખું સથાન સથાનપત કર્વાના 

ભારરૂપે આઈઆઈટીઈ દ્ારા રાજ્ના 100થી ્વધુ નરક્ષક 

રિનરક્ષકોનું રાજ્પાલશ્ીના હસતે રમમાન કર્વામાં આવ્ું. 

દેરના મહાન ્વૈજ્ાનનક ડૉ. ન્વક્મ રારાભાઈના જનમરતા્દી 

્વર્ગની ઉજ્વણી જન રામાન્માં ન્વજ્ાન રિત્ેની રૂનર કેળ્વા્ 

તે રીતે થા્ તે હેતુથી ‘ડૉ. ન્વક્મ રારાભાઈ રેનનટનરી 

રેનલબ્ેરન ડા્લૉર રીહરઝ’નું આ્ોજન કર્વામાં આવ્ું 

જમેાં પ્ા્ગ્વરણન્વદ્ કાનત્ગકે્ રારાભાઈ રહહત અગ્રણી 

તજજ્ોએ રં્વાદ ક્ષો.

હડરેમબર 2019માં ્ ુનન્વનર્ગટીના બીજા પદ્વીદાન રમારંભનું 

આ્ોજન મહાતમા મંહદર ખાતે થ્ું, જમેાં માન. કુલપનતશ્ીએ 

પણ ટીરર ્ુનન્વનર્ગટીના એક ન્વદ્ાથથી તરીકે પદ્વી મેળ્વી 

હતી. ્વર્ગ 2020ના રિારંભે જાન્ુઆરી 26 થી 30 દરનમ્ાન 

મહાતમા રાંધીની 150મી જનમ જ્ંતીની ઉજ્વણીના ભારરૂપે 

આઈઆઈટીઈ દ્ારા રમગ્ર રાજ્માં ‘બાપુ સકૂલ મેં’ કા્્ગક્મનું 

આ્ોજન કર્વામાં આવ્ું. જમેાં આઈઆઈટીઈના ન્વદ્ાથથીઓ, 

અધ્ાપકો અને ્વહી્વટી પાંખ મળીને 560 જટેલાં રાંધી ન્વરાર 

ન્વસતારકોએ રાજ્ના ખૂણે ખૂણે આ્વેલી 11 હજારથી ્વધુ 

રૈક્ષનણક અને રામાનજક રંસથાઓના 1 લાખથી ્વધુ ન્વદ્ાથથીઓ 

રુધી મહાતમા રાંધીના જી્વન અને ન્વરારને પહોંરાડ્ા. આ 

કા ્્ગક્મમાં માન. કુલપનતશ્ીએ પણ રાજ્ના ન્વન્વધ નજલ્ાઓમાં 

પહોંરેલા નરક્ષક તાલીમાથથીઓ રાથે રંપક્ગ ક્ષો અને તેમને 

રિોતરાહહત ક્ા્ગ.

નરક્ષક તાલીમાથથીઓને ઇનટન્ગરીપ માટ ેપણ રહેરી, ગ્રામ્, 

ખાનરી, રરકારી, મ્ુનનનરપલ કોપષોરેરન રંરાનલત, રુજરાતી 

માધ્મ, અંગ્રેજી માધ્મ, અનુદાનનત, આશ્મ રાળાઓ, 

નન્વારી રાળાઓ એમ ન્વન્વધ રિકારની રાળાઓમાં મોકલ્વામાં 

આવ્ા. તાલીમાથથીઓએ રરૂઆતમાં ખરકાટ રાથે રરૂ કરેલી 

એ ઇનટન્ગનરપના અંતે જ્ારે તેમણે કુલપનતશ્ી રમક્ષ પોતાના 

અનુભ્વો ્વણ્ગવ્ા ત્ારે તેમના રહેરા પર એ ન્વા અનુભ્વોનો 

આનંદ અને રંતોર દેખાતો હતો.

રેનટર ઑફ એજ્ુકેરનમાં દરરોજ ર્વારે થતી 

ન્વદ્ાથથીઓની રિાથ્ગના રભામાં હાજરીથી લઈ રાંજ ે રૌથી 

્લે્ે ્ુનન્વનર્ગટીનું રંકુલ ્ોડનારા માન. કુલપનતશ્ી 

્ુનન્વનર્ગટીની ્વહી્વટી અને રૈક્ષનણક રિ્વૃનતિમાં ઓતરિોત રહ્ા 

્.ે આ રનક્્ નેતૃત્વની ફલશ્ુનત એટલે ્ુનન્વનર્ગટીના નેજા 

હેઠળ કા્ા્ગનન્વત થ્ેલાં ન્વન્વધ રિકલપો. હડરેમબર 2019માં 

પદ્વીદાન રમારંભ, જાન્ુઆરીમાં ‘બાપુ સકૂલ મેં’ કા્્ગક્મ, 

ફેબ્ુઆરીમાં ન્વદ્ાથથીઓની ઇનટન્ગરીપર, માર્ગ 2020માં 

્ુનન્વનર્ગટી રંલગ્ન રંસથાઓમાં અભ્ાર કરી રૂકેલા 

ન્વદ્ાથથીઓ અને રુણ્વતિા્ુકત નરક્ષકો ઇચ્તી રાળાઓ ્વચરે 

રેતુ રમાન પલેરમેનટ પોટ્ગલ – ‘આહદત્’ની રંકલપના થઈ અને 

6 માર્ગના રોજ માન. મુખ્મંત્ીશ્ી ન્વજ્ભાઈ રૂપાણીના 

હસતે, માન. નરક્ષણમંત્ીશ્ીની ઉપનસથનતમાં તેનું લોકાપ્ગણ 

કર્વામાં આવ્ું.

્વર્ગ 2020ની રરૂઆતમાં જ અરાનક આ્વી પડલેી 

કોરોના મહામારીને કારણે રમગ્ર ન્વશ્વની જમે આઈઆઈટીઈમાં 

પણ અભ્ાર રિનક્્ામાં ન્વક્ષેપ પડ્ો. પરંતુ નરક્ષક રિનરક્ષણ 

રંસથા તરીકે આ્વી મુશકેલ ઘડીમાં પણ રમાજનો જુસરો 

જળ્વાઈ રહે તેની નૈનતક જ્વાબદારી પણ નનભા્વ્વાનું રૂક્ા 

નથી. માન. કુલપનતશ્ીની રિેરણાથી ્ુનન્વનર્ગટીનાં અધ્ાપકો 

રાથે મળીને કોન્વડથી બર્વાના રૂરનોનો ન્વહડ્ો, તણા્વ અને 
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ડરના રમ્માં પણ જન રામાન્માં હળ્વી અને હકારાતમક 

્વાત રાથે આઈઆઈટીઈની માહહતી પહોંરે તે્વું અનોખું 

રોનર્લ મીહડ્ા કેમપેન ‘હળ્વાર રાથે હહરલ’નું નનમા્ગણ 

કર્વામાં આવ્ું.

રાથે રાથે રૈક્ષનણક કેલેનડરને મહામારીની ન્વરેર અરર ન 

થા્ તેને ધ્ાનમાં લઈને રેનટર ઑફ એજ્ુકેરનમાં અભ્ાર 

કરતા ન્વદ્ાથથીઓ માટ ેબા્રેરની ્વંદે રુજરાત ટી્વી રેનલ, 

રૂરલ કલારરૂમ, માઇક્ોરોફટ ટીમર, ઝૂમ જ્ેવા માધ્મોના 

ઉપ્ોરથી રમ્રર રૈક્ષનણક કા્્ગ પૂણ્ગ કર્વામાં આવ્ું. 

રૈક્ષનણક જરતે મહામારી રામે ્વેનબનાર અને ઓનલાઇન 

્વક્ગરોપ જ્ેવાં અનુરૂપ પરલાં ભરીને અભ્ાર રિનક્્ા જાળ્વી 

ત્ારે પણ આઈઆઈટીઈએ આંતરરાષ્્ટી્ રેનમનાર, રાષ્્ટી્ 

કક્ષાના ્વક્ગરોપના આ્ોજનોથી એ રમ્કાળમાં રૈક્ષનણક 

રનક્્તા રતત જાળ્વી રાખી. આ રિનક્્ાઓને રમાંતર 

્વહહ્વટી રિનક્્ાઓ પણ ઓનલાઇન માધ્મથી નક્્ારીલ રહી. 

ન્વદ્ાથથીઓને લૉકડાઉનમાં પરીક્ષા આપ્વાની અર્વડ ન પડ ેતે 

હેતુથી ્ુનન્વનર્ગટીએ તેમના ઘરના દર્વાજ ેઉતિર્વહીઓ અને 

પેન, પેનનરલ જ્ેવી સટરેનરી રામગ્રી ભારતી્ પોસટના 

રહ્ોરથી રુજરાતના 30 નજલ્ા અને દેરના રાત રાજ્ોમાં 

પહોંરતી કરી અને પરીક્ષાની પારદનર્ગતા અને ન્વશ્વરની્તા 

જળ્વાઈ રહે તે રિકારે નરિલીમ પરીક્ષાનું આ્ોજન થ્ું. 

આ અરાઉ પણ ્વર્ગ 2019માં ્ુનન્વનર્ગટીએ આંતર 

્ુનન્વનર્ગટી ખેલ સપધા્ગઓમાં ભાર લે્વા માટ ેઅન્ રાજ્માં 

ર્ેલાં ન્વદ્ાથથીઓની પરીક્ષાનું આ્ોજન તેમની ્જમાન 

રંસથાઓમાં જ ક્ુું હતું. 

કોરોનાકાળમાં પણ ્ુનન્વનર્ગટી કક્ષાની પરીક્ષાઓનું 

આ્ોજન પણ પારદનર્ગતા અને ન્વશ્વરની્તા રુનનનચિત કરીને 

ઓપન બુક માધ્મથી કર્વામાં આવ્ું. એટલું જ નહીં, 

ટૅકનૉલૉજીનો અરરકારક ઉપ્ોર કરીને એ ્ુનન્વનર્ગટી 

પરીક્ષાની ઉતિર્વહીઓની રકારણી અને મૂલ્ાંકન રિનક્્ા 

પણ પૂણ્ગ કર્વામાં આ્વી.

નરક્ષક રિનરક્ષણ રિત્ેની ્ ુનન્વનર્ગટીની કહટબધિતાને ધ્ાનમાં 

રાખીને ્વર્ગ 2020માં કોરોનાના કપરા કાળમાં જ્ારે રાજ્ 

રરકારે 29 મે, 2021ના રોજ રુજરાતની તમામ 39 રરકારી 

અને અનુદાનનત બી.એડ્. કૉલેજોને આઈઆઈટીઈ રાથે રંલગ્ન 

કર્વાનો નનણ્ગ્ લીધો ત્ારે એક રપ્ાહ કરતાં પણ ઓ્ા 

રમ્રાળામાં એટલે કે 6 જૂનના રોજ આ તમામ રંસથાઓને 

તેમની તતકાનલન ્ુનન્વનર્ગટીઓ રાથેના જોડાણમાંથી મુકત 

થઈને આઈઆઈટીઈ રાથેનું જોડાણ આપ્વામાં આવ્ું. આ 

કામરીરી માન. કુલપનતશ્ીની અન્ ્ુનન્વનર્ગટીના માન. 

કુલપનતશ્ીઓ રાથેના રનક્્ રંકલન, ટીરર ્ુનન્વનર્ગટીના 

વ્્વસથાતંત્ને રુનન્ોનજત પધિનતથી રરોટ અને રતત 

માર્ગદર્ગનને કારણે રક્ બની. ન્વી જોડા્ેલી રંસથાઓ રાથે 

માન. નરક્ષણ મંત્ીશ્ી ભુપેનદ્રનરંહ રુડારમાના ‘ઊઘડતી 

નક્ષનતજ’ે રિેરણાદા્ી રં્વાદનું આ્ોજન પણ થ્ું.

જ્ારે પહર્વારનો ન્વસતાર થા્ ત્ારે ન્વા રભ્ો રાથેનો 

પહરર્ થા્. તેમની ન્વનરષ્ટતાઓથી, ક્ષમતાઓથી ્વાકેફ 

થ્વા્ તે હેતુથી આઈઆઈટીઈ રાથે જોડા્ેલી તમામ રરકારી 

અને અનુદાનનત બી.એડ. કૉલેજો રાથે ‘પહરર્ પહર્વારનો’ 

રિકલપ હાથ ધર્વામાં આવ્ો. 

પરીક્ષા પૂણ્ગ થા્ ત્ાં રુધીમાં ન્વા રૈક્ષનણક ્વર્ગ માટનેી 

રિ્વેર રિનક્્ા રરૂ કર્વામાં આ્વી. ધો. 12ના પહરણામો રમ્ે 
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ફેરબુક લાઇ્વ દ્ારા કારહકદથી માર્ગદર્ગનના તજજ્ો રાથે મળીને 

ન્વદ્ાથથીઓ અને ્વાલીઓ રાથે રં્વાદ રાધ્ો. ‘माना के अधंरेा 
िना ह,ै मगर दिया जलाना कहां मना ह?ै’ આ રૂત્ને અનુરરતા 

માન. કુલપનતશ્ીની અડર મનોબળ અને કા્્ગનનષ્ઠાએ 

કોરોનાકાળમાં વ્ાપેલી નનરારા અને નનરતરાહને ખંખેરી 

નાખીને આરોગ્ રાથે કોઈપણ બાંધ્ોડ ક્ા્ગ ન્વના 

આઈઆઈટીઈની ટીમમાં ઉતરાહ અને આતમન્વશ્વારનો રંરાર 

ક્ષો. આ ટીમે રમગ્ર રુજરાતની રૈક્ષનણક રંસથાઓ માટ ે

ઓફલાઇન રિ્વેર રિનક્્ા માટ ેઉદાહરણ પૂરં પાડ્ું. 

માન. કુલપનતશ્ીએ રાજ્ પરીક્ષા બોડ્ગ, ન્વન્વધ નજલ્ા 

કલેકટર અને પોલીર અનધક્ષકની કરેરીઓ, રાજ્ આરોગ્ 

ન્વભાર, નજલ્ા નરક્ષણાનધકારીઓ રાથે રંકલન કરીને 

્ુનન્વનર્ગટીના તમામ અભ્ારક્મોમાં રિ્વેર માટ ે  ‘ઇનનટગ્રેટડે 

ટૅસટ ફોર ટીરર ટ્ઇેની - આઈથ્ીટી’ ઓફ લાઇન મોડમાં લે્વાનો 

નનધા્ગર ક્ષો. રિ્વેર્વાંચ્ુ ન્વદ્ાથથીઓ અને પરીક્ષાના આ્ોજનમાં 

જોડા્ેલા કોઈ પણ વ્નકતને કોરોનાનો રેપ ન લારે તેની પૂરતી 

રા્વરેતી રાથે આઈથ્ીટીનું આ્ોજન ક્ુું. નોંધપાત્ બાબત એ 

્ ેકે, ્ુનન્વનર્ગટી અને રંલગ્ન રંસથાઓમાં ન્વન્વધ ઇનનટગ્રેટડે 

સનાતક, અનુસનાતક અને રીરર્ગના કા્્ગક્મોમાં ઉપલ્ધ કુલ 

3384 બેઠકો પર રિ્વેર મેળ્વ્વા માટ ે લરભર ત્ણ રણી 

11003 ઓનલાઇન એનપલકેરન મળી હતી. આ આંકડા ્લે્ા 

એક ્વર્ગમાં આઈઆઈટીઈના નામ અને કામની રમગ્ર રાજ્માં 

રિરરેલી રુ્વારની રાનબતી ્.ે 

ફેર નરલડ, માસક, રેનેટાઇઝરની 12000 હકટ તૈ્ાર કરીને 

9331 પરીક્ષાથથીઓ અને પરીક્ષાના આ્ોજનમાં જોડા્ેલી 

તમામ વ્નકતઓને આપ્વામાં આ્વી. રાજ્ના 135 પરીક્ષા 

કેનદ્રો પર પણ રેનેટાઈઝેરન, રોનર્લ હડસટનનરંર જ્ેવાં 

રુરક્ષાના પરલાં રુનનનચિત કરીને પરીક્ષા લે્વામાં આ્વી. માન. 

કુલપનતશ્ીના માર્ગદર્ગન હેઠળ ્ોજા્ેલી આઈથ્ીટીના રફળ 

અને રી્વટતાભ્ા્ગ આ્ોજનને ન્વન્વધ રાષ્્ટી્ અને સથાનનક 

રમારાર માધ્મોએ પણ નબરદાવ્ું. 

રિ્વેર પરીક્ષા બાદ તૈ્ાર થ્ેલી મેહરટ ્ાદીને અનુરરીને 

રંપૂણ્ગ પારદનર્ગતા રુનનનચિત કરીને રાજ્ની રરકારી બી.એડ્. 

કૉલેજોમાં રૌ રિથમ ્વાર કેનદ્રી્કૃત રિ્વેર રિનક્્ા રફળતાપૂ્વ્ગક 

પૂણ્ગ કર્વામાં આ્વી.

જૂન મહહનાનો ્લે્ો હદ્વર એ આઈઆઈટીઈનો સથાપના 

હદ્વર ્.ે આઈઆઈટીઈના દરમા સથાપના હદ્વરની ઉજ્વણી 

માન. નરક્ષણમંત્ીશ્ીની ઉપનસથનતમાં ઓફલાઇન મોડમાં 

કર્વામાં આ્વી. આ હદ્વરે માન. કુલપનતશ્ીએ ટીરર ્ ુનન્વનર્ગટી 

તરીકે પાંર રંકલપો જાહેર ક્ાું. જમેાં નરક્ષક રિનરક્ષણ માટનેું 

MOOC (મૂક) પલેટફોમ્ગ ‘અંનરરા’, દેરના નરક્ષક રિનરક્ષકો, 

તાલીમાથથીઓ અને રંસથાઓ માટનેા પુરસકાર ‘રાણક્’, 

કોરોનાકાળમાં ઓનલાઇન માધ્મથી નરક્ષણ રિનક્્ા પર રું 

અરર થઈ તેનું રંરોધન કરીને રરકારને અહે્વાલ રુરિત 

કર્વો, આઈઆઈટીઈના ન્વદ્ાથથીઓ માટ ે 40 ટકા રુધીના 

ઓનલાઇન અભ્ારને ક્હેડટ ટ્ાનરફરમાં રામેલ કર્વી અને 

આઈઆઈટીઈમાં ફેકલટી એકસરેનજ કા્્ગક્મ રરૂ કર્વાના 

રંકલપોનો રમા્વેર થતો હતો.

ભારત રરકારે ઓરસટમાં જ્ારે ન્વી રાષ્્ટી્ નરક્ષણ 

નીનત 2020 જાહેર કરી ત્ારે માન. કુલપનતશ્ીએ નરક્ષણ 

નીનતના રૂરનોના અમલીકરણ અને તેને રુજરાતના ખૂણે ખૂણે 

પહોંરાડ્વાનો ્જ્ આરંભ્ો. દૂરદર્ગનના અમદા્વાદ કેંદ્ર રાથે 

રંકલનમાં આઈઆઈટીઈએ ‘ઊઘડતી હદરાઓ’ કા્્ગક્મનું 

આ્ોજન ક્ુું. જમેાં રાજ્ના નરક્ષણ ક્ષેત્ના તજજ્ો તથા 

રાજ્ની ્ુનન્વનર્ગટીના કુલપનતશ્ીઓએ ન્વી નરક્ષણ નીનતના 

ન્વન્વધ આ્ામોની રરા્ગ કરીને જન રામાન્ માટ ેતેની રરળ 

રમજનો માર્ગ મોકળો ક્ષો. 

માન. કુલપનતશ્ીના માર્ગદર્ગન હેઠળ આઈઆઈટીઈના 

રિાધ્ાપકોએ નરક્ષણ નીનતના દસતા્વેજનો રુજરાતી અનુ્વાદ 

ક્ષો. જનેું નરક્ષક હદનના રોજ માન. મુખ્મંત્ીશ્ી ન્વજ્ભાઈ 

રૂપાણી દ્ારા, માન. નરક્ષણ મંત્ીશ્ી ભુપેનદ્રનરંહ રુડારમા, 

માન. નરક્ષણ રાજ્મંત્ીશ્ી ન્વભા્વરીબેન દ્વેની ઉપનસથનતમાં 

ન્વમોરન કર્વામાં આવ્ું. એટલું જ નહીં, રાષ્્ટી્ નરક્ષણ 

નીનતના રૂરનોને આઈઆઈટીઈના બી.એડ્. અભ્ારક્મમાં 
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્વર્ગ 2009ના એનરીએફટીઈના રૂરનો રહહત રામેલ ક્ાું. 

નરક્ષણ નીનત જાહેર થ્ા બાદ તેના રૂરનોને કહરક્ુલમ 

ફ્ેમ્વક્ગમાં રામેલ કરનારી આઈઆઈટીઈ કદાર દેરની રિથમ 

્ુનન્વનર્ગટી ્.ે

 રાષ્્ટી્ નરક્ષણ નીનતના રૂરનોની રાળાકી્ નરક્ષણ 

વ્્વસથામાં અમલીકરણ માટ ે રાજ્ રરકાર દ્ારા રરા્ેલી 

ટાસક ફોર્ગમાં માન. કુલપનતશ્ીની નન્ુનકત થઈ. માન. 

કુલપનતશ્ીએ રાષ્્ટી્ નરક્ષણ નીનતના રાળકી્ નરક્ષણ તથા 

નરક્ષક રિનરક્ષણમાં અમલીકરણ માટ ેરંલગ્ન રંસથાઓ રાથે 

રં્વાદ હેતુથી ‘પરામર્ગન પાથે્’ કા્્ગક્મ હેઠળ 15 હદ્વરમાં 

6000 હકલોમીટરનો રાજ્વ્ાપી રિ્વાર કરીને લરભર 1000 

નરક્ષણન્વદ્ો, તજજ્ો, અધ્ાપકો, આરા્ષો રાથે રિત્ક્ષ 

પરામર્ગન ક્ુું.

આ તમામ રૈક્ષનણક, રામાનજક અને ્વહી્વટી રિનક્્ાઓ 

્વચરે પણ ્ુનન્વનર્ગટીને ્વધુને ્વધુ લોકાનભમુખ બના્વ્વા, 

ન્વદ્ાથથીઓને નરક્ષણ માટનેા ન્વા રિકલપોનું રતત નનમા્ગણ થતું 

રહ્ું ્.ે ન્વદ્ાથથીઓ ઉપરાંત દેર-ન્વદેરનાં શ્ોતાઓ રુધી 

નરક્ષક રિનરક્ષણ અને જી્વન નરક્ષણના ન્વન્વધ ન્વર્ોની 

રજૂઆત કરતા ઇનટરનેટ રેહડ્ો સટરેન ‘ટીરર્ગ ટ્ૂન’ અને 

અધ્ાપન માટનેી આઈઆઈટીઈ દ્ારા બા્રેરના રહ્ોરથી 

તૈ્ાર થ્ેલા ટી્વી પલેટફોમ્ગ ‘નરક્ષાથ્ગ’નો રિારંભ માન. 

કુલપનતશ્ીના માર્ગદર્ગનમાં થ્ો.રમાજના અગ્રણી નારહરકો 

પોતાના જી્વન ઘડતરમાં મહત્્વનો ભાર ભજ્વનારા નરક્ષકોને 

્ાદ કરે અને તેમના રિત્ેની કૃતજ્તા વ્કત કરીને રમાજમાં 

નરક્ષકના વ્્વરા્ને એક ઊંરા દરજજા પર સથાપનત કર્વાનો 

રંદેર આપે તે્વી રોનર્લ મીહડ્ા નફલમરની શ્ેણી ‘હજુ ્ાદ 

્’ે નું નનમા્ગણ કર્વામાં આવ્ું.

આઈઆઈટીઈનો ત્ીજો પદ્વીદાન રમારંભ માન. 

રાજ્પાલ અને કુલાનધપનતશ્ી આરા્્ગ દે્વવ્રતના રિેરક 

આરી્વ્ગરન, માન. નરક્ષણમંત્ીશ્ી ભુપેનદ્રનરંહ રુડારમા અને 

માન. નરક્ષણ રાજ્મંત્ીશ્ી ન્વભા્વરીબેન દ્વે તથા રાજ્માં 

રૌ રિથમ ્વખત બાર ્ુનન્વનર્ગટીના કુલપનતશ્ીઓની 

ઉપનસથનતમાં ્ોજા્ો.

્વર્ગ 2021ના જાન્ુઆરીમાં આઈઆઈટીઈના રાંસકૃનતક 

મહોતર્વ ‘કલાકંુજ’, બીજી ્વાનર્ગક ‘ટીનરંર નસકલ કોનમપહટરન’, 

ફેબ્ુઆરીમાં ભારા અને રાહહત્નો અનોખો મહોતર્વ 

‘ભારામંજૂરા’ના આ્ોજન દ્ારા નરક્ષક તાલીમાથથીઓને 

કલારરૂમની બહાર પણ રિનરક્ષણના રાંસકૃનતક પાઠ મજાના 

મહોતર્વ રૂપે રીખવ્ા. માર્ગ 2021માં જ્ારે કુલપનતશ્ીએ 

પોતાના કા્્ગકાળના બે ્વર્ગ પૂણ્ગ કરી ત્ીજા ્વર્ગમાં રિ્વેર ક્ષો 

્,ે ત્ારે પણ આઈઆઈટીઈ રંલગ્ન કૉલેજોનો ્ુનન્વનર્ગટી 

કક્ષાના ન્વમા ખેલ મહોતર્વનું ભવ્ આ્ોજન અમદા્વાદના 

કાંકરી્ાના ટ્ાનરસટહેડ્ા રંકુલમાં કર્વામાં આવ્ું.

એ્વું માન્વું ભૂલભરેલું હરે આ બે ્વર્ગના કા્્ગકાળમાં 

આઈઆઈટીઈના વ્્વસથાપન અને રિરનતમાં કોઈ પડકારો જ 

નહીં આવ્ા હો્. કોરોના જમે અ-કુદરતી મહામારી ્,ે એમ 

આ બે ્વર્ગના કા્્ગકાળમાં ઘણા ્વહી્વટી પડકારો અને અ્વરોધો 

આવ્ા જ ્.ે પરંતુ માન. કુલપનતશ્ી સ્વાભાન્વક રીતે કહેતા 

હો્ ્  ેકે, “હંુ ખેડૂત ્ ુ ,ં મારં ખેતર આ નરક્ષક રિનરક્ષણનું ક્ષેત્ 

્.ે” 

ખેતી કર્વી ક્ારે્ રહેલી નથી રહી, એ અત્ંત કહઠન 

પહરશ્મ અને અનુભ્વથી રમૃધિ થ્ેલી કોઠારૂઝના અરરકારક 

ઉપ્ોર બાદ જ ઊપજ આપે ્.ે એટલે માન. કુલપનતશ્ીએ 

તમામ પડકારો અને અ્વરોધોને ખેડૂત બનીને ઉકેલ્ા ્ ેઅને 

ત્ારબાદ એક ખેડૂતની જમે જ હૃદ્ની ન્વરાળતા રાથે કોઈ 

પણ રંજ કે રાર, દ્રે રાખ્ા ન્વના ્ ુનન્વનર્ગટીને ્વધુ એક ઊંરા 

મુકામ તરફ લઈ જ્વામાં કા્્ગરત્ થઈ ર્ા ્.ે એટલા માટ ેજ 

બે ્વર્ગના ટૂકંા રાળામાં આઈઆઈટીઈ રમાજમાં એક 

રિરનતરીલ નરક્ષક રિનરક્ષણ ્ુનન્વનર્ગટી તરીકે પોતાનું સથાન 

બના્વી રકી ્.ે ન્વનરષ્ટ દૃનષ્ટકોણ, હકારાતમક અનભરમ અને 

પારંપહરક મૂલ્ો રાથે આઈઆઈટીઈને રિરનતરીલ નેતૃત્વ અને 

માર્ગદર્ગન આપી રહેલા માન. કુલપનતશ્ી ડૉ. હર્ગદ પટલેના 

વ્નકતત્વના પા્ામાં ‘કત્ગવ્નનષ્ઠા’ ્,ે એ અન્વરળ ્ ેઅને 

ઉતકૃષ્ટતા તરફની તેમની રફર અન્વરત ્.ે
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ભારતી્ નરક્ષક રિનરક્ષણ રંસથાન (ઇનનડ્ન ઇનનસટટ્ૂટ 
ઑફ ટીરર ઍજ્ુકેરન – આઈઆઈટીઈ) રાંધીનરર દ્ારા 
્ુનન્વનર્ગટી કક્ષાનો ન્વમો ખેલ મહોતર્વ 13 માર્ગ, 2021ના 
રોજ ્ોજા્ો. ્ુનન્વનર્ગટી રંલગ્ન 59 નરક્ષક રિનરક્ષણ 
રંસથાઓમાંથી 34 રંસથાઓના કુલ મળીને 704 ન્વદ્ાથથીઓ, 
અધ્ાપકોએ આ ખેલ મહોતર્વમાં ભાર લીધો. આ 
મહોતર્વની ન્વનરષ્ટતા એ રહી કે ખૂબ જ ટૂકંા રમ્રાળામાં 
કોરોના મહામારીના પડકારની ્વચરે પણ તેનું આ્ોજન 
અત્ંત અરરકારક રીતે રફળતાપૂ્વ્ગક કર્વામાં આવ્ું.

રામાન્ રીતે જ્ારે પણ કોઈ ્ ુનન્વનર્ગટીનો ખેલ મહોતર્વ 
હો્ તો મોટુ ં રંકુલ અને રમતરમતની ્ોગ્ રુન્વધાઓ 
ધરા્વતી રંસથાના ્જમાનપદે કે ્ુનન્વનર્ગટીના રંકુલમાં જ 
તેનું આ્ોજન થતું હો્ ્ .ે પરંતુ આ રંદભ્ગમાં આઈઆઈટીઈનો 
ન્વમો ખેલ મહોતર્વ અલર હતો. ્ુનન્વનર્ગટીના માન. 
કુલપનતશ્ી ડૉ. હર્ગદ પટલેની રંકલપના અને ખેલ મહોતર્વના 
આ્ોજનમાં રઘન માર્ગદર્ગનને પહરણામે અમદા્વાદના 
કાંકહર્ા ખાતે આ્વેલા આંતરરાષ્્ટી્ સતરની રુન્વધાઓ 
ધરા્વતા રમતરમતના રંકુલ – ટ્ાનરસટહેડ્ામાં આ મહોતર્વ 
્ોજા્ો. કોઈ ્ુનન્વનર્ગટીના ખેલ મહોતર્વનું આ્ોજન આ 
રિકારની રુન્વધાઓ ધરા્વતા રંકુલમાં થ્ું હો્ તે્વી આ 
રિથમ ઘટના હતી.

્ુનન્વનર્ગટી કક્ષાના આ ખેલ મહોતર્વના રંપૂણ્ગ 
આ્ોજનની જ્વાબદારી નજલ્ા નરક્ષણ અને તાલીમ ભ્વન, 
રાંધીનરર (ડા્ેટ, રાંધીનરર) દ્ારા ઉપાડી લે્વામાં આ્વી. 
ન્વન્વધ રમતોની ટીમ તથા તેમના મેનેજર, કોર, રેફરી રાથેની 
મીટીંર, રમતોના નન્મો, રમત-રમત અંરેની માહહતી, 
રમ્ા્ોજન તથા રમગ્ર મેદાની વ્્વસથાઓનું આ્ોજન 
ડા્ેટ રાંધીનરરના પી.એર.ટી.ઇ. રાખાના રારીહરક 

નરક્ષણના વ્ાખ્ાતા  દુરા્ગબેન રાઓલ, આઈઆઈટીઈના 
રમત-રમત ન્વભારના નન્ામક ડૉ. મુકેરભાઇ પટલે તથા 
ડા્ેટ રાંધીનરરના નરિનનરપાલ આઈ. ્વી. પટલેના દ્ારા 
રુનનનચિત કર્વામાં આવ્ું. 

રમગ્ર વ્્વસથાના રુ્ોગ્ આ્ોજન બાદ આઈઆઈટીઈનો 
ન્વમો ખેલ મહોતર્વ 13 માર્ગના રોજ ર્વારે 9:30 કલાકે 
રાષ્્ટરાન રાથે રરૂ થ્ો. માન. કુલપનતશ્ી ડૉ. હર્ગદ પટલેના 
અધ્ક્ષસથાને ્ોજા્ેલા આ મહોતર્વના ઉદઘાટન રત્ના 
મુખ્ મહેમાન હતા, ઉદ્ોરપનત અને ક્ીડાભારતીના રુજરાત 
રિાંતના અધ્ક્ષ માન. શ્ી ન્વ્વેકભાઈ પટલે. આ ઉપરાંત 
જીરીઈઆરટી, રાંધીનરરના નન્ામક ડૉ. ટી. એર. જોરી, 
આઈઆઈટીઈના રનજસટ્ાર ડૉ. હહમાંરુ પટલે, રાંધીનરર 
ડા્ેટના રિારા્્ગ ડૉ. આઈ. ્વી. પટલે, આઈઆઈટીઈના ડીન 
ડૉ. કલપેર પાઠક તથા રમતરમત ન્વભારના નન્ામક , 
આઈઆઈટીઈ  ડૉ. મુકેરભાઇ પટલે ઉદઘાટન રત્માં 
ઉપનસથત હતા.

બનેડના તાલ રાથે ન્વન્વધ નજલ્ામાથંી રમતોની ન્વન્વધ 
સપધા્ગમા ં ભાર લનેાર તમામ રમત્વીરો દ્ારા માર્ગ પાસટ 
કર્વામા ં આ્વી જનેુ ં મંર પર ઉપનસથત મહાનભુા્વોએ 
અનભ્વાદન ક્ુું. માર્ગ પાસટ બાદ આઈઆઈટીઈ રાધંીનરરના 
ત્ણ તથા ડા્ટે રાધંીનરરના બ ેએમ કુલ પારં તાલીમાથથીઓ 
દ્ારા આતર જ્ોતનુ ં આરમન કર્વામા ં આવ્ંુ. “આતર 
જ્ોત જલતી રહે” તથા “વ્ા્ામ ્વીર અમર રહો” ના રતૂ્ોથી 
રમગ્ર સટહેડ્મ રૂજંી ઊઠ્ુ.ં તમામ કોલજેોમાથંી પધારેલ 
ટીમના ધ્વજ કેપટનો દ્ારા રિનતજ્ા લ્ેવામા ંઆ્વી. રાજ્ના ખૂણે 
ખૂણથેી ખેલ મહોતર્વમા ં ભાર લ્ેવા આ્વલેા નરક્ષક 
તાલીમાથથીઓમા ંખેલાડીઓની ખેલદીલી, નરક્ષકોની નરસતથી 
રમગ્ર ્વાતા્વરણમા ંઅનરેી ઊજા્ગ અન ેઉતરાહનો રરંાર થ્ો.   

રમનઠારઠા	સહુ	જીિરી	ગ્યઠા
આઈઆઈટીઈના નવિા ખેલ િહરોતસવનું 13 િાચ્ષના રરોજ  

હરષોલ્ાસર્ી ઊજા્ષસભર આ્રોજન ર્્ું
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ઉદઘાટન રત્માં રહુને ઉતરાહહત કરતા જીરીઈઆરટીના 
નન્ામક ડૉ. ટી. એર. જોરીએ જણાવ્ું કે, “રમત્વીર તરીકે 
રૌ રમ્વા માટ ે રમીરું. એક એક અનુભ્વ એ નરક્ષણનો 
અનુભ્વ ્,ે નરક્ષણ ્.ે મેદાન રાથે અને રમત રાથે બીજા 
ન્વર્ો રનણત,ન્વજ્ાન,ઇનતહાર કઈ રીતે જોડી રકા્ તે 
ન્વરાર્વાનું અને રીખ્વાનું ્.ે” તેમણે રાનષ્્ટ્ 
નરક્ષણનીનત-2020 માં રમતરમત રંકનલત નરક્ષણ પર 
મૂક્વામાં આ્વેલા ભાર ન્વરે ્વાત કરતા જણાવ્ું કે, “આ ખેલ 
મહોતર્વ આપણને રૌને શ્ેષ્ઠ અનુભ્વ આપરે એ ્વાત નક્ી 
્.ે” ડૉ. જોરીએ જીત અને હારના પહરણામ કરતાં રમતનો 
આનંદ લે્વાની રિેરણા આપતું રૂત્ રહુ રમત્વીરોને આપતાં 
કહ્ું, “જીતી ર્ા ભાઈ જીતી ર્ા, રમનારા રૌ જીતી ર્ા.”

ઉદઘાટન રમારંભના મુખ્ મહેમાન શ્ી ન્વ્વેકભાઈ પટલેે 
ખેલ મહોતર્વના આ્ોજનમાં માન. કુલપનતશ્ીની શ્ેષ્ઠતા 
અને ભવ્તા માટનેા આગ્રહને નબરદાવ્ો. તેમણે કહ્ું કે, 
“આટલું ભવ્ આ્ોજન કર્વા બદલ આ્ોજકોને અનભનંદન 
આપું ્ુ.ં હર્ગદભાઈએ કહ્ું હતું કે, આ રિકારનું આ્ોજન 
પહેલી ્વાર ક્ુું ્,ે અને હર્ગદભાઈ જ્ારે આ્ોજન કરે 
ત્ારે એ આ્ોજન મોટુ ંજ હો્ કારણ કે એ નાના આ્ોજનમાં 
માનતા નથી. એટલે આ ખૂબ જ રુંદર રીતે આ્ોજન થ્ું 
્.ે” 

તેમણે ખેલ મહોતર્વના રહભારીઓને રંબોધતા કહ્ું, 
“આમ તો નરક્ષકો કલારરૂમમાં જો્વા મળે ્,ે પરંતુ આજ ે
સપોરર્ગના મેદાન પર જો્વા મળાં ્,ે તે ખૂબ આનંદની ્વાત 
્.ે નરક્ષકોનું કામ માત્ કલારરૂમમાં ન્વદ્ાથથીઓને ભણા્વ્વા 
પૂરતું જ નરનમત નથી. એમને રમતના મેદાન પર લા્વ્વાનું 
કામ પણ તમારં જ ્.ે ન્વી નરક્ષણ નીનતમાં પણ કહે્વામાં 
આવ્ું ્ ે કે, કલારરૂમમાં ્લૅક બૉડ્ગ ન્વના પણ કે્વી રીતે 
ભણા્વ્વું. રમતના મેદાનમાં કે્વી રીતે ભણા્વ્વું. ન્વદ્ાથથીઓને 
રમતના મેદાનમાં લઈ જઈને કે્વી રીતે રનણત રીખ્વાડ્વું. 
ન્વદ્ાથથીઓ જ્ારે મેદાન પર આ્વરે ત્ારે તેમના ન્વરારો, 
એમની ક્ષમતા બધું જ ખીલી ઊઠરે.” 

તમેણ ે્વધમુા ંજણાવ્ુ ં કે, “અમારા રરંઠન ક્ીડાભારતીનું 

પણ આ જ કામ ્ ેકે રમાજના બધા ્વરષોન ેરમતના મેદાન 

પર લઈ આ્વ્વા,ં જમેા ંબાળકો હો્, મહહલાઓ હો્, ્વધૃિો 

હો્. ્વત્ગમાન રમ્મા ંરહુ કોઈ બઠેાડુ ંજી્વન જી્વી રહ્ા ્.ે 

સપોરર્ગ રમનારા ઓ્ા ંથ્ા ્ ,ે ન્વહડ્ોરમે રમનારા ્વધી ર્ા 

્.ે તો આ બધા જ લોકોન ેબહાર રમતના મેદાન પર લા્વ્વા 

અન ેરમતરમતમા ંતમેની રૂનર ન્વકરા્વ્વી એ આપ રહુનુ ંકામ 

્.ે આપણ ેઓનલનમપકરમા ંજઈએ ્ીએ ત્ારે માત્ જીત્વા 

હાર્વા માટ ે નથી જતા. ત્ા ં આપણ ે આપણા રાષ્્ટ રિત્ેની 

નનષ્ઠા પરુ્વાર કર્વા જઈએ ્ીએ. કોઈ પણ રમત આપણને 

ભણતર નર્વા્ પણ ઘણ ંબધ ુઆપી રકે ્.ે”
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માન. કુલપનતશ્ી ડૉ. હર્ગદ પટલેે ટૂકંા રમ્રાળામાં જ 
કા્ા્ગનન્વત કરેલા આ ખેલ મહોતર્વ ન્વરે પોતાના ્વકતવ્માં 
જણાવ્ું કે, “્ઠ્ી માર્ગના રોજ ન્વરાર આવ્ો કે રામાન્ 
રીતે રૂજરાત ન્વદ્ાપીઠના રાદરા ખાતેના રંકુલમાં થતા આ 
ખેલ મહોતર્વનું આ્ોજન આ ્વરગે અમદા્વાદના 
ટ્ાનરસટહેડ્ામાં કરીએ. રાતમી તારીખે જરૂરી તૈ્ારીઓ 
કરીને નનણ્ગ્ લીધો કે આપણે ટ્ાનરસટહેડ્ામાં જ ખેલ 
મહોતર્વ કરીએ. આ ખેલ મહોતર્વ અહીં કર્વાનો ઉદ્શે્ એ 
્ ે કે, તમે રહુ ભા્વી નરક્ષકો ્ો. રુજરાતની અને દેરની 
ન્વન્વધ રરકારી અને કોન્વેનટ રહહતની સકૂલોમાં તમે નરક્ષક 
તરીકે જ્વાના ્ો. ભન્વષ્માં તમે તમારી સકૂલમાં અથ્વા 
પોનલરી મેકર તરીકે કે સકૂલના એડનમનનસટ્ટેર તરીકે 
રમતરમતનું આ્ોજન કરો ત્ારે તમને જુદા જુદા રિકારનું 
જ ે એકસપોઝર મળું હો્, તે તેમાં તરત જ રિનતનબંબીત 
થા્.” 

તેમણે ઉમે્ુું કે, “આપણે અધ્્ન રીખ્વાડતા હોઈએ 
્ીએ. ટ્ાનરફર ઓફ લનનુંર એક થી્રી તરીકે રીખ્વતા 
હોઈએ ્ીએ, પરંતુ તે રાહનજક રીતે કે્વી રીતે અમલમાં 
આ્વે ્,ે તે આ રિકારની રિ્વૃનતિઓથી આપણે રમજી રકીએ 
્ીએ. તમે રહુ અહીં આવ્ા ્ો એટલે આ રિકારના મેદાનમાં 
કે્વી રીતે રમત રમી રકા્, સપેર મેનેજમેનટ કે્વી રીતે થઈ 
રકે, રમાંતર કેટલી ઇ્વેનરરનું આ્ોજન થઈ રકે, આ્વી 
તમામ બાબતો તમને રીખ્વા મળરે.”

કુલપનતશ્ીએ એક ઉમદા ન્વરાર વ્કત કરતા જણાવ્ું, 
“આ ્વર્ગનું આ્ોજન રત ્વર્ગ કરતાં અલર ્ ેઅને એ્વી જ 
રીતે આ્વતા ્વરગે એ્વું બની રકે કે આપણે નરેનદ્ર મોદી 
સટહેડ્મ અને રરદાર પટલે સપોરર્ગ કૉમપલેકરમાં આ કા્્ગક્મ 
કરીએ.” આ ન્વરારને રમારંભમાં ઉપનસથત રહુ ખેલાડીઓ 
અને રહભારીઓએ તાલીઓથી ઉતરાહભેર ્વધા્વી લીધો 
હતો. 

ખેલ મહોતર્વને ઔપરાહરક રીતે ખુલ્ો મૂકા્ાની 
જાહેરાત થ્ા બાદ તેમાં ભાર લેનારી તમામ ટીમોના 
ધ્વજારોહક કેપટન રાથે મહેમાનશ્ીઓની ઓળખન્વનધ 
કર્વામાં આ્વી. ઓળખ પરેડ બાદ રૌ રમત્વીરો, ટીમ 
મેનેજર, કોર, રેફરી ન્વન્વધ મેદાન તરફ પોતાનું કૌ્વત 
રિદનર્ગત કર્વા માટ ે્વળા.

રમગ્ર હદ્વર દરનમ્ાન ખો-ખો, ્વૉલીબૉલ , રેર, ટબેલ 
ટનેનર, બેડનમનટન, રાઇફલ રૂહટરં, નપસટલ રૂહટરં, જ્ેવેનલન 
થ્ો, રોટ પુટ, હડસકર થ્ો, લોંર જમપ, હાઈ જમપ, ન્વન્વધ 
અંતરની દોડ જ્ેવી રમતોનું આ્ોજન થ્ું. મોડી રાંજ ે
આઈઆઈટીઈના રેનટર ઓફ એજ્ુકેરન અને ડા્ેટ 
રાંધીનરરની ભાઈઓની ટીમ ્વચરેની ્વૉલીબૉલ ની ફાઇનલ 
મેરના રમાપન બાદ ઇનામ ન્વતરણ કા્્ગક્મ રાથે રમગ્ર ખેલ 
મહોતર્વ પૂણ્ગ થ્ો. આ ખેલ મહોતર્વમાં કા્્ગક્મોની રરૂઆત 
માટ ેપૂ્વ્ગ રિનક્્ાઓનું રંરાલન શ્ી મહારંકરભાઈ પંડ્ા, તથા  
રભા રંરાલનની કામરીરી ડા્ેટ રાંધીનરરના વ્ાખ્ાતા 
રીરર્ગ એરોરીએટ ડૉ. ભા્વેર ઠક્રે કરી હતી.
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ર્ા અંકમાં આપણે નાદતંત્ીઓ ન્વરે માહહતી મેળ્વી 
હતી. આ લેખમાં હ્વે આપણે ફેફરામાંથી બહાર આ્વતી હ્વા 
મુખપથમાં ક્ાં ક્ાં અ્વરોધા્ ્ ેઅને તેને કારણે કે્વા જુદા 
જુદા ધ્વનન ઉતપન્ન થા્ ્,ે તે ન્વરે માહહતી મેળ્વીરું. 
રૌરિથમ સપર્ગધ્વનન ન્વરે જાણીએ. સપર્ગધ્વનન કોને કહે્વા્? 
ર્દ પરથી જ રમજ પડ ે્  ેકે સપર્ગધ્વનન એટલે ્વાગ્અ્વ્્વો 
- સથાન અને રિ્તન - એકબીજાને રંપૂણ્ગપણે કે આંનરક રીતે 
સપરગે, હ્વા થોડી ક્ષણ માટ ેઅ્વરોધ થા્ અને પ્ી એક 
ધક્ા રાથે બહાર નીકળે ત્ારે જ ેધ્વનનનું ઉચરારણ થા્ ્,ે 
તેને સપર્ગધ્વનન તરીકે ઓળખ્વામાં આ્વે ્.ે 

આપણે રુજરાતી ભારાના સપર્ગધ્વનન ન્વરે જોઈરું. 
જીભનો પૃષ્ઠ ભાર એટલે કે પા્ળનો ભાર રળામાં આંનરક 
કે રંપૂણ્ગ રીતે સપરગે હ્વા થોડી ક્ષણ માટ ેઅ્વરોધા્ અને 
પ્ી એક ધક્ા રાથે હ્વા બહાર આ્વે ત્ારે જ ે ધ્વનન 
ઉચરારા્, તેને કંઠ્ય સપર્ગ ધ્વનન કહે્વામાં આ્વે ્.ે રુજરાતી 
ભારામાં ક્, ખ્, ગ્, ઘ્, ઙ્ એ કંઠ્ય સપર્ગ ધ્વનનઓ ્.ે  એ જ 
રીતે જીભનો મધ્ભાર પોરાતાળ્વાને આંનરક રીતે અથ્વા 
રંપૂણ્ગ રીતે સપરગે, હ્વા થોડી ક્ષણ માટ ેઅ્વરોધા્ અને પ્ી 
એક ધક્ા રાથે બહાર આ્વે ત્ારે જ ે ધ્વનન ઉચરારા્ તે 
તાલવ્ સપર્ગધ્વનન કહે્વા્. રુજરાતી ભારામાં ચ્, છ્, જ્, ઝ્, 
ઞ્ એ તાલવ્ સપર્ગ ધ્વનનઓ ્.ે જીભનો આરળનો ભાર 

દાંતની પા્ળના કઠણ ભારને આંનરક રીતે અથ્વા રંપૂણ્ગ 
રીતે સપરગે, હ્વા થોડી ક્ષણ માટ ેઅ્વરોધા્ અને પ્ી એક 
ધક્ા રાથે હ્વા બહાર આ્વે ત્ારે જ ે ધ્વનન ઉચરારા્ તે 
મૂધ્ગન્ સપર્ગધ્વનન કહે્વા્. રુજરાતી ભારામાં ટ્, ઠ્, ડ્, ઢ્, 
ણ્  એ મૂધ્ગન્ સપર્ગધ્વનનઓ ્.ે 

એ્વી રીતે જીભ નો આરળ નો ભાર અથ્વા તો જીભનું 
ટરે્વું એ દાંતને  આંનરક રીતે અથ્વા રંપૂણ્ગ રીતે સપરગે, હ્વા 
થોડી ક્ષણ માટ ેઅ્વરોધા્ અને પ્ી એક ધક્ા રાથે હ્વા 
બહાર આ્વે ત્ારે જ ેધ્વનન ઉચરારા્ તે દંત્ સપર્ગ ધ્વનન 
કહે્વા્. રુજરાતી ભારામાં ત્, થ્, દ્, ધ્, ન્ એ દંત્ 
સપર્ગધ્વનનઓ ્.ે જ્ારે બે હોઠ એકબીજાને આંનરક રીતે 
સપરગે કે રંપૂણ્ગ રીતે સપરગે, હ્વા થોડી ક્ષણ માટ ેઅ્વરોધા્ 
અને પ્ી એક ધક્ા રાથે બહાર આ્વે ત્ારે જ ે ધ્વનન 
ઉચરારા્ તેને ઓષઠ્ય સપર્ગધ્વનન તરીકે ઓળખા્. રુજરાતી 
ભારામાં પ્, ફ્, બ્, ભ્, મ્  ઓષઠ્ય સપર્ગધ્વનનઓ ્.ે આ 
ધ્વનનઓમાં પણ અઘોર – ઘોર, અલપરિાણ – મહારિાણ ન્વરેની 
માહહતી અહીં આપેલા  કોઠા પરથી રમજ પડરે.

 આપણે સપર્ગધ્વનનઓ ન્વરે માહહતી મેળ્વી હ્વે આપણે 
રંઘર્ગધ્વનનઓ ન્વરે જાણીએ. રંઘરથીધ્વનન, જ ે ધ્વનનનાં 
ઉચરારણમાં મુખપથમાંથી બહાર નીકળતી હ્વાને રંઘર્ગ 
કર્વો પડ ે તે રંઘરથીધ્વનન. રંઘરથીધ્વનનના ઉચરારણ ્વખતે 

હિઠાનઠા	સપશ્ત	અને	સંઘર્તથરી	રચઠાિઠા	
ગુજરઠાિરીનઠાં	ધિતન	િરંગો

-ડૉ.	અચ્તનઠા	પટેલ,	
આનર. રિોફેરર, આઈઆઈટીઈ
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હ્વાને મુખપથમાંથી ઘરાઈને બહાર આ્વ્વું પડ ે્.ે રુજરાતી 
ભારામાં સ્, ષ્, શ્, હ્ એ રંઘરથીધ્વનનઓ ્.ે સ્ ના ઉચરારણ 
્વખતે જીભની બન્ને બાજુનો ભાર ઉપરના દાંતને અડકે ્,ે 
્વચરે એક નીક જ્ેવું પોલાણ રરા્ ્ ેઅને હ્વા ઘરારા રાથે 
દાંતને અથડાઈને બહાર આ્વે ્.ે આ ્વખતે ‘ર’ નું ઉચરારણ 
થા્ ્.ે એટલે સ્ એ દંત્ રંઘરથીધ્વનન ્.ે જ્ારે દાંતના મૂળ 
પારેથી હ્વા ઘરાઈને બહાર આ્વે ત્ારે મૂધ્ગન્ રંઘરથીધ્વનન 
‘ષ્’ નું ઉચરારણ થા્ ્.ે એ રિકારે તાળ્વા પારેથી હ્વા 
ઘરાઈને બહાર આ્વે ત્ારે તાલવ્ રંઘરથીધ્વનન ‘ર’ નું 
ઉચરારણ થા્ ્.ે અને એ જ રિકારે કંઠમાંથી હ્વા ઘરાઈને 
બહાર આ્વે ત્ારે કંઠ્ય રંઘરથીધ્વનન ‘હ્’ નું ઉચરારણ થા્ ્ .ે 

આપણે રુજરતી ભારાના મોટાભારના ધ્વનનઓના 
ઉચરારણ ન્વરે જાણ્ું. હ્વે રિકંપી, પાનશ્વ્ગક અને થડકાર્વાળા 
ધ્વનન ન્વરે જાણીએ. રિકંપી ધ્વનન એટલે જનેા ઉચરારણ ્વખતે 
જીભનો આરળનો ભાર મુખપથમાં ઊંરો થા્ અને તે કંપે 
ત્ારે જ ેધ્વનન ઉચરારા્ તેને રિકંપીધ્વનન કહે્વા્. રુજરાતી 
ભારામાં ‘ર્’ એ રિકંપીધ્વનન ્.ે પાનશ્વ્ગકધ્વનનના ઉચરારણ 
્વખતે જીભનો અગ્રભાર દાંત અને તેની નીરેના કઠણભારને 
સપરગે હ્વા જીભની બન્ને બાજુથી બહાર આ્વે ્.ે રુજરાતી 
ભારામાં ‘લ્’ એ પાનશ્વ્ગકધ્વનન ્.ે થડકાર્વાળા ધ્વનનના 
ઉચરારણ ્વખતે જીભનો આરળનો ભાર મુખપથમાં ઊંરો 
થા્ અને પ્ી એક થડકા રાથે નીરે પડ ે ્.ે રુજરાતી 
ભારામાં ‘ળ્’ એ થડકાર્વાળો ધ્વનન ્.ે  

આ નર્વા્ ‘ય્’ અને ‘વ્’ એ અધ્ગસ્વર ્ .ે અધ્ગસ્વર એટલા 
માટ ેકે તેનું ઉચરારણ રંપૂણ્ગપણે વ્ંજનની કોહટનું નથી અને 
રંપૂણ્ગપણે સ્વરની કોહટનું પણ નથી એટલે ‘ય્’ અને ‘વ્’ એ 
અધ્ગસ્વર કહે્વા્ ્.ે આ નર્વા્ આપણી ્વણ્ગમાળામાં ‘ક્ષ’ 
અને ‘જ્’ એ બે ્વણષો જો્વા મળે ્.ે આ બંને ્વણષો જોડાક્ષર ્ ે
એટલે તેના ઉચરારણની ્વાત અહીં નહીં કરીએ. આ જો્ું 
આપણે રુજરાતી ભારાનાં વ્ંજનોનું ઉચરારણ. અહીં એ ્વાત 
નોંધ્વી જોઈએ કે રુજરાતી ભારામાં પાંર અનુનાનરક વ્ંજનો 
્ ેજનેા ઉચરારણ ્વખતે હ્વા નાક અને મુખપથ બંનેમાંથી 
બહાર નીકળતી હો્ ્.ે 

હ્વે સ્વરના ઉચરારણ ન્વરે જોઈએ. સ્વરના ઉચરારણમાં 
્વાગ્અ્વ્્વો વ્ંજનના ઉચરારણની જમે એકબીજાને રંપૂણ્ગ 
રીતે કે આંનરક રીતે સપર્ગતા નથી. હ્વાને ઘરાઈને બહાર 
આ્વ્વું પડતું નથી પણ મુખપથમાં એક પોલાણ રહે ્ ેઅથ્વા 
તો એક મોટી જગ્ા રહે ્  ેકે જમેાંથી હ્વા રરળતાથી બહાર 
નીકળી રકે ્.ે આ રીતે સ્વરનું ઉચરારણ થા્ ્.ે એટલે કે 
સ્વરના ઉચરારણમાં રંઘર્ગ કે ઘર્ગણ અનુભ્વાતું નથી અને 
એટલે જ એ શ્ાવ્તાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંરે ્.ે રુજરાતી 
ભારામાં સ્વરના ઉચરારણને રમજ્વા માટ ેઆપણે જીભના 
ન્વ ભાર કલપીએ ્ીએ. જ ેતમને ઉપરની આકૃનતમાં જો્વા 
મળરે. 

જીભનો અગ્રભાર મુખપથમાં ઉચરસથાને જા્, ત્ારે 
‘ઈ’નું ઉચરારણ થા્ ્.ે જીભનો અગ્રભાર મુખપથમાં 
મધ્સથાને રહે ત્ારે ‘એ’ નું ઉચરારણ થા્ ્ ેઅને જીભનો 
અગ્રભાર મુખપથમાં નનમન સથાને જા્ ત્ારે ‘ઍ’ નું ઉચરારણ 
થા્ ્.ે જ ેરીતે જીભનો મધ્ભાર ઉચર સથાને જા્ અને 
કંઈક ઉચરારણ થા્ તે સ્વર રુજરાતી ભારામાં નથી પણ 
જીભનો મધ્ભાર એ મધ્ કક્ષાએ રહે અને જ ેઉચરારણ 
થા્ તે ‘અ’ નું ઉચરારણ ્.ે તે જ રીતે જીભનો મધ્ભાર 
નનમનકક્ષાએ જા્ અને જ ેઉચરારણ થા્ તે ‘આ’ નું ઉચરારણ 
્.ે તે જ રીતે જીભનો પૃષ્ઠ ભાર મુખપથમાં ઉપરની તરફ 
ઊઠ ેઅને જ ેઉચરારણ થા્ તે ‘ઉ’ ્.ે જીભનો પૃષ્ઠ ભાર 
મધ્ સથાને રહે અને જ ે ઉચરારણ થા્ તે ‘ઓ’ ્ ેઅને 
જીભનો પૃષ્ઠ ભાર નનમન સથાને રહે અને જ ેઉચરારણ થા્ 
તે ‘ઑ’ ્.ે આ રીતે રુજરાતી ભારાના સ્વરોનું ઉચરારણ 
થા્ ્.ે

તો આ થઈ રુજરાતી ભારાના સ્વર અને વ્ંજનના 
ઉચરારણની બહુ ટૂકંમાં રમજૂતી. પણ આ રમજૂતી પરથી 
તમે રમજ કેળ્વી રકરો કે સ્વર અને વ્ંજનના ઉચરારણ 
કે્વી રીતે થા્ ્  ેઅને તેને આધારે તમે કેટલાંક રંદભ્ગ પુસતકો 
્વાંરીને પણ તમારી આ રંકલપનાને ્વધારે રારી રીતે અને 
ઊંડાણથી રમજી રકરો.
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મારો NCC નો CATC – Combined Annual Training 
Camp નો અનુભ્વ ખાર અને ્ ાદરાર રહ્ો. કેમપની તારીખ 
તો ખૂબ ્વહેલી આ્વી રઈ હતી, પણ લરભર 1 મહહનો 
મુલત્વી રહ્ા બાદ ્લે્ે 11 થી 13 માર્ગનો રમ્ નનનચિત 
થ્ો. ્ુનનફોમ્ગ આ્વી ર્ો હતો. નરનન્ર દીદીઓએ કેમપના 
2 હદ્વર પહેલાં ્ુનનફોમ્ગ પહેરીને હરપોટ્ગ કર્વા કહ્ું હતું. હંુ 
રિથમ ્વખત ્ુનનફોમ્ગ પહેરી રહી હતી અને ્લે્ે બેરે કેપ 
માથે મૂકતાં જ ઝણઝણાટી આ્વી રઈ. આંખ રહેજ પલળી 
પણ ખરી, ્તાં કહે્વાઈએ તો કેડટે, એટલે કોઈને ખબર ન 
પડ ેએમ મલકાઈ લીધું. મારી બંને રૂમમેટ પણ મને જોઈને 
મારા જટેલો જ આનંદ અનુભ્વી રહી હતી. નરનન્ર 
દીદીઓએ અમને વ્્વનસથત ્ુનનફોમ્ગ પહેરતાં અને માથામાં 
‘નફરર ઓફ એઇટ’ પધિનતથી ્વાળ ઓળતાં રીખવ્ું. મારા 
્વાળ ટૂકંા હતાં ્તાં મારી રહપાઠી કીનત્ગએ એની આ્વડતથી 
ત્ણે્ હદ્વર મારા ્વાળ ઓળી આપ્ા. 

કેમપની પહેલી ર્વાર. કદી નહીં ને એ હદ્વરે હંુ એલામ્ગ 
પહેલાં જ જારી રઈ. ફટાફટ તૈ્ાર થઈને કીનત્ગના રૂમમાં 
રઈ. પહેલી જ ર્વારે અમે બધાં 5 નમનનટ મોડાં પહોંચ્ા. આ 
કેમપમાં મને અને રિજ્ાનને નરનન્ર બનાવ્ાં હતા એટલે ઠપકો 
પણ અમને જ મળો. ત્ાંથી મેઘા મેમ અને રણજીત બાપુ 
અમને કેમપ ડનેસટનેરન લઈ ર્ા. ત્ાંનું ્વાતા્વરણ જ જોર 
અપા્વે એ્વું હતું. IITE ની કેડરેર બધાંથી અલર અને ્ોગ્ 
નરસતમાં દેખાતી હતી. નરનન્ર દીદીઓ દ્ારા આપ્વામાં 
આ્વેલી દરેક રૂરનાઓ મારા મરજમાં અને આરરણમાં 
હતી. ત્ાં મોનડલ રર આવ્ા. એમણે બધા નન્મો રમજાવ્ાં. 
અમારં રોજનું નરડ્ુલ રમજાવ્ું. ફોલ ઇન-નાસતો-હડલ્-
હરફ્ેરમેનટ-લેકરર-લંર-લેકરર-હરફ્ેરમેનટ-ફોલ આઉટ. 

હડલ્ની રરૂઆત થઈ અને ત્ારે જ અમને ખૂબ જ ર્વ્ગનો 
અનુભ્વ થ્ો. હડલ્ રીખ્વ્વા આ્વેલા રામ નન્વાર રરે આખા 
રેકરન રામે આપણી કોલેજ IITEની નરનન્ર્ગના ્વખાણ 
ક્ાું. “કેટલી અદભુત કેડરેર આ્વે ્ ે IITE માંથી તો!” 
“તમારે બધાએ નામ રાખ્વાનું ્”ે ન્વરાખા, કાવ્ા, પૂજા, 
ઇનતકા, રિારી  – બધાંનો નામજોર ઉલ્ેખ ક્ષો અને અમને 
રિેરણા આપી. રારે જ અમારો આતમન્વશ્વાર આકારે પહોંરી 
ર્ો અને જ્વાબદારીનું પણ ભાન થ્ું. પ્ી અમારાં બધાંનો 

કોરોના ટસેટ થ્ો અને બીજી કોલેજનાં 5 કેડટે પોનઝહટ્વ 
આ્વતાં પેટમાં ફાળ પડી. પણ અમે ટકી રહ્ા. જાતે જ ્વધારે 
કાળજી લે્વાનું રરૂ કરી દીધું. બધા ન્વર્ો ભણીને રાંજ ે
પા્ા આવ્ા. થાક તો અનહદ હતો, એનાથી પણ ્વધારે 
આનંદ અને ઉતરાહ હતો. ્વધુમાં NCC Song ન આ્વડ્વાને 
કારણે બધાંને એ રીત પાંર ્વખત લખ્વાની રજા મળી હતી..  

બીજા હદ્વરે મોડાં ન પડીએ એટલે ર્વારે 4 ્વાગ્ે જ 
જારી રઈ અને બધાંને તૈ્ાર કરીને અમે સથળે પહોંચ્ાં. 
બીજા હદ્વરે વ્્વનસથત હડલ્ કરી અને ભણ્ાં પણ એટલું જ 
રારી રીતે મને લારતું હતું કે રેનાના અનધકારીઓ કડક 
સ્વભા્વનાં હરે પણ મારાં રેકરનને મળેલા ન્વાંર રર તો મને 
ખૂબ જ મા્ાળુ લાગ્ા. એમણે ખૂબ જ રારી રીતે ભણાવ્ું. 
આ જ રીતે 3 હદ્વર ભણીને અમે B certificate માટ ેતૈ્ાર 
થ્ાં. 

અહીં એક ્વાત મારે અ્વશ્ નોંધ્વી ્ ે કે ત્ાં અમારા 
નરનન્ર દીદીઓ દ્ારા ્ુનન્વનર્ગટીની જ ે્ાપ બના્વ્વામાં 
આ્વી ્ ેએ રારે જ ્વંદની્ ્.ે અમારી રાથે થ્ેલા શ્ેષ્ઠ 
્વત્ગન, મળેલી રિા્ોહરટીઝ અને રિરંરા પા્ળનું એકમાત્ 
કારણ અમારાં નરનન્ર દીદીઓનો અને સ્વણ્ગભારતી મૅમનો 
પહરશ્મ ્.ે  ્લે્ા હદ્વરે અમને અમારી એકતાનું અને 
કુરળ નેતૃત્વનું ભાન થ્ું. ્મબહાદુર રર અમને SLR 
ખોલતાં રીખ્વતાં હતા, એમાં અમારે જમ્વામાં મોડુ ંથઈ ર્ું. 

અહીં ભોજન ખૂબ રારં હતું, અમારે અમારા ્વારણ જાતે 
જ ધો્વાનાં એ્વો નન્મ હતો. જમ્વા ર્ા તો થાળીઓ પૂરી 
થઈ રઈ હતી. ત્ાંથી કહે્વામાં આવ્ું કે જ ેલોકો જમી રહે 
્ ેએમની થાળી લઈ લો. રોજ એકરાથે જમતા હો્વાને કારણે 
મારી કેડરેરને એ અતડુ ંલાગ્ું. પ્ી ્વચરેનો રસતો કાઢીને 
અમે રૌએ પોતપોતાનાં લનરબોકર કાઢાં અને રૌનું જમ્વાનું 
ભેરું જ લઈ લીધું. ત્ાં પીરરનારી ્ોકરીઓ પણ અમારી 
જમે કેડટે જ હતી, અમારી એકતા જોઈને તેઓ પણ અરંબામાં 
આ્વી રઈ. આ કેમપમાં રહીને મારા નેતૃત્વનો રુણ મારા 
DMSની જમે પોનલર થઈ ર્ો. અને માત્ 3 જ હદ્વરમાં 
ખૂબ બધું રીખ્વા મળું. મારા જી્વનની ્ાદરાર ક્ષણોમાં આ 
કેમપની ્ાદો હંમેરાં ટોર પર રહેરે.

“બેરે	કેપ	મઠાથે	મૂકિઠા	જ	ઝણઝણઠાટરી	આિરી	ગઈ”	
NCCના CATC – Combined Annual Training Camp િાં ભાગ લેનારી કેડટેના અનુભવરોની ઝલક

-	ખેિનઠા	જોરરી	
વવદ્ાવર્્ષની, બી.એ.-બી.એડ. સેિેસટર 4, સેનટર ઓફ એજ્ુકેશન
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   Coming from a defence background I 
always wanted to live a life similar to it. And 
that's why I joined NCC to get the same 
milieu. In addition, in NCC we get the 
opportunity to attend different types of 
camps where we learn many things related 
to our role in our surroundings. 

Since I am an army wing cadet, in my first 
camp Combined Annual Training Camp 
(CATC), firstly, I learnt how to wear a uniform 
in which I would like to thank my seniors who 
helped us in knowing --- how many buttons 
should be shown outside, to how to fix the 
Barret on head, etc. In turn it helped me in 
developing my personality. 

 Secondly after reaching there I learnt 
discipline, how to be on time. I was selected 
as the senior for my battalion and being 
selected thus, it was my responsibility to be 
present with my battalion on the parade 
ground at the exact time that was given to 
us.  Since we were given time of 7:30 am in 
the morning for falling in, so we used to wake 
up by 5 am to get ready on time and in this 
way, we enhanced our personality and life 
style through discipline. 

After that, in camp, we were given a time 
slot in which we have to eat and be present 
for the next class as per schedule. In this I 
learnt the importance of time and its in life. 
We attended many classes related to 

WEAPON TRAINING, MAP READING, FIELD 
CRAFT/ BATTLE CRAFT etc.  

IN WEAPON TRAINING Class I learnt how 
to take firing positions and how to fire. 
Holding a rifle is very technical in itself and 
when you are knowing every part of it you 
feel more confident and daring. And that is 
what NCC does - it makes us more confident 
and daring, so that we look different from 
others and always ready to help in any 
situation. 

Also, we had a nice talk with many other 
cadets coming from different backgrounds 
and, different fields of education and their 
reasons for joining NCC. Even if we all were 
different but that uniform, we wore made us 
all equal. We played our role in unity and 
with discipline which is the motto of NCC.                                    

At last, I want to conclude, being in NCC 
and putting on the uniform is prestigious in 
itself, but when you learn something from it 
you get more satisfaction and sense of 
achievement. A big thank you to PI STAFF & 
our teachers for clearing our doubts and for 
treating us well. Beside NCC subjects and 
drill classes, I was given the responsibility of 
writing names on certificates, which was 
very satisfying. I am looking forward to 
contributing more to society as an NCC cadet.                                                                                                       
A leader in making. 

JAI HIND.

National Cadet Corps - A Leader in making!
[Experience	of	NCC	-CATC	CAMP,	11th		March	2021	to	13th	March	2021]

Cdt.	Pragyan	Sandilya.			
(B.Sc. B.Ed. Sem-4 (Botany))   
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પહર્વારના રૌ રદસ્ો નૅક એક્હેડટરે માટનેા આ રિકારના 
રં્વાદથી આપણં મુખ્ કામ આરળ ્વધ્વાનું ્ .ે આપણં લક્્ 
રું ્ ે એ પહેલેથી નનધા્ગહરત હો્ તો આપણને એને પાર 
પાડ્વામાં ખૂબ રરળતા રહે. ઘણી ્વખત રંરોળીની હડઝાઇન 
રરખી હો્ ્,ે પરંતુ લોકો તેમાં જુદી જુદી રીતે રંર પૂરે ્.ે 
એટલે દરેક રંરોળીનો નનખાર જુદી જુદી રીતે આ્વે ્.ે નૅક 
એક્હેડટરેનના રાત ક્ાઇટહેર્ા બધી જ ્ુનન્વનર્ગટી માટ ે
રમાન ્.ે પરંતુ બધી ્ુનન્વનર્ગટીની રિ્વૃનતિઓ અથ્વા એને 
કે્વી રીતે પૂણ્ગ કર્વામાં આ્વે ્  ેએને આધાહરત એ ્ ુનન્વનર્ગટી 
ક્ા ક્ષેત્માં ખૂબ રારં કરી રહી ્ ેઅને ક્ા ક્ષેત્માં ્વધારે 
કામ કર્વાની જરૂર ્  ેએનું ધ્ાન આ્વે ્ .ે આપણે જ્ારે આ 
રાત ક્ાઇટહેર્ા જોઈરું, ત્ારે આપણે આપણી આતમખોજ 
કરીરું, કે આપણે ક્ાં ઊભા ્ીએ? જમે રમ્ાંતરે ્વજન 
માપીએ ત્ારે ્વધી ર્ું હો્ તો ઘટાડ્વું પડ ેઅથ્વા જ્ાં 
આપણને એમ લારે કે આ ્વધાર્વાની જરૂર ્ ેત્ારે ્વધાર્વું 
પડ.ે  

આપણે એ જો્વાનું ્ ે કે, આપણામાં રું ખૂટ ે ્,ે જમે 
કેનલર્મની ખામી હો્, ન્વટામીન ડી-3 કે બી-12ને એ્વું 
બધું ઘટલેું હો્ તો આપણે એ રિનક્્ાઓ આધાહરત ક્ાંક ને 
ક્ાંક ઇંજકેરન લે્વા પડ,ે ક્ાંક આપણે એ રિકારનો વ્ા્ામ 
કર્વો પડ.ે એમ જ્ારે આપણે આ રાત ક્ાઇટહેર્ા પૂણ્ગ 
કર્વાની રિનક્્ામાંથી પરાર થઈરું ત્ારે આપણને રમજારે. 
આમ તો આપણને રૌને ખબર ્ ે કે આપણે ક્ા ક્ષેત્માં 
્વધારે ખેડાણ કર્વાની જરૂર ્.ે આમ ્તાં, પહેલાં એક 
્ુનન્વનર્ગટી તરીકે રેનટર ઑફ એજ્ુકેરનને ધ્ાનમાં રાખીને 
આપણે કા્્ગરત હતા. હ્વે ્ુનન્વનર્ગટી તરીકે થોડાક ઉપર 
ઊઠીને જોઈએ ્,ે ત્ારે એમાં થ્ેલા કામોને કઈ રીતે 

રમાજ રુધી પહોંરાડીએ એ્વી નનસબત પણ આપણે 
રાખ્વાની ્.ે 

દરેકની કામની પધિનત જુદી હો્ ્.ે કેટલીક વ્નકતઓ 
એ્વી હો્ જ ેરિશ્ો જ રજૂ કરતી હો્, કેટલાક લોકો એ્વા 
હો્ જમેની રામે જ ેપણ પડકાર આ્વે, એમાં રું થઈ રકે એ 
આધાહરત કા્્ગ કર્વા માટ ેમાહેર હો્ ્.ે આપણે બધા આ 
બાબતોને ધ્ાનમાં રાખીને કામ કર્વાનું ્.ે કામ થ્વાનું ્,ે 
નનનચિત રમ્રાળામાં કર્વાનું ્ ેએ નક્ી ્.ે એટલે જ્ારે 
આપણે નક્ી કરીને બેઠા હોઈએ ત્ારે પૂરા જોર રાથે 
આપણાથી જટેલું શ્ેષ્ઠ થઈ રકે એ રુનનનચિત કર્વાનું ્.ે

તાજતેરમાં ્ુજીરીના રેરમેને ભોપાલમાં એ્વું કહ્ું ્ ેકે 
્વર્ગ 2022 રુધીમાં તમામ હા્ર એજ્ુકેરનની ઇનનસટટ્ૂરરે 
નૅક એક્હેડટરેન ફરનજ્ાત કરા્વ્વાનું ્.ે એનાથી આરળ 
્વધીને, રૌના ધ્ાનમાં એ ્વાત પણ હરે કે દરેક કાઉનનરલ ્ ે
તે જ્ાં એનફનલએટડે બી.એડ્. કોલેજીર ્ ેએની માન્તા રદ 
કરરે. જ્ાં પણ આ રિકારની ઇનનસટટ્ૂરનર હરે તો એને 
ધીમે ધીમે બંધ કર્વાની થરે. એક્હેડટરેનમાં ગ્રેડ ્વધતો ઓ્ો 
મળે તે જુદી ્વાત ્.ે પરંતુ બધી હા્ર એજ્ુકેરનની 
ઇનનસટટ્ૂરનરે એ રિનક્્ાઓમાંથી પરાર થ્વાનું ્.ે આપણે 
બધાએ પણ આપણા કામને ્ ુનન્વનર્ગટી તરીકે જો્વાનું ્ .ે જમે 
જમે આપણે એક્હેડટરેનના કામ જોતાં જઈરું તેમ તેમ તેનું 
ઊંડાણ પણ રમજારે અને આપણે ક્ાં રુધી ન્વસતર્વાનું ્ ે
એ પણ ધ્ાનમાં આ્વરે. 

એ્વું બને કે આ હાલમાં આપણે જ ે ન્વરારીએ ્ીએ, 
અઠ્વાહડ્ા પ્ી એને જુદી રીતે પણ ન્વરારતા હોઈએ. જમે 
જમે ક્ાઇટહેર્ાને આપણે રમજતા જઈરું, એકબીજા રાથે 
્વાતરીત કરતા જઈરું તેમ આપણને રમજારે કે આપણે હજુ 

“સમ્યને	ધ્યઠાનમઠાં	રઠાખરી	સિિ	પદ્રિિ્તનશરીલ	
રહરીએ	િો	પ્રગતિ	કરરી	શકીએ”
IQAC દ્ારા 16 િાચ્ષના રરોજ ્રોજા્ેલા NAAC Seminar િાં  

િાન. કુલપવતશ્ીનું િાગ્ષદશ્ષન



29
Sutirth - March

કેટલું કર્વાનું બાકી ્.ે કદાર અત્ારે આપણે જ ેએકેડનેમક 
પલાનનંર કરતા હોઈએ એ ક્ાઇટહેર્ા જો્ા પ્ી એ પલાનનંરમાં 
આરમાન જમીનનો ફરક પણ આ્વી જા્. 

કેટલાક મુદ્ાઓ ઉપર ન્વરારી કરૂં તો ફસટ્ગ ્રની બેર 
આ્વે તો રું કર્વું જોઈએ કે 60 કોલેજના ન્વદ્ાથથી આ્વે તો 
એમનો એક ્વીકનો ઇનડકરન રિોગ્રામ કર્વાનો થા્. એમની 
રમે તે કોલેજ હો્ પણ એ ત્ણ હદ્વર રાંધીનરરમાં જ રહે. 
અત્ારે એનફનલએટડે કોલેજ માટનેું પલાનનંર આપણે ન્વરા્ુું 
્ ેતે આપણા માટનેું પલાનનંર પણ આપણે ન્વરાર્વાનું થા્. 

મારી ઓનફરની બહાર કેટલાક ્ાત્ાઓ ફુલ અને એ્વું 
્વીણતી હતી. પ્ી મેં પૂછું તો તેમણે કહ્ું કે બોટનનકલ 
રાડ્ગનની મુલાકાતે જ્વાનું ્ .ે મેં કીધું કે તમારે નજીકમાં રાડ્ગન 
્ ેપુનનત ્વન. એટલે રોજ ર્વારે બધા લોકો એ રાડ્ગનમાં 
જા્. બીજા હદ્વરે બીજા રાડ્ગનમાં જા્. એટલે રાંધીનરરમાં 
ઘણી બધી ્વનરાજી ્ ે તેને રરળતાથી રમજી રકા્. 
અધ્ાપકો તરીકે આપણે કેટલું એકરપોઝર સટુડનરરને આપી 
રકીએ એ જો્વાનું ્.ે આપણે દર રિપોઝલ લઈને આ્વીએ 
તેમાંથી રાત પર આપણે કામ કરી રકીએ. બાકીની ત્ણ 
રિપોઝલ પર કામ ના પણ કરી રકીએ. દા.ત. આપણે ત્ણ 
હદ્વર ઓનલાઇન ન્વર્ રાખ્ો, હજુ ત્ણ હદ્વર રાખ્વાના 
્ીએ. કારણ કે આપણને ખબર ્ ે કે ત્ણ હદ્વર પહેલાં 
પહરનસથનત હજુ રંભીર થ્વાની રંભા્વનાઓ હતી. અત્ારે 
માનો કે આપણે પહરપત્ ક્ષો, એ્વું બને કે બીજી કોઈ 
પહરનસથનત ઊભી થા્ તો આપણે એ પહરપત્ બદલ્વો પણ 
પડ.ે એટલે કે રમ્ને ધ્ાનમાં રાખીને આપણે રતત 
પહર્વત્ગનરીલ રહીએ તો આપણે પહરનસથનત રામે ટકી રકીએ 
અને રિરનત કરી રકીએ. આપણં હ્વેનું ફોકર નૅક એક્હેડટરેન 
્.ે 

એ રાથે રાથે આરળનું ન્વું રૈક્ષનણક ્વર્ગ રરૂ થા્ એટલે 
જ ે્ ેતે તો રહે્વાનું જ ્.ે આપણા ઘરમાં લગ્ન હો્ ત્ારે 
દરરોજનું કામ તો રહે્વાનું જ ્,ે પરંતુ લગ્નની ન્વરેર 
તૈ્ારીઓ પણ હો્ ્.ે એ જ રીતે જમે રિરંરો આ્વતા જા્ 
તેમ આપણે ન્વરેર તૈ્ારીઓ પણ કર્વાની રહે, પરંતુ પેલું 
દરરોજનું નન્નમત કામ બંધ નથી થતું. આપણં રૂહટન કામ ્ ે
એ રાલુ જ રહે્વાનું ્.ે એટલે એ કામો એકમેક રાથે કે્વી 
રીતે નમશ્ થઈ જા્. જમે કેનમસટ્ીમાં કરતા હોઈએ એ રિકારે 
કામ પણ રંનમનશ્ત થઈ જા્ એ રીતે આપણે કામરીરી 
રોઠ્વ્વાની ્.ે આપણે આ કામરીરીને આરળ ્વધારીએ 
અને આપણે પૂરી રમજણ રાથે, દરેક ક્ાઇટહેર્ા એના કી-
ઇનનડકેટર, રાથે એની પૂત્ગતા કે્વી રીતે કર્વાની ્.ે એ રીતે 
આપણે રમજ્વાનું ્.ે કોઈ આ કામ IQACનું એકલાનું નથી. 
્ુનન્વનર્ગટીના તમામ લોકોનું કામ ્ ે અને એમાં દરેકનું 
ઇન્વોલ્વમેનટ અને એના ઇનપુટ હો્વા જોઈએ. અને એ બધી 
જ રીતે આપણે એને કરીરું તો મને લારે ્ ેકે ્વધારે રારી 
રીતે આપણે પફષોમ્ગ કરી રકીરું. નેકમાં ગ્રેડ એકર, ્વા્, 
ડબલ્ુ, ઝેડ આ્વી રકે ્,ે પરંતુ આપણે પોતાને એનો રંતોર 
થા્ કે આપણે આ જગ્ાએ ઊભા ્ીએ. એ આખી રિનક્્ા 
કર્વા માટનેી આ વ્્વસથા ્.ે

Brain Teaser
1. Find the Number of Squares in the following 

figure? 
2. In This Mechanics, Gear 1 rotates clockwise 

direction. 2 & 7 are belt drives. Which of 
the following gear No. rotate Counter 
clockwise? 

3. 100 Doors puzzle 
  There are 100 doors in a row, all doors are 

initially closed. A person walks through all 
doors multiple times and toggle (if open 
then close, if close then open) them in 
following way: 

 In first walk, the person toggles every door 
 In second walk, the person toggles every 

second door, i.e., 2nd, 4th, 6th, 8th, … 
 In third walk, the person toggles every third 

door, i.e. 3rd, 6th, 9th, … 
 In 100th walk, the person toggles 

100th door. 
 Which doors are open in the end? 
4. How many Hands in this picture? 
5. Which one is the top view of this pyramid?
6. Choose the figure which is different from 

the rest.
7. Choose a figure which would most closely 

resemble the unfolded form of Figure (Z). 
8. Select a figure from the given four 

alternatives which fits exactly into Figure-X 
to form a complete square. 

9. Select a suitable figure from the four 
alternatives that would complete the figure 
matrix.

10. Four Suspects(A,B,C,D) found in the 
murder happen in the city. During 
interrogation, each suspect gave two 
statements as below. One is true and other 
is false. Who the killer? 

A : B is killer , C is not killer
B:  I am not killer , C is killer
C : A is killer , B is not killer
D : A is not  killer  , C is Killer  

Prepared By Dr.Paras D. Uchat 
Assistant Professor, Centre of Education-IITE

Answers on Page 30
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પુસિક...
 
રંસકૃનતનું ્વાહક તું, માન્વોનું નમત્ તું 
પા્વક તું, તારક તું, પૂજ્ રકળ જરે તું 
પુસતક તું ્ ે જ્ાનની પરબ.

ભેટ ધરીએ, સ્વારત કરીએ. 
રાથે રાખીએ, રદા રાર્વીએ
પુસતકો ્,ે અમૂલ્ ્વારરો.

કદ, પૂંઠા, ભારાને અક્ષર નોખા 
રિેમ, નફરત, ્વૃતાંતને હાસ્ અનોખા 
પુસતકો તો પીરરે રરથાળ.

નીનત, નાટક, કથા ને કાવ્ો 
રુઢ, રરળ, રટીક રનધ્ારો 
પુસતકો ્ ે પરમ નમત્ આપણા.
 
મનનો ખોરાક, જ્ાનની તરર
બાળકોની મજાને નરક્ષકોનો ભેર 
પુસતકો ્ ે આબાલ્વૃધિનો રહારો.

રીતા, ગ્રંથરાહેબ, અ્વેસતા, નત્નપટક 
બાઈબલ, કુરાન રૌ સ્વરૂપ તારા 
પુસતકો ્.ે ભ્વભ્વના તારક   

															-ડૉ.ભઠાિેશ	રઠાિલ,
એસરો. પ્રરોફેસર, સેનટર ઓફ એજ્ુકેશન, 

આઈઆઈટીઈ  

પુસિક	પદ્રચ્ય	
પુસતક : આપણે બાળકોને રા માટ ે 
  ભણા્વીએ ્ીએ?
લેખક :  ડૉ. રઈર મની્ાર
રિકારક :  આર. આર. રેઠની કંપની
પૃષ્ઠ  :  95

ભાન્વ જી્વનના આધાર એ્વા પોતાના રંતાનને 
મજબૂત અને રક્ષમ બના્વ્વા માટ ેઆજના માતાનપતા ઉતિમ નરક્ષણ 
્ેનકેન રિકારેણ આપી અને રંતોર મેળ્વે ્.ે કોઈ પણ રિ્વૃનતિમાં બાળક 
પા્ળ ન રહી જા્ તે માટ ેજુદા જુદા હૉબી કલારીર કે એનકટન્વટી 
કલારીર દ્ારા પણ તેની નનપુણતાને જાણે કે બહાર લા્વ્વાનો રિ્ાર 
થા્ ્,ે આથી નરક્ષણ ન્વરેનો મા-બાપનો અનભરમ ખૂબ રતિા્વારી 
દબાણ્ુકત અને તણા્વરભર બનતો જા્ ્ .ે કદાર બાળકના બાળપણના 
રરૂઆતના ્વરષો જાણે કે રોનરત અ્વસથામાં પરાર થા્ ્ ેઅને આથી 
જ પા્ળના ્વરષો જાણે કે હદરા ન્વહીન આનંદ રિાપ્ કર્વામાં તો ્વળી 
માતાનપતાની દરેક બાબતોમાં બળ્વો પોકાર્વામાં જ પરાર થા્ ્.ે 
“આજના સપધા્ગતમક ્ુરમાં ભણતર ્વરર તો રાલરે જ નહીં.” એ્વું 
્વાક્ “બ્હ્મ્વાક્” બતા્વીને રાલનાર દરેક માબાપને એ રમજા્વ્વાની 
તાતી જરૂર ્ ે કે આપણે બાળકને ભણતર રા માટ ેઆપીએ ્ીએ? 
હજારો ભટકેલા માતાનપતાઓને આ પુસતક એક ફ્ેનડ, નફલોરોફર અને 
રાઇડ તરીકે ઉપ્ોરી બન્વાનું રામથ્્ગ ધરા્વે ્.ે બાળમાનરની 
જરૂહર્ાત, મૂંઝ્વણ તથા તેની માનનરકતાને ઊંડાણપૂ્વ્ગક રમજ્વામાં આ 
પુસતક ખૂબ ઉપ્ોરી ની્વડ ે તેમ ્.ે આ પુસતકમાં ‘હડસલેનકર્ા’ની 
રમજ આપ્વા માટ ે‘ન્વ્વેક’નું પાત્ ઉપરાવ્ું ્ ેજ ેઅનભનેતા આનમર 
ખાનની ્વરષો પહેલાં આ્વેલી નફલમ ‘તારે ઝમ઼ીં પર’ના ઇરાન જ્ેવું જ 
લારે ્ ેઅને આથી જ આ પુસતકના રિકારનનો હાદ્ગ નરધિ થઈ રકે ્ ે
અને તેમાંથી મળતી રમજના મમ્ગ રુધી પહોંરી રકા્ ્.ે

	 ડૉ.	જે.	આર.	રઠાિલ
આવસ. પ્રરોફેસર, સેનટર ઓફ એજ્ુકેશન, 

આઈઆઈટીઈ

Brain Terser Answers
1. Ans 23
2.  Ans 4

3. Ans 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 
100.

4. Ans 14
5. Ans 3

6.  Ans A
7.  Ans D
8.  Ans. A
9. Ans D

10.  Ans D
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Campus Canvas

IITE’s Shree Kirit Joshi Library arranged a 
special display of books on women and 
women issues as a part of International 
Women’s Day celebration on 8th March

IITE’s Center of Education celebrated Science Day on 2nd March in prayer meet

IITE signed a Memorandum of Understanding 
(MoU) with Research for Resurgence Foundation 
for collaboration in research and training 
programmes in Education on 10th March

Performance Appraisal Report (PAR) Review for Administrative Staff and Faculty Appraisal Report 
(FAR) Review was conducted during March



'The Window'
- Dr. Deep Trivedi

A 
look at the 

IITE Campus with 
different 

perspective and 
different angles. 

(If you have 

interesting and 

engaging photographs of 

your institutions, campus, 

please share with us on pro@

iite.ac.in with details of 

photographs and 

captions)


