ુ યી-૨૦૧૯
લષ:-૧, અંક-૨, પેબ્રઆ

ુ યી, ૨૦૧૯
સ્થાના લષ :- જાન્યઆ

વલવ શળક્ષા અભબમાન દ્વાયા શનશભિત અને ન.પ્રા.શળ.વશભશત વંચાભરત શ્રી

ગુજયાત પ્રદે ળ બાજ અધ્મક્ષ અને ધાયાવભ્મશ્રી જીતુબાઈ લાઘાણી દ્વાયા

ળાા નં-૨૮ના નલ શનશભિત ભફલ્ડીંગન રકાણવ વભાયશ ભાન.

ન.પ્રા.શળ.વશભશત.ના ફાકને ભકયવંક્રાશત લવ શનશભતે ફાકને નાસ્ત

શલબાલયીફેન દલે(યાજ્મકક્ષાના ભંત્રીશ્રી ભહશરા અને ફાકલ્માણ,
શળક્ષણ અને માત્રાધાભ,ગુજયાત યાજ્મ) ના લયદ શસ્તે મજાઈ ગમ .

ળાા નં. ૬૩ભાં બાલનગય ળશેય કક્ષાના પ્રજાવત્તાક હદનની ઉજલણી
કયલાભાં આલી, જેભાં બાલનગયના પ્રથભ નાગહયક અને ભેમયશ્રી
ભનશયબાઈ ભયીના લયદ શસ્તે ધ્લજલંદન કામવક્રભ મજામ. જેભાં
ળશેયના કશભશ્નયશ્રી એભ.એ.ગાંધી તેભજ શલશલધ અશધકાયીઓ અને
દાશધકાયીઓએ શાજયી આેર.

અને તંગ બેટ અામા તેભજ ળાા નં. ૫૮ના શળક્ષક અને દાતાશ્રી
ભીયાફેનનું વન્ભાન કયાયુ.ં

ળાા નં. ૬૭, ચન્રભરી પ્રા.ળાાભાં ન.પ્રા.શળ.વશભશતના શળક્ષકની યાત્રી
લરીફર ટુ નાવભેન્ટ મજાઈ જેભાં ચેયભેનશ્રી શનરેળબાઈ, યાજકટ DEO
આય.એવ.ઉાધ્મામ, બાલનગય DPEO કે.ડી.કણવાગયા, બાલનગય
DEO કચેયીના ભશેળયાજ ાંડે, હશતેળબાઈ દલે, ૂલવ ળાવનાશધકાયી

વતીબાઈ,ભડેર સ્કુ રના આચામવ ભનસુખબાઈ ફયીચા,વભીયબાઈ
જાનીએ શલળે શાજયી આેર.
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વયદાય ટેરના શનલાવણ હદને વયદાય ટેર યુલક ભંડ(બયતબાઈ
ભણયા) દ્વાયા રારફશાદુ ય ળાસ્ત્રી પ્રાથશભક ળાાભાં મજામેર શલશલધ
સ્ધાવઓના શલજેતાઓનું વન્ભાન કયાયુ.ં

ળશેય કક્ષાના ગયીફ કલ્માણ ભેાભાાં ળાા નાં. ૪૪ની પ્રસ્તુતત .

શળશુશલશાય અને શલલેકાનંદ ઇન્સ્ટીટયુટ દ્વાયા આમજજત ુસ્તકભેાભાં
ન.પ્રા.શળ. વશભશતના ફાકએ દયે ર ભચત્ર પ્રદશળિત કયલાભાં આલેર.

ળાા નં. ૨૨ના શળક્ષક શ્રી વંગીતાફેન લયા દ્વાયા ળાાના તભાભ
ફાકને રેળન ડામયી આલાભાં આલી.

? .????
.??.??????? ????????? ?????? ??????? ??????? ?????

ળાા નંફય.૧૮/૧૯ ભાં શલદ્યાથીઓને દપતયનું શલતયણ તથા દાતાઓના
વન્ભાનન કામવક્રભ મજાઈ ગમેર જેભાં ભશેભાન તયીકે શ્રી શનરેળબાઈ
યાલર તથા ચેતનબાઈ તંફરી (સ્ટીરકાસ્ટ,ભર.) તથા શ્રીચેતનબાઈ
કાભદાય (બાલનગય વલ્ટ) તથા નેધયરેંડથી ધાયે ર ફે શલદે ળી
ભશેભાન સુશ્રીએઝ્રે તથા શ્રીયે ન્યુરે શલળે શાજયી આેર.

ળાા નંફય ૩૦ભાં ફી.આય.વી.,બાલનગય દ્વાયા હદવમાંગ ફાક
ભાટે ન તંગ ઉત્વલ ઉજલામ જેભાં ચેયભેન શ્રી શનરેળબાઈ ,
ળાવનાશધકાયીશ્રી મગેળબાઈ, ફી.આય.વી કૉ.ઓ.શ્રી કલ્ેળબાઈ
શલળે શાજયી આેર.
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-: પ્રેયણા :-

ભા. શનરેળબાઈ યાલર
ચેયભેનશ્રી, ન.પ્રા.શળ.વશભશત,
બાલનગય.
-: ભાગવદળવક :-

મગેળબાઈ બટ્ટ
ળાવનાશધકાયીશ્રી, ન.પ્રા.શળ.વશભશત,
બાલનગય.

-: વંાદક :કલ્ેળબાઈ ંડયા
ફી.આય.વી.શ્રી
બાલનગય.

-: વશ વંાદક :વી.આય.વી. તભાભ
બાલનગય કોયે ળન.

-: વંકવ વેત ુ :-

ંકજબાઈ જી
ભ. ૯૪૨૮૮૧૧૦૧૦

યુલયાજબાઈ હદમયા

અભાયી લાત .....

પ્રિમ,
લાચક પ્રભત્રો,
પ્રળક્ષક કેલો શોલો જોઈએ ? – વભાજભાાં ચારતો
અપ્રલયતણે ચચાાતો આ િશ્નનો જલાફ રખલા ફેવીએ તો કદાચ
દદલવો નીકી જામ ! યાંતુ ૂણાપ્રલયાભ ન આલે !! વભાજના
ઘડલૈમાની વ્માખ્મા કયલી વશેરી નથી શોતી ! આજે પ્રળક્ષકના વાંૂણા
પ્રળક્ષકત્લ ૈકી વભજણ પ્રલેની ચચાા કયીએ ! ફાકોની વભજ પ્રલળે
તો આણે ચચીએ જ છીએ, પ્રળક્ષકની વભજ કેલી શોમ/શોલી
જોઈએ તેની ણ થોડી ચચાા કયીએ ! કાભ તો શાંભેળાાં ફાકો વાથે
જ કમે યાખલાનુાં છે ત્માયે ફાકોની વભજ વાથે આણી વભજને
કેલી યીતે પ્રભરાલીએ કે જે થી દયેક પ્રલમલસ્તુ ફાકો વયતાથી
વભજે ? કોઇણ ફાફત અાંગે જમાયે આણે ફાકોને લગાખાંડભાાં
વભજાલીએ છીએ ત્માયે કેટરાાંક ફાકો તે ફાફતને સ્ષ્ટતાથી નથી
વભજી ળકતાાં શોતા ! ત્માયે આણાં દયએકળન આલા લાક્મભાાં શોમ
છે – “શુ ાં જે કશુ ાં છુ ાં તે તો આને વભજાતુાં જ નથી !” યાંતુ એકલાય
આ લાક્મને જયા જે ટરુાં જ પેયલીને ફોરીએ કે “શુ ાં તેને વભજાલી
ળકતો નથી!” વભાાંતય રાગતાાં આ ફે લાક્મો લચ્ચેનો બેદ જભીન
અને આવભાન જે ટરો છે !! અને તેનાાં દયણાભો ણ !! જમાયે
વાંલાદના અાંતે તભે કોઈને કશો છો કે તુાં વભજતો જ નથી ત્માયે –
તભાયા અને તેના જે તે પ્રલમના વાંલાદનો અાંત આલી જામ છે , જાણે
કે તભાભ યસ્તાઓ ફાંધ ! યાંતુ તેને ફદરે જો આત્ભખોજરૂે તે
વભમે એલુાં પ્રલચાયીએ છીએ કે ભાયી લાત તો વાચી છે ણ શુ ાં તને
વભજાલી ળકતો નથી ત્માયે તે વભજાલલા ભાટેના પ્રલકલ્ો અને
યસ્તાઓ પ્રલળે પ્રલચાયલાનો ભોકો ભી યશે છે , જે ના દયણાભે િમત્ન
અને વાંલાદ ક્રપ્રભક યશે છે અને સ્લપ્રલકાવની તક ભે છે તે નપાભાાં !!
ભાટે જ લગાખાંડોભાાં ફાકોને ન વભજાલી ળક્માની આત્ભખોજ એ
જ આણને “ભાાં” ના “સ્તય” વુધી રઇ જ જળે ! ચારો, “ભાાં-સ્તય”
ફનીએ !
 પ્રનરેળબાઈ યાલર
ચેયભેનશ્રી, ન.િા.પ્રળ.વપ્રભપ્રત, બાલનગય

ભ. ૮૧૪૦૬૮૭૯૫૯

આની ળાાની પ્રવુશત,કામવક્રભ,રેખ,ઇનલેળનની ભાહશતી bhavmanmsb@gmail.com ય ભકરી આલા શલનંતી
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ઉઘડતા ાને ....
નગય િાથપ્રભક પ્રળક્ષણ વપ્રભપ્રતની છાત પ્રલસ્તાયની િાથપ્રભક ળાાભાાં
આલતા ફાકો ભોટા બાગે ખૂફ જ કાજી ભાગી રે તેલા શોમ છે . આણી

ક્રભ-

શલગત -

ેજ નંફય

(૧) વય પ્રબાળંકય ટ્ટણી
ુણ્મશતશથ

૫

(૨) સ્લયભચત કાવમ

૬

(૩) ફાગીત

૬

(૪) હદન શલળે

૬

(૫) ફાલાતાવ

૭

(૬) ળાાકીમ પ્રવ ૃશતઓની
ઝયભય

૮

(૭) ભાત ૃ-શત ૃ  ૂજન હદલવ ૧૩
(૮) ભાત ૃબાા હદન

(૯)આગાભી ભાવના

૧૪

ુ યી
કામવક્રભ- પેબ્રઆ

(૧૦)યાભકૃષ્ણ યભશંવ

જન્ભહદન

(૧૧) યશલળંકય ભશાયાજ

૧૫
૧૬

જન્ભહદન ---------------૧૬
(૧૨)ચંરળેખય આઝાદ

ુણ્મશતશથ--------------૧૬
(૧૩) યાષ્રીમ શલજ્ઞાનહદન-૧૭

વાભાપ્રજક વ્મલસ્થાભાાં ફાકને બગલાન ભાનલાભાાં આલે છે અને આણી
ધાર્મભક ભાન્મતાઓભાાં જરૂદયમાતભાંદને ભદદ એ ુણ્મનુાં કાભ તયીકે ભૂરલલાભાાં
આવ્મુાં છે .આલી આણી વ્મલસ્થા નો વભન્લમ ગ્રાભીણ અાંતદયમા પ્રલસ્તાયભાાં
જોલા ભી યશે છે . જરૂયીમાત ભાંદ ફાકોભાાં ણ ફે િકાયના ફાકો આણી
વાભે શોમ છે જરૂયીમાત ભાંદ લારીના ફાકો અને ફીજો િકાય જરૂદયમાતભાંદ
ફાકો શેરા િકાયના ફાકો એટરે જે ભાાં આણા લગાખાંડભાાં એલા ફાકો
આલતા દેખામ છે જે ઓના ઘયની ભુરાકાત રેતા વભમે જ તેભની પ્રસ્થપ્રત જોઈ
આણને ણ એભ થઈ જામ કે ખયેખય આ પ્રસ્થપ્રતભાાં તો ળાાએ જલુાં એ
ગૌણ છે , કદાચ અભ્માવ વભમે આણી આલી પ્રસ્થપ્રત શોત તો આણે ણ
પ્રનળાનુાં ગપ્રથમુાંમ ન ચડ્મા શોત, જમાાં વલાય વાાંજનુાં ખાલાનુાં અને
શેયલાનુાં કેલી યીતે ૂરાં કયીળ, તેની પ્રવલધા ભાાં જીલતા કેટરાક દયલાયના
આગેલાનને બૂરથી માદ ન આલે કે ફાકો ળાાએ ગમા કે નશીં તે ૂછુાં,આલા
દયલાયો ણ જમાયે ફાકોને ળાાએ શોંચતા કયે ત્માયે આ લારીઓ
વન્ભાનને ાત્ર શોમ છે , અને આલા ફાકો િત્મેની આણી જલાફદાયી પક્ત
અને પક્ત ાઠ્મુસ્તકોનુાં ઈનુટ કયલા ૂયતી વીપ્રભત ન યશેતા તેના ભાટે થોડુાંક
લધાયે કાજીૂલાકનુાં ળાા માાલયણ ફનાલલાની યશે છે કાયણ કે આલા
ફાકોને આણે જરૂદયમાત ભાંદ ફાકોની કૅટેગયીભાાં વાભેર કયીએ છીએ,
જમાયે અશીં જરૂદયમાત ભાંદ ફાક નો અથા પક્ત આર્મથક યીતે જ નથી અશીં
જરૂયીમાત ભાંદ ફાક એ છે કે જે નાાં લારીને જરૂદયમાતની વ્મલસ્થા કયલા
ભાટેની વ્મસ્તતાભાાં િેભ શૂ ાંપ અને તેને વભજલા ભાટેની યાનુબૂપ્રત નથી ભી
યશી તે ફધુાં ણ કયલુાં જરૂયી છે અને ખયેખય આલા ફાકો ભાટે ભોટાબાગના
આણા પ્રભત્રો ભશેનત ણ કયે છે . ફીજા િકાયનો ફાક એટરે જમાયે કોઈ
ફાક ાવે પ્રલમની નોટફુક બયાઈ ગઈ શોમ અને પયીથી ન રાવ્મો શોમ,
ેન-ેપ્રન્વર, યફય ન શોમ અથલા તો ળૈક્ષપ્રણક કામા ભાટે રાલલા ડતા
વાધનોની લાયાંલાય વૂચના આલા છતાાં ન રાલતો શોમ અને જમાયે ૂછીએ
ત્માયે જલાફ શોમ કે ભેં ઘયે ભાયા પ્ા ાવે ભાાંગેરુાં ણ....... લારી ણ
રાલલા વક્ષભ શોમ, છતાાં ણ દયલાયભાાં ભોજળોખને અપ્રગ્રભતા શોમ ત્માાં
ફાકોના અભ્માવ ભાટેના વાધનોને ગૌણ કયી નાખલાભાાં આલતા શોમ છે
ત્માયે આણી તેના દયલાય િત્મેની પદયમાદ શોમ છે કે ભોફાઈર સ્ીકય ટીલી
રાલલાના ૈવા ભે છે , વ્મવન કયલાના ૈવા ભે છે ણ નોટ રાલલાના
ૈવા નથી તાયા ફાા ાવે અને આ ફાો ઘણા અાંળે લાજફી ણ છે
કાયણ કે આ ફાો જ વાપ્રફતી છે આણી તે ફાકના પ્રળક્ષણ િત્મેની
કાજીનો.યાંતુ પ્રલચાયો કે આ ફાકનો ળુાં લાાંક છે ?જમાયે જરૂયીમાતભાંદ
ફાક એલો ળબ્દ લાયીએ છીએ તે ફાકો ખયેખય આ છે શેરા તો
જરૂયીમાતભાંદ લારી છે . ચારો આલા ફાકો અને લારીઓ ભાટે કભા નપ્રશ તો
ધભા વભજીને ણ જે ટરી ણ ભદદ કયતા આવ્મા છીએ તે કયતાાં યશીએ અને
ના કયતા શોમ તો આજથી ળરૂ કયીએ. (વાબાય ફામોસ્કો)

-- મગેળબાઈ બટ્ટ

ળાવનાશધકાયી,ન.પ્રા.શળ.વશભશત, બાલનગય

કેટરીક દુફવતાઓ જજજીશલાને કાયણે જન્ભે છે ત કેટરીક ઉયછલ્રા અભ્માવને કાયણે વાશવના
અબાલથી જ ઘણી ફધી પ્રશતબાઓ શલશ્વભાંથી ખલાઈ જામ છે – શવડની સ્સ્ભથ
Read more:http://www.edusafar.com/page.html#ixzz456
http://marigujaratibhasha.blogspot.com/p/blog-page_29.html#ixzz5dMWQNQBB
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નગય પ્રાથતભક તળક્ષણ વતભતત-બાલનગય
ક્રભ

વભ્મશ્રીનુાં નાભ

શોદ્દો

૧.

શ્રી શનરેળબાઈ એન. યાલર

૨.

ક્રભ

વભ્મશ્રીનુાં નાભ

શોદ્દો

ચેયભેનશ્રી

૮.

શ્રી યવીકરાર આય. શવિુયા

વભ્મશ્રી

શ્રી ભશેન્રશવિંશ ફી. ગહશર

ડે. ચેયભેનશ્રી

૯.

શ્રી શલલેકબાઈ લી. દીધે

વભ્મશ્રી

૩.

શ્રી શીયાફેન એચ. શલિંઝુડા

વભ્મશ્રી

૧૦.

શ્રી વરીભબાઈ એભ. યાંધનુયી

વભ્મશ્રી

૪.

શ્રી જવલંતબાઈ આય. ગાંધી

વભ્મશ્રી

૧૧.

શ્રી શનભવશવિંશ એચ. જાડેજા

વભ્મશ્રી

૫.

શ્રી કલ્ેળબાઈ એચ. ભભણમાય

વભ્મશ્રી

૧૨.

શ્રી કભરેળબાઈ આય. ઉલ્લા

વભ્મશ્રી

૬.

શ્રી ફકુ રબાઈ કે. શત્રલેદી

વભ્મશ્રી

૧૩.

શ્રી જાગશૃ તફેન આય. યાલર

વભ્મશ્રી

૭.

શ્રી નયે ળબાઈ એવ. ભકલાણા

વભ્મશ્રી

૧૪.

શ્રી લાવ ફા લી. યભાય

વભ્મશ્રી

વાભાન્મ ભાહશતી
કુ ર ળાાઓ
ક્રભ

૧

ધોયણ ૧

ધોયણ

થી ૫

૬ થી ૮

૪

૫૧

તલદ્યાથીઓની વાંખ્મા

ઉરબ્ધ

ભાધ્મભ પ્રભાણે
ળાાઓ

કેમ્વ
કુ ભાય

કન્મા

સુતલધા

ગુજયાતી

ઉર્ુષ

૧૦૬૪૯

૧૨૬૦૨

૪૬

૫૪

૧

વી.આય.વીની

ફી.આય.વી.ની

વાંખ્મા

વાંખ્મા

૧૦

૧

ુ યી- વય પ્રબાળંકય ટ્ટણી ુણ્મશતશથ
૧૬ પેબ્રઆ
શલચક્ષણ યાજ અભરદાય ,વાધુરુ ુ  પ્રબાળંકય ટ્ટણીન જન્ભ ઇ.વ.1862ભાં ભયફી
મુકાભે તેઓ શલદ્યાથીકાથી જ તેજસ્લી શતા. તેભન અભ્માવ ભેહરક સુધીન શત. એક
વાભાન્મ શળક્ષક તયીકે ની નકયીથી કાયહકદીન પ્રાયં બ કયીને તેઓએ
બાલનગય યાજમના દીલાનદ તથા એડશભશનસ્રે ટયના દને ળબાવયું શતુ.ં ખેડૂતની
સ્સ્થશત સુધાયલા તેઓ તાથી ફનત ું ફધું જ કયી છૂટતા.જૂનાગઢ લગેયે દે ળી યાજમ
ઉયાંત વયકાયી ઇરાકાઓએ ણ બાલનગયન દાખર રઇ તે હદળાભાં પ્રમત્ન કયે રા.
હશન્દુ સ્તાનના દે ળી યાજાઓના ભાનલંતા વરાશકાય ઉયાંત ભિહટળ વલ્તનતન શલશ્વાવ
ભેલી ઇન્ન્ડમા કાઉસ્ન્વરભાં તેભણે સ્થાન બગવયું શતુ.તે
ં ભન બાલનગય પ્રત્મેન પ્રેભ
અને ભશાયાજા બાલશવિંશજી પ્રત્મેની બસ્તત અનન્મ શતી.ઉચ્ચ અભરદાય શલા છતાં તેભનું
જીલન ખ ૂફ જ
તથા

કામવળસ્તત

ગાંધીજીના અંગત

વાદગીબયુું શતુ.ં તેણે આકવક
ધયાલનાય

બુદ્ધિપ્રશતબા

પ્રબાળંકય ટ્ટણીએ આઝાદીની રડત લખતે

ભશાત્ભા

શભત્ર ફની યશી કામવ કયુું શતુ.ં શન:સ્ ૃશી પ્રબાળંકય ટ્ટણી

ું ધીજીના તેઓ
જરૂહયમાતભંદ રકને છૂટે શાથે વશામ કયતા એ કઇથી અજાણ્યું ન શત.ગાં
અંગત શભત્ર યહ્યા શતા વોયાષ્રના જે જે વાયા દીલાન થમા તેભાં શ્રી ટ્ટણીનું નાભ
શળયભય છે .76 લવની ઉંભયે 16/2/1938ના યજ તેભનું અલવાન થયું ,ત્માં સુધી તેઓ
બાલનગય યાજમને અને યાજલીને વભશિત યહ્યા શતા

બમથી વમાપ્ત આ વંવાયભાં તે જ વમસ્તત શનબવમ યશી ળકે જે ફધા ય ક્ષભા અને દમાબાલ યાખે છે – બુિ.
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સ્લયચચત કાવ્મ

ફા ગીત
યોહઢમે ાંખી જાગીને ગાતાાં ભીઠાાં તાયાાં ગાન
યોહઢમે ભાંહદય ભસ્સ્જદભાાં ધયતાાં રોકો તારાં ુ ધ્માન
ત ાંુ ધયતીભાાં ત ાંુ છે નબભાાં વાગય ભશી લવે છે ત ાંુ
ચાાંદા સ ૂયજભાાંમે ત ાંુ છે ફુરો ભશી શવે છે ત ુ
શયતાાં પયતાાં કે નીંદયભાાં યાતે હદલવે વાાંજ વલાય
તાયો અભને વાથ વદામે ત ાંુ છે વૌનો યક્ષણશાય
દે લ ફનાલી ર્ુતનમા છે તેં તાયો છે વૌને આધાય
ુ
ત ાંુ છે વૌનો વૌ તાયાાં છે નભીએ તજને
લાયાં લાય

ુ યી
પેબ્રઆ

હદન તલળે
ુ યી -તટયક્ષક હદન
૧ પેબ્રઆ

ુ યી તલશ્વ -ભાત ૃબાા હદલવ
૨૧ પેબ્રઆ

ુ યી- જમ્મ ુ અને કાશ્ભીય હદન
૫ પેબ્રઆ

ુ યી- કસ્ત ૂયફા ગાંધી ુણ્મશતશથ
૨૨ પેબ્રઆ

ુ યી -વલોદમ હદન, ઉત્ાદકતા હદન
૧૨ પેબ્રઆ

ુ યી- લુઈ િેઇર ુણ્મશતશથ
૨૩ પેબ્રઆ

ુ યી -વયોજજની નામડુનો જન્ભહદન
૧૩ પેબ્રઆ

ુ યી -વેન્રર એતવાઇઝ હદન
૨૪ પેબ્રઆ

ુ યી -લેરેન્ટાઇન ડે
૧૪ પેબ્રઆ

ુ યી -ંહડત યશલળંકય ભશાયાજ જન્ભહદન
૨૫ પેબ્રઆ

ુ યી- પ્રબાળાંકય ટ્ટણી ણ્ુ મતતતથ
૧૬ પેબ્રઆ

ુ યી -ચંરળેખય આઝાદ ુણ્મશતશથ
૨૭ પેબ્રઆ

ુ યી- યાભકૃષ્ણ યભશાંવ જન્ભહદન
૧૮ પેબ્રઆ

ુ યી -યાષ્રીમ શલજ્ઞાન હદન
૨૮ પેબ્રઆ

ુ યી -અરુણાચર પ્રદે ળ, તભઝોયભ હદન
૨૦ પેબ્રઆ

ુ યી -ભયાયજી દે વાઈ જન્ભહદન
૨૯ પેબ્રઆ

પ્રગશત શલના વંસ્કૃશત નશીં, શલચાય શલના પ્રગશત નશીં, ુસ્તક શલના શલચાય નશીં, ુસ્તક ભાયપતે જ ભાણવ
ફીજાના કઈણ અનુબલને તાન કયી ળકે છે , તાની વંદગીના યુગભાં જીલી ળકે છે એક જજિંદગીભાં
અનેક અલતાય જીલી ળકે છે – નભવન કઝીન્વ
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ફાલાતાષ
એક ગાભભાં એક ભજૂય યશેત શત.
તે ભજૂયી કયત અને જેભતેભ કયીને તાનુ ં
ગુજયાન ચરાલત. એક લખત તેને
જગરભાં
ં
થી ઘયે આલતા એક ભયઘી દે ખાઈ.
તેને જઈને તેન ુ ં ભન પ્રફુલ્લ્રત થઈ ગયુ.
તેને ભનભાં શલચાયુવ કે આ ભયઘી ઘયે રઈ
જઈળ ત યજ ભને એક

ઈંડું ખાલા ભળે.

તે જેભતેભ કયીને ભયઘીને ઘયે રઈ ગમ
અને તેને એક ખ ૂણાભાં તેન ુ ઘય ફનાલીને
ફેવાડી દીધી.

ફીજે હદલવે ણ ભયઘીએ આવુ ં જ વનાનું
ઈંડું મુક્.ુ ં અને તે પ્રભાણે દયયજ એક એક
વનાનુ ં ઈંડું મુકલા રાગી. ભજૂયના
ત નવીફના દ્વાય ખુરી ગમા. તે આ વનાના
ઈંડાં લેચીને ખુફ જ ૈવાદાય ફની ગમ.
તેની ત્ની ણ તેનાથી ખુફ જ ખુળ શતી.
એક હદલવ ભજૂય એની ભયઘીને યભાડત
શત. એના ભનભાં તયં ગ ઉઠ્ય કે આ ભયઘી
દયયજ એક એક ઈંડું આે છે ત તેના ેટભાં
કેટરા ફધાં ઈંડાં શળે ! રબને રીધે તેની
બુદ્ધિ ફગડી, તે ઉઠ્ય ઘયભાંથી એક છયી રઇ
આવમ. ભયઘીને તેણે કડીને તેના ેટ ય
ચીય મુક્ય. એક વાથે ફધા વનાનાં ઈંડાં
ભેલલા તેણે ભયઘીના ેટ ય ચીય મુક્ય.
પાડીને જયું ત કંઈ જ ભળ્યુ ં નહશ. ભફચાયી
ભયઘી કે જેણે તેને ૈવાદાય ફનાવમ શત તે
જ ભયી ગઈ.

ફીજે હદલવે વલાયે ભયઘી ાવે ગમ. જયુ ં
ત ભયઘીની વડભાં એક ઈંડું ડ્ું શતુ.ં ણ
તે ત નક્કય અને વનાનુ ં શતુ.ં એ જઇને ત
ભજૂય આશ્ચમવભાં ડી ગમ. તેની ખુળીન ાય
ન યહ્ય ! તેણે ત તાની જીંદગીભાં આવુ ં
સ્લપ્ને ણ શલચાયુું નશતુ.ં તે ઈંડુ ફજાયભાં
રઈ ગમ. તેને લેચતા તેને ઘણા ફધા ૈવા

છી તેને વભજાયુ ં કે તેણે ફહુ ભટી ભ ૂર કયી
છે . તે ઘણુ ં સ્તામ અને ખુફ જ યડય. યં ત ુ
શલે યડલાથી કે સ્તાલાથી શુ ં ભે ? તેથી જ
કશેલામ છે કે „અશત રબ તે ાનુ ં મ ૂ છે .

ભળ્મા. તેણે જઈતી ફધી લસ્ત ુઓ ખયીદી
રીધી.

ક્યાયે ક આણુ ં ભોન ણ આણી બાા કયતા લધુ ભશત્લ યાખે છે
Read more:http://www.edusafar.com/page.html#ixzz456
http://marigujaratibhasha.blogspot.com/p/blog-page_29.html#ixzz5dMXhaN3o
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પ્રજાવત્તાક લવ શનશભત્તે વશભશતના શળક્ષકના ઇનલેળન અંગેના
સ્ટર શનશાતા ભેમયશ્રી ભનશયબાઈ ભયી , ભાન. ધાયાવભ્મશ્રી

અંભફકા પ્રા.ળાા, ળાા નં.૭ દ્વાયા ળૈક્ષભણક પ્રવુશતના

જીતુબાઈ લાઘાણી, ચેયભેનશ્રી શનરેળબાઈ યાલર.

બાગ રૂે પ્રલાવ..

શ્રી છત્રતત તળલાજી પ્રા. ળાા નાં. ૪૦ , તનભષનગયના તલદ્યાથીઓ દ્વાયા 1.dsp ઓહપવ, નેત્ર કેભેયા કાં ટ્રોર વેન્ટય, જજલ્રા ોરીવ
કાં ટ્રોર ફૃભ, 2.વી હડતલઝન ોરીવ સ્ટે ળન, રોકઅ, આભષયી સ્ટોય, એલીડેન્વ ફૃભ 3. હડસ્ટ્સ્ટ્રક્ટ કોટષ , રાઈલ કોટષ હશમહયિંગ , જજભેન્ટ,
ભપત કાન ૂની વશામ કેન્ર, 4. શેડ ોસ્ટ ઓહપવ, sorting વેન્ટય, ોસ્ટ ફેન્ક, તલતલધ કાઉન્ટય 5.જજલ્રા ાંચામત 6. ભોતીફાગ ળાા
7. જજલ્રા ુસ્તકારમની ળૈક્ષચણક પ્રવુતતના બાગફૃે મુરાકાત રેલાભાાં આલી. અદારતની મુરાકાત દયતભમાન નાભદાય જજ
વાશેફશ્રી ભાયપતતમા વાશેફ દ્વાયા સુદ
ાં ય ભાગષદળષન અને તલદ્યાથીઓને ભાહશતી ભે તે ભાટે તેભણે ચારતા ૨ કેવના ચુકાદા ૧૫
ભીનીટ ભાટે યોકી યાખી ફાકોને પ્રત્મક્ષ ભાગષદળષન અને ડેભોન્સ્ટ્રે ળન આેર. વાભાજજક તલજ્ઞાનભાાં આલતી તલતલધ કામદાકીમ
ટમ્વષ ની વ્માખ્માઓ વભજાલલાભાાં આલી .

જ આણે જઈએ કે જીલન ભાં આણી ાવે શુ ં છે ? ત આણી ાવે શંભેળા ઝાઝું જ શળે.
અને જ આણે એભ જઈએ કે જીલન ભાં આણી ાવે શુ ં નથી ? ત આણી ાવે ક્યાયે મ ુયત ું નશીં
શમ.
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ળાા નં.૧૪ દ્વાયા ળૈક્ષભણક પ્રલાવનું આમજન કયાયું જેભાં

ળાા નં.૨૪ દ્વાયા ળૈક્ષભણક પ્રલાવનું આમજન કયાયું જેભાં

ફાકએ ઉત્વાશ  ૂલવક બાગ રીધેર ..

ફાકએ ઉત્વાશ  ૂલવક બાગ રીધેર ..

SBI ળાસ્ત્રીનગય,બાલનગય તયપ થી ળાા નં. ૫૮,

ળાા નં. ૬૭ભાં જનજાગશૃ ત શલમક ભચત્ર શલદ્યાથીઓ

શલઠ્ઠરલાડીને પશનિચય દાનભા ભતા વાબાય સ્લીકાયે ર.

તથા ભચત્ર શળક્ષકશ્રી દ્વાયા દીલાર ય દયલાભાં આવમા .

12ભી જાન્યુઆયી યાષ્રીમ યુલાહદન શનશભત્તે કે ન્રલતી ળાા નં. 70

ફય ખાલાની ભજા વાથે ગુણાકાય બાગાકાય ળીખતા ળાા નં ૩

રંફે શનુભાન પ્રાથશભક ળાાભાં લકત ૃત્લ સ્ધાવ મજલાભાં આલેર.

કુ ંબાયલાડા ના ફાક.. .

Page | 9

નલતય પ્રમગ
ળાા નં.65 ફયતાલ ભા દય બુધલાય શલજ્ઞાન હદલવ તયીકે નક્કી કયી
શલજ્ઞાનની પ્રવ ૃશત્તઓ ,પ્રમગ જાતે કયતા ધયણ 8 ના શલધાથીઓ -

“બાલભન”નુ ં શલભચન કયતા ભેમયશ્રી
ભનશયબાઈ(ભનબા) ભયી

ળાા નં. ૧૪ભાં તારીભાથી દ્વાયા શનદળવન ાઠ્ મજામા ,
૪૦ શળભક્ષકા ફશેન જડામા

યાષ્રીમ ભતદાતા હદનની ઉજલણીના બાગ રૂે નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશતની શલશલધ ળાાઓભાં
કલીઝ તેભજ શલશલધ સ્ધાવ ઓનુ ં આમજન કયાયુ.ં

યાભકૃષ્ણ શભળન,બાલનગય દ્વાયા સ્લાભી શલલેકાનંદ જન્ભહદન
શનશભત્તે ળાા નં. ૨૨ભાં શત્રહદલવીમ પ્રદળવન મજાયુ.ં

ળાા નં. ૫૮ના ળાા વેલકશ્રી યજનીબાઈ ન શનવ ૃત
વન્ભાન વભાયશ
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શળશુશલશાય આમજજત શલશલધ સ્ધાવઓભાં નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશતનાં ફાકએ
ઉત્કૃષ્ટ દે ખાલ કયી શલશલધ ઇનાભ ણ પ્રાપ્ત કયે ર.

ળાા નં- ૧૨ભાં ભાત ૃ-શત ૃ  ૂજનના બવમ કામવક્રભનું આમજન
કયાયુ,ં શલળા વંખ્માભાં લારીઓની શાજયી.

ભાન. ધાયાવભ્મશ્રી શલબાલયીફેન દલેની રૂ.5 રાખની ગ્રાન્ટભાંથી
શનશભિત થનાય ભધ્માશન બજન ળેડનું ળાા નં.19,હદકચકભાં
ભાન. ચેયભેનશ્રી શનરેળબાઇ યાલરના શસ્તે ખાતમુહત
ૂ .વ

ોતાન ાંુ વાં ૂણષ જીલન આી "ાણી" વ ૃક્ષ ને ઉછે યે છે એટરે જ કદાચ ાણી ક્યાયે મ રાકડા ને ડૂફલા દે ત ાંુ નથી
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“બાલભન” શત્રકાભાં આના
રેખ,ભાહશતી,કામવક્રભના પટઝ લગેયે ભાહશતી
bhavmanmsb@gmail.com ય દય
ભહશનાની ૨૪ તાયીખ સુધીભાં ભકરી

આલી.દયે ક ભાહશતી ms wordની પાઈર
ફનાલીને ભકરલી. કામવક્રભના પટઝ નીચે
ૂ ી નોંધ રખલી.
તેની શલગત દળાવલતી ટંક
ભાન.શલબાલયીફેન દલે(ભંત્રીશ્રી યાજ્મ કક્ષા-ભહશરા અને ફા કલ્માણ,
શળક્ષણ અને માત્રાધાભ) ફેટી ફચાલ,ફેટી ઢાલ યે રીને રીરી ઝંડી આી,

નગય પ્રાથતભક તળક્ષણ વતભતતની તલતલધ ળાાઓભાાં પ્રજાવિાક લષની આનાંદ અને ઉલ્રાવબેય ઉજલણી કયાઈ , તલળેભાાં ળાા નાં.
૩૦ દ્વાયા લીય ચેયીટે ફર ટ્રસ્ટ વશમોગથી આન ફાન ળાન વાથે ૬૦ભી . રાાંફા તત્રયાં ગાની બવ્મ ળોબા માત્રા મોજી શતી.
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ુ યી
આલો ઉજલીએ ભાત ૃ-તત ૃ  ૂજન હદલવ- ૧૪ પેબ્રઆ
બાયતીમ વંસ્કૃશતભાં ભાતા શતાને દે લ વભાન ગણલાભાં આવમા છે .આજના વભમભાં ણ વલવદુખ
વશન કયીને ભાં-ફા ફાકનાં દયે ક સુખ ભાટે ૨૪ કરાક તત્ય યશે છે , ફાક બણી-ગણી બરે ડૉતટયએન્જીનીમય કે શ્રેષ્ઠ્ ધનલાન ફને ણ જ્માયે તે ભાં-ફા ફને ત્માયે જ ભાતા-શતાનુ ં મ ૂલ્મ વભજી ળકે છે .
આથી આણા ફાકભાં ણ ભાતા-શતા વાથે ફાકની રાગણી જલામ યશે અને દયે ક ઘયભાં વંસ્કાય,
ુ યીના હદલવે.......
બાયતીમ વંસ્કૃશત વચલામ અને તેન ુ ં શવિંચન થામ એલ સુદય
ં પ્રમત્ન કયીએ ૧૪ પેબ્રઆ
આણી ળાાભાાં ભાત ૃ-તત ૃ હદનની ઉજલણી તનતભિે આની ળાાભાાં આ પ્રવતુ ત અલશ્મ કયીએ.
ુ યીના હદલવે ૫ થી ૧૦ લારી દાં તીને આભાંત્રણ આલાન ાંુ યશળે,જેભાાં દયે ક
 ૧૪ – પેબ્રઆ
ુ ફ આમોજન કયલાન ાંુ યશેળે.
ધભષ,જાતત,લારીઓને પ્રભાણવય પ્રતતતનતધત્લ ભી યશે તે મજ
 કામષક્રભભાાં તળક્ષણ વતભતતના વભ્મો / SMCના વભ્મો / કોોયે ટય / તળક્ષણતલદો કે અન્મ વભાજ વેલી
વ્મસ્ક્તઓને આભાંતત્રત કયલા.
ુ ાય  ૂજન કયાલવ ાંુ જેભાાં તતરક –
 આ કામષક્રભભાાં ભાતા-તતાન ાંુ તેભના વાંતાનો દ્વાયા બાયતીમ વાંસ્કૃતત અનવ
ફૂરશાય – લાંદન – પ્રદચક્ષણા – ભીઠુાં ભો કયાલીને  ૂજન તલતધ કયી ળકામ છે .
 જીલનભાાં ભાતા-તતાના ભશત્લ તલે લગષ ખડ
ાં ભાાં જ ૧૦ તભનીટની ભમાષ દાભાાં ફાક લક્તવ્મ આે.
 કોઈ એક ભાતા ૧૦ તભનીટની ભમાષદાભાાં ભાતા-તતાના ભશત્લ તલળે ફોરે.
 તળક્ષકશ્રીએ લારીને ફાકના શકાયાત્ભક ાવાથી અલગત કયાલળે.
 તળક્ષકશ્રી ત્રક – B દ્વાયા તલદ્યાથીના થનાય મલ્ુ માાંકનથી લારીને લાકેપ કયી અને લારીએ યાખલાની તકેદાયી
વભજાલે.
 ફાકો અને લારીઓને વાંસ્કૃતત અને જીલનભાાં ભાતા-તતાનાન ાંુ ભશત્લ યજૂ કયત ાંુ લક્તવ્મ આલાન ાંુ યશેળે.
 ભાત ૃ-તત ૃ  ૂજન હદલવ અંતગષત તલદ્યાથીઓને પ્રેહયત કયલા અથે અન્મ તલળે પ્રવ ૃતિનુાં આમોજન ણ કયી
ળકામ છે .
-: ભાત ૃ

–તત ૃ હદલવના ઉદ્દે ળો :-

 જીલનભાાં ભાત ૃદે લો-બલ તત ૃદે લો-બલન ાંુ ભશત્લ વભજે.
 તલદ્યાથી ભાતા-તતા પ્રત્મે આદયબાલ કેલતો થામ.
 ભાતા-તતા ફાક અને તળક્ષક લચ્ચે તાદાત્મ્મ કેલામ.
 બાયતીમ વાંસ્કૃતતની ગહયભા અને યાં યા પ્રત્મે આદયબાલ કેલામ.
 દયયોજ ભાતા-તતાને લાંદન કયતો થામ

ગભે તેલા શમ ગુણીજન છતાંમે ભાતા-શતાના વો ઋણીજન
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ુ યી
ભાત ૃબાા હદન – ૨૧ પેબ્રઆ
આણી ળાાભાાં ભાત ૃબાા હદનના હદલવે આટલ ાં ુ અલશ્મ કયીએ.
-: ભાત ૃબાા હદન ઉદ્દે ળો :-

 ભાત ૃબાાનુાં ભશત્લ વભજે.
 ભાત ૃબાા તયપ આદય અને વન્ભાનની રાગણી ધયાલતો થામ.
 ભાત ૃબાાની તલતળષ્ટતાઓથી લાકેપ થામ.
 તળક્ષણના ભાધ્મભ તયીકે ભાત ૃબાાનુાં ભશત્લ વભજે.
 ભાત ૃબાાભાાં યચામેર વાહશત્મ અને વાહશત્મ પ્રકાયન ાંુ ભશત્લ વભજે.
 ભાત ૃબાાની વ્માકયણીમ તલતળષ્ટતાઓ અનસ્ુ લાય તલયાભ ચચશનોની પ્રાયાં ચબક વભજ કેલે.
 ભાત ૃબાા અને અન્મ બાાઓ બેદ વભજે.
-: ભાત ૃબાાહદનની પ્રવ ૃતિઓ : બગલદગોભાંડ ઓનરાઈન કોળ તલળે વભજાલવ.ાંુ
 તનફાંધ સ્ધાષ,નાટક,વમ ૂશ ન ૃત્મ,જેલા કામષક્રભો મોજી ળકામ
ુ યાતના અગ્રણી વાહશત્મકાયોનો હયચમ,વાહશત્મકાયોની કૃતતઓનો હયચમ,ાહયતોતક
 ગજ
તલજેતા કતૃ તઓન ાંુ પ્રદળષન કયી ળકામ.
ુ યાતી લાાંચન,રોકગીત સ્ધાષ,ર્ુશા-છાંદગાન જેલી સ્ધાષ મોજલી.
 કાવ્મગાન,આદળષ ગજ
ુ ાયો,જોડણીના તનમભો,અને
 લગષતળક્ષણ દયમ્માન ધોયણ – ૬ના તલદ્યાથીઓને જોડણી સધ
જોડણી કોળ તેભજ ળબ્દકોળનો ખ્માર આલો.
 ધોયણ – ૭ના તલદ્યાથી ભાટે તલયાભ ચચન્શોનો ઉમોગ તત્વભ અને તદબલ ળબ્દોનો
ખ્માર આલો.
 ધોયણ – ૮ના તલદ્યાથી ભાટે વાંજ્ઞા,અરાંકાય,વાંતધ અને વભાવનો ખ્માર આલો.
 ળાા હડસ્્રે ફોડષ ય ભાત ૃબાા રગતી ફાફતો પ્રદતળિત કયી ળકામ.

ુ યાતી બાા એટરે ળબ્દોનો રીરો ારલ ઓઢી અને લાક્યો થકી
ગજ
રાગણીની વહયતા લશેતી કયતી ભાયી તનભષ ભાત ૃબાા

Page | 14

ુ યી
આગાભી ભાવના કામષક્રભો-પેબ્રઆ
 ઇનલેટીલ કાભ કયતા શળક્ષકના તથા આચામવન ુ ં ઇનલેળન પેયભાં
નભીનેળન
 ઝન લાય થતા ફાહપલ્ભત્વલભાં હપલ્ભ ફનાલી ભકરલી.
 હરતીમ વત્રભાં દાખર થમેરા શલદ્યાથીઓના ફેંક ખાતા ફાકી શમ ત
ખરાલી નાખલા.
 લાશિક ઇન્ેતવળન ભાટેની તૈમાયી, ગુણત્વલ  ૂલવ તૈમાયી
 ધયણ- ૨ પ્રજ્ઞા શનદાન કવટી, એકભ કવટી કામવક્રભ
 ળાા કક્ષાએ ભાત ૃ-શત ૃ  ૂજન હદન, ભાત ૃબાા હદન, શલજ્ઞાનહદનની
ઉજલણી
ભાવ

ુ યી
પેબ્રઆ

તાયીખ

૨/૨/૧૯

લાય

ળશનલાય

ધોયણ અને તલમ
૩

૪-૫

૬ થી ૮

--

---

વાભાજજક
શલજ્ઞાન

ુ યી
પેબ્રઆ

૯/૨/૧૯

ળશનલાય

--

---

વંસ્કૃત

ુ યી
પેબ્રઆ

૧૬/૨/૧૯

ળશનલાય

ગુજયાતી

ગુજયાતી

ગુજયાતી

ુ યી
પેબ્રઆ

૨૩/૨/૧૯

ળશનલાય

ગભણત

ગભણત

ગભણત

આ દુશનમાભાં ઘણી વશેરાઈથી છે તયી ળકામ તેલી વમસ્તત જ કઈ શમ ત તે
આણી જાત છે .

-રાઈટૉન
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ુ યી યાભકૃષ્ણ યભશાંવ
૧૮-પેબ્રઆ
જન્ભહદન

ગુજયાતની ગ્રાભીણ પ્રજાના બેરુ,મ ૂક વેલક

અવનાય યાભકૃષ્ણ યભશંવન જન્ભ

શ્રી યશલળંકય ભશાયાજન જન્ભ

18/2/1836 ના યજ ફંગાના

25/2/1884 ના યજ ખેડા જજલ્રાના યઢૂ

કાભાયુકુય ગાભભાં થમ શત.લાયવાભાં

ગાભભાં થમ

ઊતયે રી બગલદબસ્તતને રીધે વાધુ

શત.ભશાયાજ નાનણથી જ શનબવમ.ભ ૂત

વભાગભ,બજનકીતવન તથા બગલાનની
રીરા ખેરના ખેરભાં જ તે ભસ્ત યશેતા.
એટરી નાની લમે ણ એ વભાશધસ્થ થઇ
કાભરકાની

અશલયત ઉાવનાએ તેભને ફે ફે લાય
ગંબીય ભાંદગીભાં વડાવું ડ્ું શતુ.ં
તતાુયી નાભના વંન્માવી ાવેથી લેદાંત
તથા વાધનાનું જ્ઞાન ભેલી વભાશધતતાુયીને ખુદને ચારીવ લયવ રાગેરા
તે વાધના યાભકૃષ્ણે કેલ ત્રણ જ

ાડલા,ફશાયલહટમાની ળધભાં એકરા
ઘ ૂભવું એ ત ભશાયાજને ભાટે યભત
લાત.તેભનું ળાાકીમ બણતય ત વાત
ચડી જેટલું જ શતું ણ નાનણથી જ
તેભનાભાં અન્મામન પ્રશતકાય કયલાની
ડી શતી,જે વભમ જતાં ભટા લટવ ૃક્ષરૂે
ાંગયી શતી.કુ દયતી આપત કે ભશાભાયી
ભખયે યહ્યા શતા.કભી હુલ્રડ લખતે

પ્રાપ્ત કયી તે યભશંવ કશેલામા. તેભની
શલશુિ બસ્તતથી પ્રબાશલત થઇ ફધા

જ

વંપ્રદામના રક એભના વત્વંગન રાબ
રેતા.શલદ્વાન બતતનું ભંડ લધલા રાગયુ.ં
સ્લાભી શલલેકાનંદ તેભના અશધક શપ્રમ

હશન્દુ -મુસ્સ્રભ રતાઓભાં શનબવમ થઇને
પયતા અને બાઇચાય સ્થાલાન પ્રમાવ
કયતા.ગુજયાતના અરગ યાજમની યચના
થતાં ગુજયાત યાજામન શુબાયં બ તેભના
શસ્તે થમ શત.શ્રભ,વાદાઇ અને વંમભ એ

શળષ્મ ફન્મા અને તેભણે શ્રી યાભકૃષ્ણ

ભશાયાજના જીલનના મુખ્મ ત્રણ ગુણ

ભઠ્ની સ્થાના કયી.દભક્ષણેશ્વય માશત્રક

શતા.તેઓ ચેતલણીરૂે કશેતા

અને દળવનાથીઓથી ઉબયાલા
શત

અસ્લસ્થ યશેતી શતી.સ્લાભી શલલેકાનંદને
બાશલ કતવવમન ઉદે ળ આપ્મા છી
ત્રણલાય કારી ! કારી ! કારી ! એલ
ઉચ્ચાય કયી ભશાવભાશધભાં રીન થઇ
યાભકૃષ્ણની

ઇશરકની રીરા વંકેરી રીધી.

ાડાને રાકડી લડે છૂટા

લખતે રકની વેલા કયલાભાં તેઓ શંભેળા

હદલવભાં શવિ કયી.આભ યભ જ્ઞાન

ગમા. ઇ.વ.1886 ભાં

,, રડતા

તેભજ વેલા કયલાની વ ૃશતઓ ફીજરૂે

વાધના આદયી.જે વાધના કયતાં

રાગયુ.ં યાભકૃષ્ણની ળાયીહયક સ્સ્થ

જલા ભધયાતે સ્ભળાનભાં જવું

„શલેન

જભાન હયશ્રભન આલે છે ,હયશ્રભ નશીં
કયે તે ભ ૂખે ભયળે.

‟ શયશંભેળ ફીજાના

ખભાં તાનું જીલન વભશિત કયનાય
 ૂજ્મ યશલળંકય દાદાનું

ચંરળેખય

આઝાદ ુણ્મશતશથ

ભશાયાજ જન્ભહદન

જગતને ન ૂતન આધ્માજત્ભક વંદેળ

જતા.ભા

ુ યી૨૭ પેબ્રઆ

ુ યી-યશલળંકય
૨૫ પેબ્રઆ

ઇ.વ.1984 ભાં

ળતાબ્દી આયુષ્મ બગલીને શનધન
થયુ.ં જેભની વાથે ખભયું અદરફદર
કયલાનું ગાંધીજીને ણ ભન થમેલ ું એલા

ભોંઘા લતનનાં ભોંઘા યતન ક્રાંશતલીય
ચંરળેખય આઝાદન જન્ભ ભધ્મપ્રદે ળના
બાલયા ગાભભાં થમ શત.નાનણભાં શતાએ
ઠ્ક આતાં હયવાઇ,ઘયછડી કાળી ગમા
અને વંસ્કૃતન અભ્માવ ળરૂ કમો. તે
દયશભમાન અવશકાયનું આંદરન ળરૂ થતાં
શકેહટિંગભાં જડામા,યં ત ુ અંતે ગાંધીજીની
અહશિંવા તેભને અનુકૂ ન આલી.અભ્માવ
છડી ચંરળેખય ક્રાંશતકાયી દભાં જડામા.
ક્રાંશતકાયી દભાં એભણે ભટી જલાફદાયી
શનબાલી. નાણાંની ખેંચ ઊબી થઇ ત્માયે
કાકયી ખાતે યે રધાડના પ્રસ્તાલને વભથવન
આનાય તેઓ પ્રથભ શતા. વંગઠ્નળસ્તત
તથા વાશશવક સ્લબાલને કાયણે વોના ભાનીતા
થઇ ગમા અને લીયુરુના એ નેતા ફની
ગમા. વયકાયે તેભને કડલા અથાગ પ્રમાવ
કમાવ ણ આઝાદ „આઝાદ‟ જ યહ્યા.એભને
કડલા વયકાયે શજાયના ઇનાભ જાશેય કમાું
શલા છતાં,એની રારચ ક્રાંશતદભાં કદી
કઇને સ્ળી ન શતી.ક્રાંશતકાયીઓના તાકાત
ધીભે ધીભે ત ૂટલા રાગી શતી.એક હદલવ
અલ્શાફાદના એક ફાગભાં રીવએ તેભને
ઘેયી રીધા. તેભણે ત્રણ-ચાય રીવને
ઘામર કમાવ ,યં ત ુ રાગયું કે શલે અશીંથી
છટકાળે નશીં એટરે છે લ્રી ગી તાના જ
રભણાભાં ઝીંકી ભચયળાંશતની ગદભાં ઢી
ુ યી
ગમા.એ હદલવ શત ઇ.વ.1931 ના પેબ્રઆ
ભાવની 27ભી તાયીખન. ચંરળેખયનું જીલન
એટરે જલાભદી અને ભઝિંદાહદરીના જલરંત
કથા. “દુ શ્ભન કી ગભરમોં કા શભ વાભના

કયેં ગે,આઝાદ શી યશે શૈ,આઝાદ શી યશેંગે.”

વેલાના બેખધાયી યશલળંકય ભશાયાજનું
સ્ભયણ કયીએ

કામાને ળસ્ત્રથી ણ લધુ ભજબ ૂત ફનાલ યં ત ુ હૃદમને ત ુષ્થી ણ કભ ફનાલ– યશલળંકય ભશાયાજ
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ુ યી
યાષ્રીમ શલજ્ઞાન હદન –૨૮ પેબ્રઆ

બાયતીમ લૈજ્ઞાશનક શતા. તેભની ળધ યથી લધુને લધુ ફાક
અને યુલાનને પ્રેયણા ભે તેલા શુબાળમથી વયકાયશ્રી દ્વાયા દય
લે નેળનર વામન્વ ડે ઉજલલાભાં આલે છે .
ડ. ચંરળેખય

લેંકટયાભનન જન્ભ ૭ભી નલેમ્ફય , ૧૮૮૮ભાં

તાશભરનાડુ ભાં શત્રભચનાલ્રી ાવે

શથરૂલનાઇકકાલર ગાભભાં

થમ શત. નાનણથી જ શલજ્ઞાન પ્રત્મે શલળે રુ ભચ

શલાથી

એભણે નકકી કયુવ શતુ કે , જીલનનું રક્ષમ શલજ્ઞાનને જ ફનાલીળ.
ાઠ્ય ુસ્તતકની વાથે-વાથે કરેજ રાઇિેયીભાં ભટા-ભટા ગ્રંથ
લાંચતા શતા. તેઓ તાની એક ણ ક્ષણ વમઇથવ જલા દે લા
નોફર ાહયતોતક તલજેતા બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક ડો.
વી.લી.યાભનની માદભાાં ઉજલાતો હદલવ

નશતા ભાંગતા. યીક્ષા ાવ

, લષ ૨૦૧ ૯ભાાં "

science for the people and the people for science"ની થીભ
ય ઉજલાળે. યાષ્ટ્રીમ તલજ્ઞાન હદલવ . ટચ ૂકડા ભફાઇર પન કે
રેટને ઈન્ટયનેટ ભાયપતે જડીને ઘયભાં ફેવીને દુ શનમાના
કઇ ણ ખ ૂણે યશેતા સ્લજન વાથે લાત કયતી લખતે કે નેટ
ફેંન્ન્કિંગ ભાયપતે ઓનરાઈન ખયીદી કયતી લખતે કે બશલષ્મભાં
થનાયા સ ૂમવગ્રશણ કે ચંરગ્રશણની ભાહશતી

શલે અખફાયભાં

લાંચતી લખતે કમાયે મ આણને શલજ્ઞાનનું ભશત્લ વભજાયું છે
ખરૂ? આણ જલાફ શળે "ના", યજજિંદા જીલનભાં લણાઇ ગમેરા
શલજ્ઞાનની ઉમભગતા અંગે રકને જાગ ૃત કયલા ભાટે વભગ્ર
ુ યીને
દે ળભાં ય૮ પેબ્રઆ
ઉજલલાભાં આલે છે .

"યાષ્રીમ શલજ્ઞાન હદલવ" તયીકે
બાયત વતત શલકાવળીર દે ળ યહ્ય છે .

લતવભાન વભમભાં બાયત દે ળ શલકાવની જે શયણપા બયી

યહ્ય

તેભાં શલજ્ઞાનન ભશત્તભ પા યહ્ય છે . જે-તે વભમે દે ળભાં
પ્રલતવતી અંધશ્રિા દુ ય કયલાભાં શલજ્ઞાને ભશત્લન પા આપ્મ
છે . શલજ્ઞાન આણા યજજિંદા જીલનન એક ભશત્લન બાગ છે .
આણા શાથભાં યશેરા અલનલા ગેજેટ્વથી રઈને

અલકાળ

શલજ્ઞાન સુધીની વતત શલકવતી ટે તનૉરજીએ શલજ્ઞાનની અને
ભાનલ જીલનના

વતત પ્રમત્નની વભગ્ર ભાનલ વમુદામન

ુ યી
ભે રી બેટ છે .૨૮ ભી પેબ્રઆ

૧૯૨૮ભાં કરકત્તાની ઇન્ન્ડમન

ઇલ્ન્સ્ટટયુટ પય ધ કન્લ્ટલેળન ઓપ વામન્વ ખાતે

બાયતીમ

લૈજ્ઞાશનક વય ચંરળેખય લેંકટ યાભને અલકાળ શલજ્ઞાન ક્ષેત્રે
પ્રકાળના હકયણની અરગ અરગ તયં ગ રંફાઈ ય શલખેયાઈ
જલાની પ્રકીમાનું ખુફ જ ફાયીકાઈથી અલરકન કયી તેને રક
વભક્ષ મુકી શતી. જે ળધ ને તેભના નાભ યથી

'યાભન ઈપેતટ'

તયીકે ઓખલાભાં આલે છે . લવ ૧૯૩૦ભાં આ નોંધાત્ર ળધ
ભાટે તેભને નફેર ુયસ્કાય ભળ્મ શત. બાયતભાં જ વંળધન
કામવ કયીને નફર

ુયસ્કાયય ભેલનાય પ્ર. યાભન એક ભાત્ર

કયલી તેભને ભાટે ગોણ ફાફત

શતી યં ત,ુ શલજ્ઞાનની ળધ કયલાનું તેભનું મુખ્મભરક્ષમ શત.ું
તેઓ વયકાયી નકયી કયતા શલા છતા શલજ્ઞાનની રૂભચને

કાયણે

વંળધન ચાલુ યાખ્યુત
,ં ઇ.વ. ૧૯૧૭ભાં કરકતા શલશ્વ શલદ્યારમભાં
પ્રપેવયની નકયી સ્લીકાયી
ુ વ વભમ
આી વંણ

, વયકાયી નકયીભાંથી યાજીનામું

શલજ્ઞાનને વભવીત કમો. યાભન અવય
ળધ  ૂણવ થઇ

ળધન પ્રાયં બ ઇ.વ. ૧૯૨૧ભાં થમ શત અને

શતી. ઇ.વ. ૧૯૨૮ભાં એ ળધ ઇન્ન્ડણમન જનવર ઓપ હપભઝકવ
કરકતાભાં વલવપ્રથભ પ્રકાશળત થઇ શતી.
આની શલશધવય ધણા ૧૯૩૦ભાં થઇ શતી. રગબગ

૭૦૦૦

જેટરા ળધ શનફંધ અને વંળધન આ શલમ ઉય પ્રકાશળત
થમા છે તથા અનેક

ુસ્તક છામા છે . જભવન અને ફ્રેચ

બાાભાં અનેક શનફંધ રખામા છે .એક ભિટીળ શત્રકાભાં યાભન
અવયનાં વંદબવભાં રખલાભાં આવયું શત ુ કે

, આ ળધની

વયખાભણી યે હડમએકટીલ હકયણની ળધ જેટરી જ અગત્મની
છે . ઇ.વ. ૧૯૩૦ભાં સ્સ્લઝયરેન્ડની જયુયીએ બોશતક શલજ્ઞાન દે
એભને પેર ફનાવમા. અભેહયકાની

ફ્રેંકરીન ઇલ્ન્સ્ટટયુટે એભને

ફ્રેંકરીન દકથી શલભ ૂશત કમાવ. ૧૯૩૨ભાં યાભન

પ્રબાલની

ળધને નફર ુયસ્કાબય આલાભાં આવમ૯. વભસ્ત એશળમાભાં
આ ુયસ્કારયવલવપ્રથભ પ્રાપ્ત કયલાન મળ ડ. વી.લી. યાભનને
પાે જામ છે .રકના

યજજિંદા જીલનભાં ઉમગભાં રેલાતા

શલજ્ઞાનના ભશત્લ શલળે વંદેળ પેરાલલા તેભજ
લૈજ્ઞાશનક અભબગભ અને રષ્ટીકણ કે લામ

ભશત્તભ રકભાં
, બાયતભાં ભાનલ

કલ્માણ ભાટે શલજ્ઞાનના ક્ષેત્રભાં થતી તભાભ પ્રવ ૃશત્તઓ , પ્રમાવ
અને શવદ્ધિઓ આ હદલવે પ્રદશળિત કયલાભાં આલે છે . શલજ્ઞાનના
શલકાવ ભાટે નલી ટે કનરજીન અભર કયલ , દે ળભાં લૈજ્ઞાશનક
અભબગભ ધયાલતા નાગહયકને ભશત્તભ તક

ભે , રકને ભશદ

જે વમસ્તત ક્યાયે મ ભ ૂર નથી કયત તે ક્યાયે મ નવુ ં ળીખલાની કશળળ નથી કયત-આલ્ફટષ આઇન્સ્ટાઇન
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 ળાા કક્ષાએ થનાય પ્રમોગો જોલા SMCના

અંળે શલજ્ઞાન તયપ આકાવ મ તે ભાટે પ્રત્વાશન આલા
તેભજ શલજ્ઞાન અને ટે કનરજીને રકશપ્રમ ફનાલલા ભાટે

વભ્મો,વદસ્મશ્રીઓ,કોોયે ટયશ્રી,તલજ્ઞાનભાાં યવ ધયાલતા

દય લે "નેળનર વામન્વ ડે" ઉજલલાભાં આલે છે .

ભશેભાનશ્રીઓને આભાંત્રણ આવુ.ાં
 ધોયણ – ૩,૪,૫ભાાં વૌની આવાવ ભાયી આવાવ

"નેળનર વામન્વ ડે" એ બાયતભાં શલજ્ઞાનને રગતા

અને આણી આવાવને રગતા પ્રમોગો તલદ્યાથી જાતે

ઉજલાતા તશેલાય ૈકીન મુખ્મ તશેલાય છે . આ હદલવે
શલશલધ ળાાઓ, કરેજ તથા યુશનલશવિટીઓભાં શલજ્ઞાનને
રગતા શલશલધ પ્રજેતટવનુ ં પ્રદળવન મજલાભાં આલે

છે .

આ ઉયાંત , યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યે ડીમ-ટીલી ય શલશલધ
કામવક્રભ પ્રવાયીત કયલાભાં આલે છે તેભજ શલશલધ
વંસ્થાઓ દ્વાયા શલજ્ઞાનને રગતી ચચાવ ઓ , વામન્વ સ્તલઝ ,
વામન્વ મુલીઝ લગેયેન ુ ં ૫ણ શનદળવન કયલાભાં આલે
છે .લવ ૧૯૯૯ થી નેળનર વામન્વ ડે ની ઉજલણી થીભ
આધાયીત કયલાભાં આલે છે . લવ

૧૯૯૯ભાં "અલય

ચેન્જીંગ અથવ" , લવ ૨૦૦૧ભાં " શલજ્ઞાન શળક્ષણ ભાટે
ઈન્પભેળન ટે તનરજીન ઉમગ" , લવ ૨૦૦૩ભાં " ૫૦
લવ ડીએનએ ના અને ૨૫

લવ આઈ.લી.એપ ના -

જીલનની રૂયે ખા" , લવ ૨૦૦૯ભાં " શલજ્ઞાનની શલકવતી
ભક્ષતીજ", લવ ૨૦૧૫ભાં "યાષ્ર શનભાવ ણભાં શલજ્ઞાનન
ઉમગ" તથા લવ

૨૦૧૮ભાં " ઉજ્લ બશલષ્મ ભાટે

શલજ્ઞાન અને ટે કનરજીન ઉમગ" જેલી શલશલધ

યજુ કયે આ વાંદબે જફૃયી લસ્તુઓ આચામષશ્રી અને
તળક્ષકશ્રીઓએ અગાઉથી વ્મલસ્થા કયલી.
 ધોયણ – ૬,૭,૮ ના તલદ્યાથી ધોયણ ને અનુફૃ પ્રમોગો
જાતે કયતા ળીખે અને તળક્ષકશ્રી ભાગષદળષન આે.
 ળાા કક્ષાએ નલી લૈજ્ઞાતનક ળોધખો તલળે કે કોઈ
લૈજ્ઞાતનકના જીલન તલળે ૧ કરાકની ભમાષ દાભાાં તક્ચય
ફતાલી ળકામ .
:- તલજ્ઞાન હદલવના ઉદ્દે ળો -:
 વમ્રગ હદલવ તલજ્ઞાનભમ ફને.
 તલજ્ઞાનની આધુતનક ળોધોથી લાકેપ થામ.
 તલજ્ઞાન દ્વાયા ભાનલજીલનભાાં આલેર આમુર
હયલતષનો અંગે વભજ કેલે.
 તલજ્ઞાનના વાભાન્મ પ્રમોગો જાતે કયતા ળીખે.
 કોઈણ પ્રહક્રમાને લૈજ્ઞાતનક રસ્ટ્ષ્ટકોણથી જોતા થામ.
 અંધશ્રિા,ગેયભાન્મતાઓ,ફૃહઢઓ ર્ુય થામ.

શલમની થીભ ૫ય નેળનર વામન્વ ડે ની ઉજલણી
કયલાભાં આલે છે .
તલજ્ઞાન હદલવની પ્રવ ૃતિઓ : લૈજ્ઞાતનક હયચમ આતા ચાટષ ,ચચત્રો પ્રદતળિત કયલા.
 ળાાભાાં પ્રોજેક્ટય કે ટી.લી. ય તલજ્ઞાનને રગતા
ચરચચત્રો કે યુ ટયુફ યના વાયા તલહડમો દળાષ લલા.
 ત્રણ – ત્રણ ળાાઓનુાં જૂથ ફનાલી દયે ક ળાાભાાં
૬,૭,૮, ના એક – એક ધોયણના તભાભ પ્રમોગો યજુ
કયલા.
 ૩ થી ૫ ધોયણના પ્રમોગો ણ ત્રણ

– ત્રણના જુથભાાં

કયલા અને અનુફૃપ્રવ ૃતિ તલદ્યાથીઓ ાવે જૂથભાાં
કયાલલી.લધાયે ભાાં લધાયે પ્રવ ૃતિ કયે તે ખાવ જોવુ.ાં

જેની ાવે ધૈમવ છે અને જે ભશેનતથી ગબયાત નથી; વપતા તેની દાવી છે .–દમાનંદ વયસ્લતી
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ભશાત્ભા ગાંધી શનલાવણ હદન – ૩૦ જાન્યુઆયી

ભશાત્ભા ગાંધીની ૧૫૦ભી જન્ભ જમંશત ઉજલણીના બાગ રૂે ૩૦ જાન્યુઆયીના યજ નગય પ્રાથશભક
વશભશતની ૫૫ ળાાઓભાં ભશાત્ભા ગાંધીની ુણ્મશતથીની ઉજલણી કયલાભાં આલી તેભજ ળાાઓભાં
ભશેભાનશ્રીઓ તેભજ લતતાઓ દ્વાયા ભનનીમ પ્રલચન આેર.
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ભશાત્ભા ગાંધીની ૧૫૦ભી જન્ભ જમંશત ઉજલણીના બાગ રૂે ૩૦ જાન્યુઆયીના યજ નગય પ્રાથશભક
વશભશતની ૫૫ ળાાઓભાં ભશાત્ભા ગાંધીની ુણ્મશતથીની ઉજલણી કયલાભાં આલી તેભજ સ્તલઝ સ્ધાવ ભાં

શલજેતા ફાકને ઇનાભ અને પ્રભાણત્ર ણ આલભાં આવમા તેભજ વ ૃક્ષાયણ ણ કયલાભાં આલેર.
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