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(૧)  ‘શિક્ષણ સેત ’ લવાજમ ક ેડોનેિન શવનાન ું દ્વિમાસિક  

      ઓનલાઈન ઈ-મેગેશિન છે.   

(૨)  પ્રેરણાદાયી અને જીવન ઉપયોગી લેખો, મૌશલક કાવ્યો,  

      વાતાાઓ, પ્રેરક પ્રસુંગો, જાણવા જેવ ું,  ઉખાણાું, કોયડા,  

      િાળાઓમાું થતી શવિેષ પ્રવૃશતઓ, ફોટોગ્રાફ્સ,  

      અિેવાલ, શ ત્રો વગેરે મોકલી િકો છો.  

(૩) મોકલેલ શવગતો પરત કરાિે નશિ, તેથી એક નકલ  

     પોતાની પાસે રાખીને મોકલવી.  

(૪) કૃશતના સ્વીકાર /અસ્વીકારનો શનણાય સુંપાદક મુંડળનો  

     રિેિે.  

(૫) લેખકના શવ ારો સાથે તુંત્રી સિમત છે તેમ માનવ ું  

     નશિ.  

(૬) આપના સૂ નો, િ ભેચ્છાઓ અને પ્રશતભાવો અમારા  

      માટે અમૂલ્ય છે. આપના લેટરિેડ પર  ોક્કસ મોકલો. 

(૭) તમામ કૃશતઓ MS-Wordમાું શ્ર શત ફોન્ટમાું ટાઈપ કરી      

      ઈ-મેલ િારા મોકલવી. 

(૮)  આપેલ શવગતોની પૂરક માશિતી શવડીયો, ઓરડયો કે  

      અન્ય સ્વરૂપે બ્લ  રુંગની linkમાું િિે. તેના પર શક્લક    

      કરવાથી જોઈ િકાિે.  

(૯) ‘શિક્ષણસેત ’ના તમામ અુંકો આ બ્લોગ પર  

https://sanjaykoriya.wordpress.com જોઈ િકાિે.  
 

લેખ અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 

શિક્ષણસતે  કાયાાલય  

ઈ-મેલ : sanjay.koriya@yahoo.com 
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શપ્રય વા ક શમત્રો,  

 ડૉ. સવાપલ્લી રાધાકૃષ્ણન કિેતાું િતા કે “માત્ર માશિતી મગજમાું 

ભરવી એન ું નામ શવદ્યા નથી, મેળવેલ જ્ઞાનને જીવન વ્યવિારમાું ઉતારવ ું 

એને જ શવદ્યાપ્રાશતત કિેવાય છે.”  

           સદગ ણોનો શવકાસ, સ ટેવોન ું ઘડતર અને કૌિલ્યોની ખીલવણી દ્વારા જ સા ી 

કેળવણી પ્રાતત કરી િકાય છે. વ્યશક્તત્વના શવકાસની આડે ઘણી વખત આપણી અમ ક ટેવો અન ે

નકારાત્મક સ્વભાવ આવતા િોય છે. જો વ્યશક્ત સા ા રદલથી આ નકારાત્મક ટેવો પર શવ ાર કરે 

અને તેમાુંથી મ ક્ત થવા પ્રયત્ન કરે તો તે જરૂરીથી પોતાના  વ્યશક્તત્વને શનખારી િકે છે. જો 

વ્યશક્ત પ્રામાશણકપણે પોતાન ું મૂલ્યાુંકન કરે અને પોતાની નબળી ટેવોને સ્વીકારવાની તૈયારી રાખે 

તો તે જરૂરથી પોતાના  વ્યશક્તત્વને સ ુંદર બનાવી િકે છે. આ નકારાત્મક ટેવોને ઓળખી 

સ ધારવાના સભાન પ્રયત્નો કરવાથી વ્યશક્તત્વમાું બદલાવ લાવી િકાય છે. આવી કેટલીક 

નકારાત્મક ટેવો આ પ્રમાણે જોવા મળતી િોય છે.  

(1) ઉતાવળો સ્વભાવ (2) આળસ (3) ક્રોધ (4) શનરાિાવાદી વલણ  

 

(5) અશતભાવ કતા (6) સ્વચ્છતાનો અભાવ (7) શનણાય કરવાની અિશક્ત  

 

ફે્રન્ડસ, આ નવા વષે અશિ દિાાવેલ નકારાત્મક ટેવોને ઓળખી તેના પર શવજય મેળવો અને 

તમારા વ્યશક્તત્વને ખૂબ જ સ ુંદર બનાવો તેવી િ ભેચ્છાઓ.  

સૌને Happy New Year. 

    - ડૉ. સુંજય કોરરયા 

સ્થાપક /તુંત્રી 

ડૉ. સુંજય કોરરયા  
(M.A., M.Ed., Ph.D.) 

(જસદણ) 

મો. ૯૮૯૮૦૦૧૯૮૨ 
 

 

 

સુંપાદકો  

 ડૉ. મયૂર ભમ્મર  

 કશપલ સતાણી 

 

 
પરામિાક  

ડૉ. અત લ વ્યાસ 

શ્રી જીતેન્દ્ર પાઢ 
 

  લેખ અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 
 

શિક્ષણસતે  કાયાાલય  
િરરકૃષ્ણ નગર-૨, 

ગુંગાભ વન શવસ્તાર,  

મ ું. જસદણ, શજ. રાજકોટ 

ઈ-મેલ: 
sanjay.koriya@yahoo.com 
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  રામકૃષ્ણ પરમિુંસ કાલીમાતાના એક પરમ ભક્ત િતા. કાલીમાતા પર એમને દ્રઢ શવશ્વાસ િતો. એમને માતાની પૂજા 

અ ાના કરવામાું અને માતા પાસે દેિન ું ભાન ભૂલીને નૃત્ય કરવામાું અનિદ આનુંદ આવતો. એ જ્યારે આમ નૃત્ય કરતા ત્યારે 

આજ બાજ  િ ું બની રહ્ ું છે તેન ું એમને ભાન પણ રિેત ું નિોત ું. 

 એમણે સુંસાર પ્રત્યેની સવા આસશક્તનાું બુંધનોનો છેદ કરી દીધો િતો. જીવનમાું એમને ભશક્ત શવના બીજો કિો જ રસ 

િતો નશિ. પૂજા વેળા તેઓ માતાની મૂર્તાને ફૂલ  ઢાવતા. ફૂલ લાવવા માટે તેઓ બગી ામાું જતા અને ત્યાુંથી ફૂલ  ૂુંટી લાવતા. 

 એક રદવસ એક ઘટના બની. 

 ફૂલ લેવા તેઓ બગી ામાું ગયા. સવારના પિોરનો િીતળ વાય  

બગી ાનાું પ ષ્પોની સ વાસથી જાણે મઘમઘી રહ્ો િતો. તેમણે ફૂલ  ૂુંટવાન ું 

િરૂ કય ું. પણ થોડાું ફૂલ  ૂુંટાયાું કે તેમના મનમાું એક શવ ાર આવ્યો. તેમને 

થય ું કે ઈશ્વર તો સ રા રમાું વ્યાપી રહ્ો છે. કણે–કણેમા ઈશ્વરનો વાસ 

છે. કોઈ પણ પદાથા ઈશ્વરવુંશ ત નથી.  

 આ પ ષ્પોમાું પણ ઈશ્વરનો વાસ છે. તેમને થય ું કે પ ષ્પોમાું જો ઈશ્વરનો વાસ િોય તો મારાથી ફૂલ કેમ  ૂુંટાય ? આ 

શવ ારે તેમના સમગ્ર શ ત્તને િ મ ાવી દીધ ું. તેમણે ફૂલ  ૂુંટવાન ું બુંધ કય ું. 

 અને એ જ ક્ષણે તેમણે પોતાના મનની અુંદર એક દ્રઢ સુંકલ્પ કયો કે આજથી િ ું માતાને ફૂલ  ઢાવીિ નશિ. તેમણે ફૂલ 

 ઢાવ્યા શવના જ માતાની પૂજા કરી. એટલ ું જ નશિ, પણ તે રદવસથી તેમણે એકેય વાર માતાને ફૂલ  ઢાવ્યાું નશિ. 

પ્રરેકચબુંદ  : સુંકલ્પિશક્ત માનવીન ેવધ  િશક્તિાળી બનાવ ેછે.   

શિ ક્ષ ણ સે ત    ૪  

મલૂ્ય વગરન ું શિક્ષણ ગમ ેતટેલ ું ઉપયોગી િોવા છતાું માણસન ેિોંશિયાર િતેાન બનાવ ેછે.   

દ્રઢ સુંકલ્પ  
ડૉ. સુંજય કોરરયા 

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

 રામકૃષ્ણ પરમહિં સિશે િધ ુ  https://en.wikipedia.org/
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     ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

                  િ ું માનવી દીપાવલીના પાવન પવા પર અુંધકારનો ત્યાગ કરી પોતાનાું જીવનમાું પ્રકાિન ું પદાપાણ કરવામાું કામયાબ 

રિેિે ખરો ? સમાજમાું વધતાું જતાું અત્યા ારો જેવા કે ખૂન-ખરાબા, લૂુંટફાટ,  ોરી, બિેન-દીકરીઓની અસલામતી જેવી 

સમસ્યાઓએ ભરડો લીધો છે. રદવાળીનાું તેજપૂુંજ સમા પવે માનવ જીવનમાું પ્રકાિ પાથરી રોિની કરે તો સા ા અથામાું દીવાળી 

ઉજવી ગણાય. જીવનમાું ભોગને સ્થાને ભાવ,સ્વાથાને સ્થાને ત્યાગ ઇષાાનાું સ્થાને પ્રેમ આવિે તો જ દીવાળી સાથાક થઈ 

ગણાય,અુંતરનો ઉજાસ થયો ગણાય. અુંતરમાું અજવાસના રકરણો પ્રદીતત થયા ગણાય. વતામાનપત્ર િાથમાું લો કે તરત જ ખૂન, 

મારામારી, લૂુંટફાટ,  ોરીનાું સમા ાર નજર સમક્ષ આવે અથવા ટીવી  ાલ  કરો એટલે તરત જ નકારાત્મક સમા ારો મગજમાું 

અથડાય છે. ા ન મળે તો  ાલે પણ પેપર જોઈએ, વતામાનપત્ર વાુંચ્યાું શવના ખાવાન ું પણ નથી ભાવત ું !!મશલન શવ ારોને શનમાળ 

બનાવવાનો આ પવા છે,જીવનને પશવત્રતા તરફ લઈ જવાન ું છે અને અુંધકારને 

કાયમ શતલાુંજશલ આપી રોિનીને િળિળતી રાખવા માટે દીપાવલીનાું પાવન 

પવે સુંકશલ્પત થવાન ું છે. જ્યાું સ ધી જીવનમાું આપણે અુંધકારને સ્થાન આપતા 

રિીિ ું ત્યાું સ ધી આપણે જેટલી પણ રદવાળીઓ ઉજવીએ છીએ તે બધી વ્યથા 

છે. 

 જગત જ્યાું સ ધી િક અને અશધકાર માટે લડત ું રિેિે ત્યાું સ ધી િાુંશત, 

સ ખ કે ઉન્નશત િક્ય નથી. જ્યારે જગત અશધકારને બદલે કતાવ્ય પાછળ દોટ 

મૂકિે, તેને માટે િગડિે ત્યારે ઉન્નશત સાધી િકાિે અને નવો વૈ ારરક માિોલ ઉભો થિે. પ ન:ઘટનાનાું પ્રત્યેક શવ ારની પાછળ 

ઈશ્વર સત્તાનાું અશસ્તત્વની શવ ારની પાશ્વા ભૂશમકા આવશ્યક છે. જીવનમાું ધમા અને નીશતનાું સ ોટ દ્રઢ શવ ારો િોય તો જ કતાવ્ય, 

કમાની પ્રેરણા મળે છે. બધા જ પોતાના િક માટે લડે છે, ફરજ ભૂલ્યા છે. માણસને પ્રેમથી, સત્તશવ ારથી બદલી િકાય છે. માનવને 

જબરજસ્તીથી,તલવારથી, કાયદા-કાનૂનથી બદલી િકાય નિીં,જગતને અત્યા ારથી સ ધારી નિીં િકાય!જગતને સ ધારવા માટે 

આવશ્યકતા છે આશત્મક સત્તાને શનમાાણ કરવાની. કેવળ શવજ્ઞાનિાળામાું પ્રયોગ કરવાથી માણસ સ ધરવાનો નથી. 

                 દીપાવલી સુંકલ્પ લેવાનો પવા છે, દીપાવલી અજવાસ રેલાવવાનો ઉત્સવ છે,  ાલો દીપાવલીનાું પવે જૂન ું ભલૂી નવાું 

તાજગીસભર સુંબુંધોની િારમાળા ર ીએ. જે રીતે ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ તે રીતે મગજની, શવ ારોની સફાઈ કરી અપડેટ થઈએ 

અને પ્રગટ જ્યોત જલાવી અુંધકારને દૂર કરીએ.  

          - શિક્ષક અને લેખક, બોટાદ 

સફળ માણસ બનવાના પ્રયત્નો કરવા કરતાું મલૂ્યશનષ્ઠ માણસ બનવ ું વધ  સારું છે.   

માનવી શવ ારોનો નવો પ્રકાિ પાથર ેત ેજ સા ી દીપાવલી     

  કશપલ સતાણી 

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૬  

 ભારત એક ખેતીપ્રધાન દેિ છે. ક દરત પર આધારરત 

જીવન જીવે છે. સાથે સાથે પોતાના જીવનના સ ખ, િાુંશત, 

સમૃશદ્ધ, આનુંદની સાથે ઉત્સવોની ઉજવણી કરી જીવન વ્યશતત 

કરે છે આથી ભારતને ઉત્સવ શપ્રય દેિ કિીએ તો કુંઈ ખોટ ું નથી. 

વષામાું એકપણ મશિનો એવો નિીં િોય કે જેમાું કોઇ તિેવાર કે 

ઉત્સવ ન આવતો િોય. ભારત અનેક તિેવારોની ભાતીગળ 

પરુંપરા ધરાવે છે. અનેક તિેવારોમાુંથી સૌથી શપ્રય તિેવાર િોય તો 

તે દીપાવલી છે. 

                દીપાવલી એટલે દીપ અને પ્રકાિન ું પવા. રદવાળીના 

પવા પર તેલના દીવા કરવામાું આવે છે. દીપાવલી એટલે 

દીવડાઓની િારમાળા. વ્ય ત્પશત્તની દ્રશિએ જોઈએ તો સુંસ્કૃતમાું 

દીપ= દીવડો અને આવલી= િારમાળા એવો અથા થાય છે. અસત 

પર સતના શવજયને પ્રદર્િાત કરતો આ તિેવાર અુંતરના અુંધકારને 

ઉલે વાનો રદવસ પણ છે.રામાયણમાું દિાાવ્ય  છે તે મ જબ 

પ્રતીકાત્મક સુંદભે તે સદગ ણો અને શ્રદ્ધાના ગૃિ આગમનને 

દિાાવે છે. માણસની અુંદર રિેલા દ ગ ાણો પર સદગ ણોના શવજયના 

પ્રતીકરૂપે માટીના નાનકડા કોરડયામાું રૂની રદવેટ બનાવીને મૂકેલા 

દીવામાું તેલ ભરીને તેને પ્રગટાવવામાું છે. રદવાળીનો પાું  

રદવસનો ઉત્સવ શિન્દ  પું ાુંગ પ્રમાણે આસો મશિનાના અુંતમાું 

અને કારતક  મશિનાની િરૂઆતમાું નવા  ુંદ્ર રદવસમાું આવે છે, 

આસો મશિનાના અુંધારરયા પખવારડયાના તેરમા રદવસથી તે િરૂ 

થાય છે અને કાતરક મશિનાના અજવાશળયા પખવારડયાના બીજા 

રદવસે તે પૂરો થાય છે. રદવાળીના રદવસ સાથે શિન્દ ઓની ઘણી 

મિત્ત્વની ઘટનાઓ સુંકળાયેલી છે. 

સા  ું જ્ઞાન  તેનાથી િરૂ થાય છે, સમાજ સ ધી જાય છે.   

આનુંદ અને ઉલ્લાસન ું પવા : દીપાવલી 

 મયરૂ ભમ્મર 

જીવનમાું ખ િીઓ ભરી દ ુઃખોરૂપી અુંધકારોને દૂર કરનારું પાવન 

પવા એટલે રદવાળી. રદવાળીના પાવન પ્રસુંગ પર  ારે બાજ  

ખ િીઓથી મિેકત  વાતાવરણ બની જાય છે. એટલે જ આ પવાન ે

અન્ય તિેવારોમાું સૌથી શ્રેષ્ઠ મનાય છે. કારણ કે પાું  રદવસ 

સ ધી આ તિેવારની ખ િીઓ છવાયેલી રિે છે અને મશિના 

પિેલાથી આ તિેવારની તૈયારી િરૂ થઈ જાય છે. આ તિેવાર 

કોઈ જાશત કે વણાનો તિેવાર ન રિેતા, સાવાશત્રક તિેવાર બની 

ગયો છે.રદવાળીના તિેવારની સાથે પણ પૌરાશણક કથા 

જોડાયેલી છે. રદવાળીના તિેવારના પાું ેય રદવસોન ું શવિેષ 

મિત્ત્વ છે. 

                જેમાું ધનવન્તરી જયુંતી એટલે કે આ રદવસને 

ધનતેરસ કિેવામાું આવે છે. આ રદવસે ભગવાન ધન્વુંતરીની 

પણ પૂજા કરે છે. સમ દ્ર મુંથનના સમયે ધન્વુંતરીએ સફેદ અમૃત 

કળિ લઈને પ્રગટ થયા િતા. લોકો ધનતેરસના રદવસે 

આભૂષણો, નવા વાસણો વગેરેની ખરીદી થાય છે તેમજ ધનની 

પૂજા પણ કરવામાું આવે છે.  

 ધન તેરસ બાદ  ત દાિી એટલે કે નકા  ત દાિી, કાળી 

 ૌદસ, રૂપ  ૌદસ વગેરે નામથી આ રદવસને ઓળખવામાું આવ ે

છે. આ રદવસે નકાથી ભયભીત થનારા મન ષ્યોએ  ુંદ્રોદયના 

સમયે સ્નાન કરવ ું,  િ દ્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરવા ઉત્તમ માનવામાું 

આવે છે.  કાળી  ૌદસની વિલેી સવારે તેલ માશલિ કરી સ્નાન 

કરવાથી રૂપ શનખરે છે. ઉપરાુંત તેને યમલોકના દિાન કરવા 

પડતા નથી એવી માન્યતા છે.  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૭  

 આસો વદ અમાસનો રદવસ એટલે કે રદવાળી. રદવાળીને 

રદવસે મિાલક્ષ્મીની પૂજા તથા ક બેરની પૂજા પણ કરવામાું આવે 

છે. િ ભ મ િ ાતમાું ગોધૂશલ અથવા ચસુંિ લગ્નમાું લક્ષ્મીના વૈરદક કે 

પૌરાશણક મુંત્રોથી પૂજા કરવામાું આવે છે. એક માન્યતા મ જબ 

વનવાસ અને ય દ્ધમાું રાવણના વધ બાદ  ૌદ વષે અયોધ્યાના 

રાજા રામ પોતાની પત્ની સીતા અને ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે અયોધ્યા 

પરત ફયાા તેની ખ િીમાું પણ રદવાળી ઉજવવામાું આવે છે. એવ ું 

માનવામાું આવે છે કે અુંધકારભયાા માગામા પ્રકાિ પાથરવા માટે 

અયોધ્યાના લોકોએ ઘીના દીવા કયાા િતા. દશક્ષણ ભારતમાુંથી રામે 

પોતાના ઉત્તર ભારતમાું તેમના રાજ્ય તરફ મ સાફરી કરી િોવાથી 

તેઓ પિેલા દશક્ષણમાુંથી પસાર થયા િતા.આ કારણથી દશક્ષણ 

ભારતમાું આ તિેવાર એક રદવસ વિેલો ઉજવાય છે. ભારતના 

મોટાભાગના શવસ્તારોમાું રદવાળી એ લણણીની મોસમ પૂરી 

થયાન ું સૂ વે છે. ખેડૂતો વીતેલા વષાના અઢળક પાક માટે ઈશ્વરનો 

આભાર માને છે અને આગામી વષા માટેના સારા પાક માટે પ્રાથાના 

કરે છે. પરુંપરાગત રીતે આ પ્રસુંગે કૃશષ  ક્ર આધારરત વેપારીઓ 

માટે ખાતા બુંધ કરવાનો સમય તથા શિયાળા પિેલાની છેલ્લી 

મોટી ઉજવણી સૂ વે છે. લક્ષ્મીની પૂજા સુંપશત્ત અને સમૃશદ્ધન ું 

પ્રતીક છે અને આગામી વષા સાર જાય તે માટે તેમના આિીવાાદ 

માગવામાું આવે છે. આ રદવસે લક્ષ્મીની પૂજા સાથે બે દુંતકથાઓ 

સુંકળાયેલી છે.પ્રથમ દુંતકથા મ જબ સમ દ્રમુંથન દરશમયાન આ 

રદવસે લક્ષ્મી દૂધના સમ દ્ર ક્ષીર સાગરમાુંથી બિાર આવ્યા િતા. 

બીજી દુંતકથા રાક્ષસ રાજા બશલને  મારવા માટે શવષ્ુએ લીધેલા 

વામન અવતાર સાથે સુંકળાયેલી છે.  

 કાર્તાક િ ક્લ બશલપ્રશતપ્રદા એટલે કે નવા વષાને ગોવધાન 

પૂજા કે અન્નકૂટ મિોત્સવના રૂપમાું ઓળખવામાું આવે છે.   

જીવન શવકાસનો મળૂ મુંત્ર છે — અભય.  

ગોવધાન પૂજાના રદવસે કૃષ્ણએ વરસાદ અને વીજળીના દેવતા 

ઈન્દ્રને િરાવ્યા િતા. આજના રદવસે ગાય-વાછરડાું અને બળદની 

પૂજા પણ કરવામાું આવે છે. ગાય વાછરડાને જ દી જ દી રીતે 

શ્રૃુંગારરત કરવામાું આવે છે. આ રદવસે શિન્દ  પું ાુંગની દ્રિીએ 

નવા વષાની િરૂઆત થાય છે. લોકો એકબીજાને મીઠ ું મોં કરાવે છે. 

એટલે કે મીઠાની જેમ તમારા જીવનમાું પણ બધા રસ કાયમ 

જળવાય રિે. લોકો એકબીજાને નૂતન વષાાશભનુંદન કે નવા વષાની 

િ ભેચ્છાઓ પાઠવે છે.  

                નવા વષાના બીજા રદવસે ભાઈબીજ જેને યમ 

શદ્વતીયા તરીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે. આ રદવસે યમ નાએ 

યમને પોતાના ઘરે ભોજન કરવા બોલાવ્યા િતા, તેથી તેને યમ 

શદ્વતીયા કિેવાય છે. આ રદવસે ભાઈઓ પોતાની બિેનને ત્યા 

પ્રેમથી ભોજન કરે છે અને બિેનને વીર પસલી આપે છે. 

 દીપાવલીના ઉત્સવનો સ વણામય પ્રકાિ તમારા જીવનમાું 

સ ખ, િાુંશત, સલામતી, સફળતા, સ સ્વાસ્્ય, સ દીઘાાય , સપે્રમ, 

સાદગી, સૌંદયા, સૌિાદા અને સદભાવ પ્રગટાવી બધા િ ભ 

સુંકલ્પોના પ્રશતપાદનમાું િશક્ત અને  ેતનાનો સું ાર કરી 

િ ભમુંગલ અને સમૃદ્ધવાન ય ગન  સૃજન કરે એવી િ ભકામનાઓ 

સિ.... સવા વા ક શમત્રોને દીપાવલી તેમજ શવક્રમ સુંવત નૂતન 

વષાની ખૂબ ખૂબ વધામણીઓ...... 

 

- ડૉ. મય ર વી. ભમ્મર 

(આશસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર) 

ગવમેન્ટ આર્ટસા કોલેજ, રાણાવાવ, શજ. પોરબુંદર 

મો. 7359484920.  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 



  

     ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

સુંસ્કશૃત એટલ ેગ ણશવકાસ, સશિષ્ુતા અન ેધમાા રણ.  

 

ICT અને Blogનો  શિક્ષણમાું ઉપયોગ    

રાજેિ પ્રજાપશત  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

 Reason - શજલ્લા અને તાલ કા કક્ષાની તાલીમ અને 

વોર્ટસ ગ્ર પની   ાા દરશમયાન શિક્ષકો પાસેથી જાણવા મળય ું કે 

ICT સામશજક શવજ્ઞાન શવષયમાું ICTનો શિક્ષણમાું  ઉપયોગમાું 

રસ ધરાવતા ઘણાું શિક્ષકો છે પરુંત  તેમની પાસે આવ ું મટીરીયલ્સ 

ઉપલબ્ધ નથી અને મોટાભાગના શિક્ષકો ઇન્ટરનેર્ટમાું સ ા કરે છે  

પણ મળત ું નથી. જે એક સમસ્યા િતી. 

Description - આજે ઇન્ટરનેટ પર દરેક શવષયને 

લગતી માશિતી ઉપલબ્ધ છે પરુંત  સામાશજક શવજ્ઞાન શવષયની 

માશિતી ઘણી ઓછી ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉકેલ માટે એક બ્લોગ 

બનાવ્યો. જેની િરૂઆત ૨૦૧૫થી કરી.જેમાું સામશજક શવજ્ઞાન 

શવષયને લગતી તમામ સુંદભા માશિતી જાતે બનાવી મ કવાન ું િર 

કય ું. મારા અ બ્લોગનો વધ ને વધ  ઉપયોગ શિક્ષક શમત્રો કરી િકે 

તે માટેથી િ ું બ્લોગ પોસ્ટ ચલુંકને વધ ને વધ  સોશિયલ મીરડયામાું 

િેર કરું છ ું. આ માટે િ ું વોર્ટસ એપમાું ૧૦૦થી વધારે ગ્ર પમાું 

જોડાયેલ છ ું. ફેસબ ક પર પેજ બનાવેલ છે. િાઈક, ટેલીગ્રામ,  

ઇનસ્ટાગ્રામ, ય  ર્ટય બ જેવી તમામ સોશિયલ મીરડયા સાઈટ પર 

તેને િેરીંગ કરવાન ું કાયા કરું છ ું. મારા બ્લોગમાું સામાશજક 

શવજ્ઞાન જે શવષય િ ું ભણાવ ું છ ું  તેન ું તમામ કન્ટેન્ટ રડશજટલ 

સ્વરૂપે મ ક ું છ ું . ગ જરાતના સમાશજક શવજ્ઞાન શવષય ભણાવતા 

શિક્ષકો તથા બાળકો આ ઈ મટેરરયલનો ભરપ ર ઉપયોગ કરે. 

રડશજટલ મટેરરયલ માટે િ ું મારા બ્લોગમાું રોજે રોજ પોસ્ટ 

અપડેટ કરું છ ું અને તેની ચલુંક જ દા જ દા સોશિયલ મીરડયા 

દ્વારા િેર કરી વધ ને વધ  લોકો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે અને 

રડશજટલ બને તેવો પ્રયત્ન કરું છ ું. સામાશજક શવજ્ઞાન તેમજ ૬ 

થી ૮ ના શવદ્યાથીઓને ઉપયોગી િૈક્ષશણક વીરડયો તૈયાર કયાા 

અને ય ર્ટય બ પર અપલોડ કયાા જેને કોઇ પણ શિક્ષક ડાઉનલોડ 

કરીને સીધા જ પોતાના વગાશિક્ષણ દરશમયાન સિાયક સામગ્રી 

તરીકે ઉપયોગ કરી િકે છે.  

 Evaluation - ICT અને Blog નો સામશજક 

શવજ્ઞાન શિક્ષણમાું ઉપયોગ કેવી રીતે થઇ િકે તેની સમજ માટે 

મારા િારા થયેલા પ્રયત્નો બાદ િ  શસ્થશત છે? ઉપયોગ થઇ 
રહ્ો છે કે કેમ ? શિક્ષકોમાું આ અશભગમ કેવો લાગ્યો ? એ 

જાણવા ઓનલાઇન એક ફોમા તૈયાર કરી બ્લોગ પર મ કવામાું 

આવ્ય  અને અશભપ્રાય માગવામાું આવ્યા .જેનો કોઇ પણ 

વ્યશક્ત ઓનલાઇન પોતાનો અશભપ્રાય આપી િકે.આ શસવાય 

શિક્ષકોની તાલીમ દરશમયાન પણ   ાા કરી. 

 Result – ICT અને Blog નોસામાશજક 

શવજ્ઞાનના શિક્ષણમાું ઉપયોગ બાબત શિક્ષકોએ ઓનલાઇન 

અશભપ્રાય સબમીટ કરેલ છે. આ ઉપરાુંત શિક્ષકોએ વોર્ટસ 

એપના માધ્યમથી લેશખતમાું અશભપ્રાય આપેલ છે.આ કાયા 

શિક્ષકો/સી.આર.સી./બી.આર.સી.સૌને ગમ્ય ું છે.રાજ્યના ઘણા 

શિક્ષકો શનયશમત મારો બ્લોગ જ એ છે અને જરૂરી માશિતી/

સામગ્રી ડાઉનલોડ કરી પોતાના વગામાું તેનો ઉપયોગ કરે 

છે.મારા બ્લોગના આજે ક લ ૨.૫ લાખથી વધ  મ લાકાતીઑ 

છે.ય ર્ટય બ  ેનલ પર ૮૦૦થી વધ  subscribers અને 

૮૦,૦૦૦ થી વધ  વીરડયો views થયા છે.  

 Current Position – િાલમાું પણ મારો આ 

બ્લોગ www.socialsciencematerail.blogspot.in  

પર  શનયશમત અપડેટ થાય છે. સામશજક શવજ્ઞાન શવષયનો 

વીડીયો બનાવી મારી યૂર્ટય બ  ેનલ social science  

material પર અપલોડ કરવામાું આવે છે. 

 

- મદદનીિ શિક્ષક, શ્રી ભૂખી પ્રાથશમક િાળા, તા. રાજ લા 

http://www.socialsciencematerail.blogspot.inpપર
http://www.socialsciencematerail.blogspot.inpપર


  

     ૯  શિ ક્ષ ણ સે ત  

િા, િ ું કલય ગી માણસ છ ું 

િ ું સાવ તકલાદી માણસ છ ું,   

આમ તો અલગારી માણસ છ ું.  

કોઈ માુંગે તેને કુંઈ ન દઉં િ ું,  

બિ  જક્કી શજદ્દી માણસ છ ું.  

થાયે વાતે વાતે  વાુંધાવ કાું - 

કિો બિ  મતલબી માણસ છ ું.  

 ભરમ િુંકા ડરથી ભીંજાયેલો,    

િ ું તો વાટાઘાટી માણસ છ ું.          

 માન, મોભો ને વટ ભૂખ્યો િ ું,             

તારીફે જીત અુંદાજી માણસ છ ું.   

સુંબુંધ ધારે  ૂુંથાયેલો ડ ચ્ ા જેવો      

નકામો ક રે કાગદી માણસ છ ું.  

ધરમ કરમના  ોકઠે રમતો,        

સ્વભાવે િ ું િેતરુંજી માણસ છ ું.         

કશળય ગી મોિ રુંગે ભરમાયેલો,  

દોસ્ત; તોયે િ ું ખ દ્દારી માણસ છ ું.  

- શજતેંદ્ર પાઢ  

મોરરશસશવલ શસટી, નોથા  કેરોશલના, ય  .એસ.એ. 

જે કવેળ ધન — સુંપશત્ત ઈચ્છે છે ત ેઅધમ છે.  

ગાુંધી 

દેિને કાજે લડનાર ગાુંધી, 

ખાદીના પિેરનાર ગાુંધી,  

સૌને પ્રેમ આપતા ગાુંધી,  

ઊં ની  દૂર કરતાું ગાુંધી, 

એકતાના પ્રશતક ગાુંધી,  

સરદારના પ્રેરક ગાુંધી, 

મદા અને નીડર ગાુંધી, 

ભારતના ભડવીર ગાુંધી, 

આિાદી દેનાર ગાુંધી, 

શવશ્વ િાુંશત કરનાર ગાુંધી, 

િરરજનના સેવક ગાુંધી, 

ભારતના લોકસેવક ગાુંધી, 

મૃત્ય થી ન ડરતા ગાુંધી, 

િે રામ બોલતા ગાુંધી 

 

 

- રકિોર મશૂળયા,  

 કન્યા િાળા, વણા, જી. સ રને્દ્રનગર 

 

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

કાવ્ય જગત 



  

     ૧ ૦  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 શવક્રમ સું.૨૦૭૪ ન ું વષા મીઠા અને માઠા પગલાું મ કીને 

શવદાય થઇ ગય ું ત્યારે આયખાની અલમાુંરીમાુંથી એક વષા ઓછ ું 

થયાનો ભાવ અન ભવી એક નવ ું વષા આવી  ૂક્ય ું એના િરખ સાથે 

આપણે  એને વધાવીએ .ગયા વષાની યાદોને આપણાથી થઇ 

ગયેલી ભૂલોને ડીલીટ કરી દઈએ.ભૂતકાળની યાદોમાુંથી આપણે 

કાઈક નવ ું િીખવાન ું છે.થોડ ું ભૂલવાન ું છે.અને પછી પાછ ું આગળ 

પણ વધવાન ું અને ધપવાન ું પણ છે.ભૂતકાળની યાદો નેગેટીવ 

વાતોથી ભરેલી િોય છે .જેના કારણે તે યાદો નવા વષે જે સુંકલ્પો 

કયાા િોય તેમાું િતાિા લાવે છે માટે જૂનાને ભૂલીને નવા વષે –

નવા માગે આપણે આગળ વધીએ. 

  રોજ નવો સૂયોદય થાય છે. રોજ વૃક્ષોમાું નવાું પાન 

પ્રગટે છે. રોજ પુંખીઓ નવા ટિ કા કરે છે.રોજ નવો રદવસ ઉગ ે

છે.વીતેલી વાતોને શવસરીને રોજ પ્રફુશલત કેમ ન રિેવ ું ? વિેતી 

નદીમાું િાથ િબોળો.એક ક્ષણમાું િજારો જલચબુંદ  િાથને સ્પિીને 

વિી જાય છે.સમયની રેતી એ રીતે સતત સરકતી રિે છે. 

 શવખ્યાત સ ફી િાયર ઉમર ખય્યામે બિ  સરસ આલેખ્ય ું છે કે ; 

રદન ગયો વીતે િવે એની નકામી યાદ કાું ? 

જે િજ  આવી નથી એ કાલની ફરરયાદ કાું  ? 

આમ ના એળે જવા દે  ખાસ ઘડીઓ આજની 

સર છોડીને અસરે થાય છે બરબાદ કાું ? 

 નવ ું વષા એટલે િ ું ? નવા વષાનો અથા પું ાગ અથવા 

કેલેન્ડરન ું  પાન ું  બદલવ ું એટલો જ છે ?  .....ના.! 

બાળકો પ્રભ ના પયગુંબરો છે.   

 નવ ું વષા એટલે નવા સુંકલ્પો કરવાનો સ -અવસર ,નવા 

શનણાયો લેવાનો સ -અવસર, નવા શનણાયો લેવાનો સ -અવસર, 

ધ્યેયને માગે પ ન: કરટબદ્ધ થઈને આગળ વધવાનો અવસર.નવ ું 

વષા એટલે આપણા નવા શવ ાર,નવ ું ભાથ ું, નવી રદિા, નવી 

જ્યોતને નવીન રીતે જીવન જીવવાન ું  વષા. 

 તો આ વષાના રદવસે નવા સુંકલ્પ , નવીન  પ્રવૃશત્ત 

આપણા જીવનમાું લાવવાનો દ્રઢ શનધાાર કરવાનો. તો જ આ 

નવા વષાને કઈ અથા છે. આ રદવસે વેપારીઓ પાછલા વષાનાું 

શિસાબ તપાસે અને શવકાસ અને શવસ્તારની યોજનાઓ 

ઘડે.તેજ પ્રમાણે આપણે પણ ગયા વષામાું જે પ્રકારન ું જીવન 

જીવ્યા.તેન ું પરરક્ષણ કરીને  તે  જીવનનો અશધક શવકાસ કરવા  િ ું 

કરવ ું  યોગ્ય ઠરિે તે  બાબતનો િ ભ સુંકલ્પ એ  નવા વષાનો અથા 

છે. 

 જીવનમાું મેં કાઈ ધ્યેય રાખેલ ું તેમાું િ ું કેટલો યિસ્વી 

થયો ? 

 િ ું મારા ધ્યેયમાુંથી પદભ્રિ  તો થયો નથી ને ?

નવ ું વષા  અન ેનવાું સુંકલ્પો 

અરચવુંદ ક.ે પટલે   

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 
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જે માણસ પાસથેી બીજા લોકો સ ખ મળેવી િક ેછે તને ેજ ખરું સ ખ પ્રાતત થાય છે.  

  િ ું પ્રગશતના માગે છ ું કે અધોગશતના ? 

 મારો જીવનશવષયક દ્રશિકોણ શવિ દ્ધ થયો કે શવકૃત થયો ? 

 સત્કાયાના મારા પ્રયત્ન સફળ થયા કે અસફળ ? 

 સમાજમાું માુંગલ્ય લાવવાન ું મેં મનમાું સા વેલ ું સ્વતન સાકાર 

થય ું કે ? 

 આ વાતોનો શવ ાર કરીને આપણી  જમા બાજ  મજબ ત 

છે કે નિી તે જોવ ું જોઈએ. 

 બશલપ્રશતપદા એ સુંપૂણા વષાનો શિસાબ કરવાનો 

રદવસ.આ રદવસે માણસે જીવનનો પણ શિસાબ કરવો જોઈએ. 

રાગ, દ્વષે.વેર, ઈષાા, મત્સર, જીવનની કટ તા આ બધાને  દ ર 

કરીને આ નવા વષાના રદવસે સા ો પે્રમ, શ્રધ્ધા, ઉત્સાિ, સ્નેિ, 

આત્મીયતા. પોતાપ ુું આ વાતો જીવનમાું કેવી રીતે આવે તે  તરફ 

ધ્યાન આપવ ું જોઈએ.આપણી રોજની ડાયરીમાું નવ ું વષા પ્રારુંભ 

થઇ જિે તો તેનાથી િ ું થિે? િોઠ પિોળા થાય પણ મન મલકે 

નશિ તો િ ું કામન ું ? િબ્દો સદ્ભાવનાના િોય પણ એમાું અુંતરનો 

ઉમળકો ન િોય,વસ્રો નવા પરરધાન કયાા િોય પણ મન એવ ું ને 

એવ ું મેલ ું િોય તો આવી ઔપ ારરકતા િા કામની ? તેનાથી િ ું 

લાભ.  

 નવા વષે આ બધાને શતલાુંજશલ આપી દઈ પ્રેમ-લાગણી-

સ્નેિ-સુંપથી નવી જીન્દાદીલીથી જીવન જીવવાન ું છે. 

 આપને સૌ કોઈએ નવા વષાથી નવો વ્યવિાર િર કરવો 

જોઈએ. ‘જાગ્યા ત્યાુંથી સવાર ‘અને ‘ભૂલ્યા ત્યાુંથી ફરી ગણવ ું’ 

આ નવા વષાનાું સ ત્રો િોવા જોઈએ. નવા વષે કરેલા િ ભ 

સુંકલ્પો એ માત્ર સુંકલ્પો જ ન રિેતા જીવનમાું સાકાર બને તો 

ગમે તેવી બગડેલી બાજી સ ધરી જાય.અને સામાન્ય માનવ 

મિાનતાના ઉત્ત ુંગ શિખરો ને આુંબી િકે.આપણા સુંકલ્પોમાું 

પ્રાણ પ રવાની જવાબદારી આપણી છે.રદલની સા ી લગનથી 

જીવનને યોગ્ય રદિામાું ગશત આપવાનો આપણો પ્રયત્ન જ નવા 

વષાને યિસ્વી બનાવી િકિે. 

    જ ના રાગદ્વેષન ે ભલૂાવી નવજીવનની નવી પ્રેરણા 

આપનાર,લોિીના બ ુંદ બ ુંદ માું આિા અને ઉત્સાિ નો સું ાર 

કરી આપણને શનત્ય ય વાન રિેવાનો સુંદેિ આપનાર શવક્રમ 

સું.૨૦૭૫ ન ું નવ ું વષા આપણા સિ ને નવાજીવનની રદિા અને 

રદક્ષા આપનારું બની રિે એવી પ્રાથાના સાથે સૌ વા ક 

પ્રેમીઓને ......ન તન વષાાશભનુંદન.......... 

 - અરચવુંદ કે પટેલ,  ડેભારી 

patelarvind101@gmail.com 

 ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 
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કશવતા આનુંદમાુંથી ઉદ્દભવ ેછે અન ેદિાનમાું પરરણમ ેછે.   

 કાવ્ય જગત  

 

 

વ્યસન મકૂ્ત એકડી  

 

      એકડ એકો..    અફીણને તમે મૂકો.. 

     બગડ   બેયો..   બીડી,સીગારેટ બાળી રદયો.. 

     તગડ ત્રણ... તમાક ન ું વ્યસન મેલ.. 

      ોગડ  ાર..  રસનો ના બન શિકાર... 

    પાું ડ પાું .. પાન મસાલાને રદવાસળી  ાુંપ 

     છગડ છય... સોપારી સેવન કરતા નૈય 

     સાતડ સાત..ગ ટખાને માર લાત 

      આઠડ આઠ.. વ્યસન મૂકવાની વાળ ગાુંઠ 

      નવડ નવ...બગાડતો નઇ તારો ભવ 

      એકડે મીંડે દસ... દારૂ,જ ગારમા ત  ના ફસ 

 

                

 - કન જી કે.ઠાકોર  

શ્રી છત્રોટ પ્રાથશમક િાળા 

તા. પાટડી શજ સ રેન્દ્રનગર 

 

 

આળસ સઘળી ખુંખેરીને આગળ જઇએ,  

ભીતર છે ચિુંમત જાણીને આગળ જઇએ.  

 

ને આ જગ તો છે આખી માયાની નગરી,  

માયાના બુંધન તોડીને આગળ જઇએ.  

 

છોડી દે ત ું મારા તારાની આ ગણના,  

સૌને પોતાના માનીને આગળ જઇએ.  

 

ના કરતા અપમાશનત કોઈ પણ વદૃ્ધોને  

એ સૌને આદર આપીને આગળ જઇએ.  

 

છે સૌની ભીતર સાગર જેવી ચિુંમત પણ,  

મનના દરવાજા ખોલીને આગળ જઇએ.  

 

-ઉમેિ તામસે 'ધબકાર', 

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

જોડકુ કાવ્ય 
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 ૧ ૩  

શિક્ષણ એ સત્યન ું ઓજાર છે.   

ભાષા શિક્ષણમાું ટકેનોલોજી  

ડૉ. સુંજય કોરરયા 

 

 

 આજના ટેકનોલોજીના ય ગમાું મોબાઈલ િારા લર્નુંગન ું 
 લણ વધ્ય ું છે. ભાષાઓના શિક્ષણમાું મોબાઈલ એતસ ખૂબ જ 

ઉપયોગી પ રવાર થઈ છે. અિીં કેટલીક રફ્ર િૈક્ષશણક એતસની 

માશિતી આપી રહ્ો છ ું.  

1. School Mitra :  

 આ એશતલકેિનમાું ધોરણ ૧ થી ૧૨ સ ધીના 

તમામ મ ખ્ય શવષયોના પાઠ્યપ સ્તકો અને 

MCQs ની ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપેલ છે. ગમ ે

તેટલી વાર ટેસ્ટ આપી િકો છો. તરત જ 

પરરણામ પણ જાણી િકાય છે.  

 

2. Koza English Dictionary 

 આ એશતલકેિનમાું અુંગ્રેજી ભાષાના કોઈપણ 

સ્પેચલુંગના ઉચ્ ાર અને અથા જાણવા મળે છે. 

અુંગ્રેજી ભાષા િીખવા માટે ખૂબ જ સારી એપ 

છે. ઓફલાઈન પણ કામ કરે છે.    

3. Hello English 

આ એશતલકેિન અુંગ્રેજી ભાષા બોલતા િીખવા 

માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અલગ અલગ 

પરરશસ્થશત પ્રમાણેની વાત ીતના વાક્યો, 

રડક્િનરી, િોમ વકા, રમતો, રટતસ વગેરે  છે.  

4. English Grammar Test 

અુંગ્રેજી ગ્રામરના શવશવધ મ દ્દાઓની ઓનલાઈન 

પ્રેશક્ટસ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તેમાું 

અલગ અલગ  લેવલ પણ આપેલ છે.  

5. English Speaking Course Hindi  

આ અુંગ્રેજી વાત ીત કરવાનો કોસા છે. 

શિન્દી ભાષા દ્વારા શનષ્ણાતો અુંગ્રેજી 

શિખડાવે છે. શવશવધ  પરરશસ્થશત અુંગેના  

15થી વધ  પ્રકરણો છે. ઉપરાુંત અુંગ્રેજી 

ગ્રામર, તેની પ્રકરટસ અને વોકેબ્ય લરી 

આપેલ છે.  

6. Learn Hindi Quickly Free  

શિન્દી િીખવા માટે આ અશતલકેિન છે. 

જેમાું અલગ અલગ વસ્ત ઓના િબ્દો, 

પરરશસ્થશતઓ પ્રમાણે વાક્યો, અુંકોની 

માશિતી છે.  

7. Gujarati Grammar  

ગ જરાતી વ્યાકરણમાું જોડણી, અલુંકાર, 

શવિેષણ, શવરામ શ હ્નો જેવાું મ દ્દાઓ 

સરળ રીતે િીખવે છે. ઉપરાુંત સ્પધાાત્મક 

પરીક્ષાઓના શવશવધ એકમો સરળ 

સમજૂતી અને  MCQ ટેસ્ટ પણ છે.  

8. Speak Sanskrit  

સુંસ્કૃત શવષય િીખવા માટે ઉપયોગી છે. 

તેમાું શવશવધ િબ્દો, તેની જોડણી, 

ઉચ્ ાર સાથે સરળ સમજૂતી છે. 

િીખવાન ું માધ્યમ શિન્દી છે.  

િૈક્ષશણક apps 

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 



  

     ૧ ૪  શિ ક્ષ ણ સે ત  

સત્યમય થવાન ેસારું અચિુંસા એ જ એક માગા છે.   

 શિક્ષણ અન ેટકે્નોલૉજી સમા ાર  

શ ત્ર સ્પધાા  

 શ્રી એમ.બી. અજમેરા િાઈસ્કૂલ—વીંશછયામાું તા. 

04.10.18ના રોજ ધોરણ 9 થી 12ના શવદ્યાથીઓ માટે ગાુંધી 

જ્યુંશતની ઉજવણીના ભાગ રૂપે શ ત્ર સ્પધાાન ું આયોજન કરાય ું 

િત ું. જેમાું િાળાના ક લ 40 શવદ્યાથીઓએ ગાુંધી શવ ારોને લગતાું 

શ ત્રો દોરી ગાુંધીજીને શ્રધ્ધાુંજશલ આપી િતી.  

 

ગગૂલ ડ્રાઇવની સુંપણૂા માશિતી 

 ગૂગલ ડ્રાઈવ એક પ્રકારન ું કલાઉડ સ્ટોરેજ છે. તેમાું 15 

gbથી વધ  માશિતી શવશવધ સ્વરૂપ ે સુંગ્રિી િકાય છે. તે 

મોબાઈલ અને કમ્તય ટરમાું ઓપરેટ કરી િકાય છે. તે જીમેલ 

એકાઉન્ટ િોવ ું જરૂરી છે.   

 તેમાું કોઈપણ ફાઇલ કેમ સ્ટોરેજ કરવી ? 

 તેનો ઓફલાઈન કેમ ઉપયોગ કરવો ?  

 મોબાઈલ પર કેમ ઉપયોગ કરવો ? 

 કમ્તય ટર પર કેમ ઉપયોગ કરવો ? 

 કોઈ ફાઇલ, શવડીયો અને શ ત્રને ગૂગલ ડ્રાઈવ પર કેમ 

અપલોડ, ડાઉનલોડ, અને િેયર કરવ ું ? 

 તેના શવશવધ સેટટુંગ્સને સમજવા. 

 વગેરે 36 જેટલાું મ દ્દાઓની સરળ માશિતી માટે શક્લક 

કરો.  

http://gg.gg/c5w1b  

  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

http://gg.gg/c5w1b


  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૧ ૫   

આખ ું જગત સ ખી રિ ેતવેી ઈચ્છા દ્રઢ કરવાથી આપણ ેપોત ેસ ખી થઈએ છીએ.  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

 

લઘ વાતાા 

ગોપાલક માર ધકાણ 

અન પમાન ું મૌન  

" પધારો પધારો સકે્રેટરી સાિેબ", દરવાજા પાસથેી જ  સોસાયટીના 

સેક્રેટરીન ેઆવકારતા િરગોચવુંદભાઈ એ સાથ ેઆવેલા  સૌન ેબેસવાનો 

આગ્રિ કયો ." િ ું વાત છે ?  આજ તો કાયાકતાાઓની આખી ટોળી લઈન ે

નીકળી પડ્યા કે િ ું ? િસતા િસતા િરગોચવુંદભાઈ એ િાથ લુંબાવ્યો. 

જવાબમાું તાળી દઇન ેસકે્રેટરી એ કહ્ ું ," જ ઓન ેિવ ેનવરાત્રી નજીક 

આવી રિી છે અને આ વષે પણ સારું આયોજન થાય એ માટે નીકળી 

પડ્યા છીએ." 

 " ના.....ના ખબૂ સારું કાયા કરો છો .ફરમાવો મારા લાયક કુંઈ 

કામ !", િરગોચવુંદભાઈ એ િેઠની સકે્રેટરીની આુંખ માું આુંખ નાખી 

િસતા મોઢે પછૂય ું. જાણે અગાઉથી જ તૈયારી સાથે નીકળયા િોય એ રીતે 

સેક્રેટરીએ સાથ ેઆવેલા ત્રણ  ાર શમત્રો સામ ેજોઈન ેઆુંખથી જ વાત 

કરવાની પરવાનગી મેળવી લીધી િોય તે રીતે બોલ્યા ,"વાત એમ છે ક ે

નવરાત્રી મિોત્સવના આ વષાના મ ખ્ય દાતા તમે બનો તો......" 

 િરગોચવુંદભાઈ પોતે ગભાશ્રીમુંત અને માત્ર સોસાયટીમાું જ 

નિીં પરુંત  આસપાસના શવસ્તારમાું પણ તેન ું નામ. પોતાને કાપડની 

શમલો એટલે પસૈે ટકે ખૂબ સ ખી .િેની વાત સાુંભળતા જ પોતે થોડ ું મરક 

મરક િસ્યાું. પણ  િજી કાુંઈ આગળ બોલે તે પિેલાું જ િરગોચવુંદભાઈનો 

ફોન રણક્યો. િરગોચવુંદભાઈની  િેરાની રખેાઓ બદલાઈ. તેણ ે ફોન 

ઊં ક્યો અન ેબોલ્યા, "િેલો ..." સામે છેડેથી તનેો પ ત્ર િતો.  

 " પતપા, જનક બોલ ું છ ું ". 

 "િા, બેટા બોલ," એટલ ું કિેતા કિેતા પોતે બેઠા િતા તે સોફા પરથી 

ઉભા થયા અને સૌ શમત્રોને િાથથી જ થોડી વાર બેસવાનો ઈિારો કરી 

બાજ ના રૂમમાું બારી પાસ ેઆવીન ેઉભા રહ્ાું. 

 "પતપા, સોનોગ્રાફી થઈ ગઈ છે". જનકના અવાજમાું શનરાિા 

સ્પિ સુંભળાતી િતી. "તો િ ું કિ ેછે રરપોટા ?" 

 "એન ું એ જ પતપા. િ ું કરવ ું િવ ે ?" ચ ુંશતત સ્વર ે તણે ે

અશભપ્રાય માુંગ્યો િોય તેમ બોલ્યો. પોતાના માથા પર િાથ ફેરવતા 

ફેરવતા અન ેકોઈ ગ સ્સાથી દાુંતને થોડીવાર ભીંસતા ભીંસતા, અડધી ક્ષણ 

માટ ેિેઠે શવ ાર કયો અન ેપછી બોલ્યા ," ડોક્ટર સાથ ેકુંઈ વાત કરી ?" 

 "િા. આપ ુું કામ કરી દેિે પણ થોડા પૈસા વધ  થિે એમ કીધ ું. 

કારણકે આ ડોક્ટર સાથ ેપેલા મેડમ જેવો આપણે પરર ય નથી."  

 " પૈસાની ઉપાશધ કરતો નિીં. બસ, તેન ેસમજાવી દ ેક ેવાત 

કાનોકાન ક્યાુંય જવી જોઈએ નિીં .અન ેઅન પમાનો મોબાઇલ ફોન 

પણ શસ્વ  ઓફ કરાવી દ ે. ાર રદવસ સ ધી સ્વી  ઓફ જ રાખવાનો 

છે .અને બાકી િ ું કરવ ું ત ેત  સમજી ગયો િોઈિ." િરગોચવુંદભાઈ એક 

શ્વાસે બધ ું બોલી ગયાું. " િા પતપા, સમજી ગયો. પણ આ વખતે 

અન પમાને વધ  આરામ કરવો પડિે. આ વખતે અબોિાન થોડ ું અઘરું છે 

એમ ડોક્ટરન ું કિવેાન ું છે ." 

 "િા તો કાુંઈ વાુંધો નિીં બે- ાર રદવસ ત્યાું જ રોકાઈ જજો. 

િ ું અન ેતારી મમ્મી રરશદ્ધ અન ે શસશદ્ધ ન ેસા વી લઈિ ું આમ ેબુંન ે

બિેનો આખો રદવસ સ્કૂલમાું જ િોય છે.ત  ચ ુંતા ના કર ."  

 "જી, પતપા." કિેતા જનકએ ફોન મ ક્યો. પોતાના 

િાવભાવન ે પરાણે સરખા કરતા કરતા િરગોચવુંદભાઈ બાજ ના 

રૂમમાુંથી િોલમાું પ્રવશે્યા અને સોફા પર ગોઠવાયા.પછી અધ રી વાતન ે

ફરી જોડતા  િોય તેમ બોલ્યા, " તો તમે િ ું કિેતા િતા સેક્રટેરી 

સાિેબ ? મ ખ્ય દાતા ન ું કુંઈક...? 

 "િા વાત એમ િતી કે સૌની લાગણી છે કે આ વખતે મ ખ્ય 

દાતા બનો." " િા.... િા તો નોંધી લ્યો નામ. માતાજીની ભશક્ત 

કરવાનો અવસર સામે  ાલીને આુંગણે આવ્યો િોય તો કુંઈ ના પડાય ! 

" િરગોચવુંદભાઈ બોલ્યા. 

 "િા જી તમ ે ખરું કહ્ ું િેઠ." કાયાકતાાઓમાુંથી એક વડીલ 

બોલ્યા. " ઠીક ત્યારે," કિતેા સેક્રટેરી અન ેઅન્ય લોકો રજા માુંગતા િોય 

એ રીતે ઉભા થયા. અડધી ક્ષણ માટ ે જાણ ે સ ન ોઘડીય  રહ્ ું 

િરગોચવુંદભાઈ એ જતા સકે્રેટરીને ખુંભે િાથ મ કતા બોલ્યા ," એક કામ 

કરો સાિેબ માત્ર મ ખ્યદાતા જ નિીં પણ આ વખતે શવજેતા 

દીકરીઓન ેઇનામ પણ આપણા તરફથી , બસ."  "વાિ િ ું વાત છે! 

તમે તો જમાવટ કરી દીધી " એક સાથ ેબ ેત્રણ બોલી ઉઠયાું. બધાના 

 િેરા પર આનુંદ વ્યાપી ગયો. થોડા અુંગત બનતા િોય એ રીતે 

સેક્રેટરીએ િરગોચવુંદભાઈ ન ે પછૂય ું ," િ ું છે આ બધ ું ? ફોનમાું કુંઈ 

સારા સમા ાર મળયા છે ક ેિ ું ?" આમ સારા તો ન જ કિવેાય પણ 

એક ટેન્િન િત ું એ ગય ું.  

 મારું તો ગય ું પણ દીકરાન ું પણ ગય ું." અટિાસ્ય પૂવાક 

િરગોચવુંદભાઈ બોલ્યાું પણ સકે્રટેરીન ે આ વખત ે આ વાક્યમાું કોઈ 

શનદાયતાની દ ગુંધ આવી. સૌ છ ટા પડયાું. 



  

    ૧ ૬  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 શિક્ષણ એવી પ્રરક્રયા છે ક,ે જેના દ્વારા બાળકની જન્મજાત િશક્તઓ પ્રગટ થાય છે.  

સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી 

મીનાક્ષી કોરરયા 

૧ ક્યાું ય દ્ધમાું શિટીિ-ઇસ્ટ ઈશન્ડયા કુંપનીએ મરાઠાઓ પાસેથી  

ગ જરાતનો કબજો મેળવી લીધો? 

 બીજ ું  એંગ્લો – મરાઠા ય દ્ધ  

૨ મિાત્મા ગાુંધીજીની પ્રેરણાથી [૧૯૩૯]માું ગ જરાતના ક્યાું 

િિેરમાું સવાપ્રથમ આરદવાસી કન્યા આશ્રમની સ્થાપના થઈ િતી? 

 દાિોદ  

૩  ગ જરાતમાું સામાશજક સ ધારણાના જુંગની િરૂઆત કોણે કરી? 

 દ ગાારામ મિેતાજી  

૪ ૧૮૦૨માું સ રત આપીને શિટીિ સામ્રાજ્યમાું જોડાવાની સુંશધ 

કોણે કરી િતી?  

 દામજી ગાયકવાડ  

૫ ગ જરાતના સ લતાન બિાદ િાિને મારી નાખવાન ું કાવતરું કોણે 

કય ું  િત ું ? 

 પોટ ાગીિો  

૬ ૧૮૫૭ના શવતલવની સાથે જ ગ જરાતમાું અુંગ્રેજો સામે મ ખ્ય 

બળવો કોના દ્વારા કરવામાું આવ્યો િતો?  

 ઓખા મુંડળોના વાઘેરો  

૭ ઈ.સ. ૧૯૦૨માું અમદાવાદ ખાતે મળેલ ભારતીય કોગ્રેસન ું 

18મ ું અશધવેિન નોંધપાત્ર િત ું, કારણ કે તેમાું સૌપ્રથમ વખત બે 

ગ જરાતી મશિલાઓએ ભાગ લીધો િતો તેઓ કોણ િતાું ? 

 શવદ્યાબેન નીલકુંઠ અને િારદાબેન મિેતા 

૮ ખીલજી સ લતાનના લશ્કરે ૧૨૯૭માું ગ જરાત પર આક્રમણ 

કય ું ત્યારે અણશિલવાડનો િાસક કોણે િતાું?  

 કણાદેવ વાઘેલા  

9 ગ જરાતમાું ગ તતવુંિના િાસન પછી ક્યાું વુંિના િાસકોએ 

આઠમી સદી દરશમયાન િાસન કય ું? 

 મૈત્રીક વુંિ 

૧૦ મૈત્રીક વુંિનો છેલ્લો રાજા કયો િતો? 

 શિલારદત્ય સાતમો  

૧૧ કઈ ભાષા ત કા અને મ ગલ િાસકોની રાજભાષા િતી ?  

 ફારસી  

૧૨ સુંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણનો પ્રખ્યાત ગ્રુંથ કયો છે?  

 અિાધ્યાયી  

૧૩ કીરાતજ ાનીયના ર શયતા કોણ િતાું?  

 કશવ ભારવી  

૧૪ શિન્દી ભાષાનાું બે સ્વરૂપો ક્યાું-ક્યાું છે?  

 વ્રજ અને ખાડીબોલી  

૧૫ શિન્દી સાશિત્યનો પ્રારુંશભક ગ્રુંથ કયો છે? 

 પૃ્વીરાજરાસો 

૧૬ અવધ ભાષાનો સૌથી જ નો ગ્રુંથ કયો છે? 

  ુંદ્રાયન  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 



  

     ૧ ૭  શિ ક્ષ ણ સે ત  

કળેવણી એટલ ેમ શક્ત, આષાદિાન, સ્વયુંપ્રરેણા, શનત્ય નવ ું સજાન અન ેસાિસ.  

શનરુંતર  આકાિ ે- ઉડવ ું  શિક્ષણ પાુંખ ે 

રદનિે માુંકડ  

  જોસેફનો જોકી સત્તર વષે ડોક્ટર થયો પણ બાબ  નો બક  તો બાયોલોજી ગોખે છે. કોિીની કિીન  રક્રિી  ત્રેવીસે ઉપગ્રિ 

પિોં ી પણ પાના ુંદનો પોપટ તો બાવીસે  ઇજનેરી તો ભણ્યો પણ, િજ  મિીનના નટ-બોલ્ટ  ખોલતા િીખે છે. 

        ભારતમાુંને એમાુંય ગ જરાતમાું શિક્ષણ ની દિા બાબતે ઘણી વખત અને ઘણા દૃશિકોણ થી   ાા થાય છે. કોઈ સ્વીકારે કે ન 

સ્વીકારે પણ  શવશ્વના અનેક દેિો કરતા શિક્ષણ ની ફલશ્ર શત માું આપણે ઘણા ઘણાું  પાછળ છીએ. બે વાત શવિેષ રીતે ખાસ નોંધવી 

જ પડે. પિેલી વાત એ કે  આિાદીના શસત્તેર વષા વીતી ગયા પછી મેકોલે ને દોષ દેવાય જ નશિ. અુંગે્રજોની  ભૌગોશલક -વિીવટી 

ગ લામી  ગઈ એટલે બાકી  બદુ્વદ્ધ આપણે  જ  લાવવાની િોય. બીજી એક ખાસ વાત ગૌરવ અને કરણા સાથે કિેવી  પડે કે 

બદુ્વદ્ધમાનાકં માું ભારત નો શવદ્યાથી દ શનયાના મોટાભાગ ના દેિના ય વાન કરતા અશત તેજસ્વી છે જ. 

         શવજ્ઞાન પ રવાર કરે કે ન કરે, દરેક નવી પેઢી ક્રમિુઃ તેજસ્વી થતી જાય છે. ગ્રિણ િશક્તની તીવ્રતા ખ બ ઊં ી  જતી જાય છે. 

રડગ્રીધારી  શિક્ષણ શસવાય બધે જ તે િોશિયાર દેખાય છે. ઘરઘાટી પગારના રૂશપયા માુંડ ઘણી િકે પણ સ્માટા ફોનમાું આુંકડાની ગેઇમ 

ખ બ સારી રમી િકે. ઘરમાું સુંતાનને મોબાઈલથી માબાપ માટે પડકાર રૂપ છે. 

         ગ જરાતી  માધ્યમની ઘણી િાળાઓ બુંધ થતી આવે છે. અુંગે્રજી માધ્યમની િાળાઓ વધે છે. સ્વાભાશવક રીતે  માતૃભાષા 

કરતા અુંગે્રજી  માધ્યમમાું શિક્ષણ લેવામાું કઠીનતા વધ  જ પડે. એ  મા-બાપોએ સ્વીકારી લીધ ું જ છે કે તેન ું બાળક સક્ષમ છે જ. અને 

નશિ િોય તો થઇ જ જિે. મતલબ  એ જ માબાપ બાળક ના અઘરા અને સુંઘષા સાથેના શિક્ષણ માટે તૈયાર છે. ( જો કે કેટલાક 

બિાને બાજ વાલીઓ શવશવધ છૂટછાટ માુંગી સુંતાનને જ પાછળ ધકેલાતા િોય છે.) ટૂુંકમાું શિક્ષણના પડકાર િીલવા બાળક -માબાપ 

તૈયાર  છે. એ સૌને ઉજળી આવતીકાલ ની આિા અને ચ ુંતા છે જ . 

          શિક્ષણમાું થતા પરરવતાન ખ બ ધીમા છે અને ઢીલી ઢીલી સુંભાવનાઓ સાથે અપનાવાય છે. “એવરેસ્ટ પર  ડિે તો પડી 

જિે,પિેલા ધૂળના ઢગલા પર  ડતા િીખવો"ની નીશત  અપનાવાય છે. ગ જરાતની જ વાત લો ને. તબીબી  શવજ્ઞાનની પ્રવેિ  

પરીક્ષા નીટ ગ જરાતી માધ્યમમાું માગી ને 'બાવા ના બેય  બગડયા'  અપેક્ષા-આકાુંક્ષા  ખ બ  મોટીને મિેનત ઓછી. એન ું પરરણામ િ ું 

િોઈ િકે ?  સમય રોકેટથી એ િડપી દોડે છે. તેની સાથે સાથે બાળકોની તેજસ્વીતા -બદુ્વદ્ધમાનાુંક પણ ખ બ ખ બ ઊં ા જતા જાય છે. 
તેવે સમયે વયના બુંધન, પાઠ્ય ક્રમના બુંધન માન્યતાનાને શનયમોના જડ વાદ,સરકારી કે સુંસ્થાગત શનયુંત્રણો  ધરાર અવરોધક બને છે. 

અલબત્ત  છેતરચપુંડીને અવકાિ ન િોવો  જોઈએ . 

        શવદેિના સેંકડો ઉદાિર ઉપલબ્ધ છે. Mechel  kenvey એ ૨૪ વષા પિેલા ૧૦ વષાની વયે રડગ્રી મેળવેલી. ન્યૂયોકની એક 

કન્યા Alia  Sabur એ ૧૦ વષે ય શનવસીટી શિક્ષણ િર કય ું  અને િાલમાું જ ૧૯ વષાની વયે દશક્ષણ કોરરયા માું ય શનવસીટી પ્રોફેસર 

તરીકે જોડાઈ.Jere  Shider  એ ૧૨ વષે ઇજનેરી અભ્યાસ પૂણા કયો. ભારતમાું આવી રીતે  ઉત્તમ તેજસ્વીતા ને ઓળખીને  

વિેલી દોટ મ કવાની  પ્રથા, શિક્ષણ  ક્ષેત્રમાું  નશિવત કે  નથી તે ખ બ જ ચ ુંતા નો શવષય છે. એક તરફ દેિમાું તેજસ્વીતાનો માનુંક 

િડપી રીતે વધે છે તો બીજી તરફ  શિક્ષણ સ ધારકોની ઉદાસીનતા છે. આવો આ શવષય પર  આવતીકાલે નિીં પણ અત્યારે જ—આ 

જ ક્ષણે  માટે શવ ારીએ  અને સૌને શવ ારતા કરીએ .     - શનવૃત આ ાયા 

         મોબાઈલ : 9427960979  

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 



  

     ૧ ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

જીવનન ું ધ્યયે છે,  ાિવ ું, સમજવ ું અન ેસજાવ ું.   

 સ્ટેચ્ય  ઑફ ય શનટી  

�

 કેવરડયા કોલોનીમાું સરદાર સરોવર બુંધ ખાતે શવશ્વની સૌથી ઊં ી પ્રશતમા સ્ટેચ્ય  ઑફ ય શનટી િવે તૈયાર છે. 2010ની 

7મી ઓક્ટોબરના રોજ આ પ્રૉજેક્ટની ઘોષણા થઈ િતી અને 2014ની 31મી ઓક્ટોબરે શનમાાણકાયાનો પ્રારુંભ થયો િતો. એ પછી 

રાતરદવસ સ ધી  ાલેલી કામગીરીના પરરણામે માત્ર 48 મશિનામાું પ્રશતમા તૈયાર કરી દેવામાું આવી છે. જે િડપે તેન ું શનમાાણ થય ું એ 

પણ એક શવક્રમ છે. 182 મીટર ઊં ી પ્રશતમા 7 રકમી દૂરથી જોઈ િકાય છે. 

 િવે આપણા સરદાર દ શનયાના સૌથી ઊં ા સરદાર છે. દેિન ું સૌથી ઊં   સપન ું અુંતે સાકાર થય ું છે. શવશ્વની સૌથી ઊં ી 

પ્રશતમા સ્ટેચ્યૂ ઓફ ય શનટી િવ ેતૈયાર છે. તેની સામે 120 મીટર ઊં ી  ીનની ચસ્પ્રુંગ બદુ્ધ પ્રસિમા તથા ન્યૂયોકાની 90 મીટર ઊં ી 
પ્રશતમા સ્ટેચ્યૂ ઓફ શલબટી પણ નિીં ટકે. 7 રકમી દૂરથી દેખાત ું આ સ્ટેચ્યૂ દેિના ગૌરવની ઓળખ છે.  

 સ્ટેચ્યૂ ઓફ ય શનટીના શનમાાણમાું 5 વષા લાગ્યા, સૌથી ઓછા સમયમાું બનનારી આ સૌથી પિેલી પ્રશતમા છે.  ીફ 

એશન્જશનયર આર. જી. કાન નગોના મતે આ પ્રશતમાન  સ્રક ર ભ ુંકપ શવરોધી ટેક્નોલોજીથી બનાવવામાું આ વ્યા છે. ઉચ્ કક્ષાની ધાત  

િજારો વષો સ ધી મૂર્તાને જરા પણ કાટ લાગિે નિીં. સરકાર સ્ટેચ્યૂ ઑફ ય શનટીને પશશ્ મ ભારતના શ્રેષ્ઠ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે 

શવકસાવી રિી છે. અિીં સરદારની પ્રશતમા તો ખરી જ પણ પ્રવાસીઓને ધ્યાનમાું રાખીને અન્ય આકષાણો પણ બનાવવામાું આવી 

રહ્ા છે.   

ઑક્ટો.- નિે. ૨૦૧૮ 

િરદાર િલ્લભભાઇ સિષે િધ ુ જાણિા : https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%

8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2

