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 કેળવણીના કે્ષત્રમાાં નાવીન્ર્ સભર કાર્યક્રમો -પ્રવતૃિઓ થિી રહિેી હોર્ િેની જાણકારી િાળાના 
તવદ્યાથીઓ -તિક્ષકો સધુી પહોચાડવા માટે નો“પમરાટ” દ્વારા તવનમ્ર  પ્રર્ાસ થઇ રહ્યો છે.હાલમાાં બાળકોની 
સર્જનિક્તિની ખીલવણી કરિા બે અદ્વદ્વિીર્ કાર્યક્રમો ‘બાળચચત્રકલા’ અને  ‘બાળકશવ સમેંલન’ મા રાજ્ર્ 

સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવ્ર્ા.ગામડા ગામની નાનેરી િાળામાાં ભણિાાં બળકોને પોિાની સર્જનાત્મતિા 
તવકસાવવાની  િક આપવામાાં આવી િે ગૌરવપ્રદ ઘટના ગણાર્. આપણે કેળવણીને વરેલા સૌ કોઇએ 

િાળાના બાળકોની સષુપુ્િ િક્તિઓને ખીલવવા કરેલા પ્રર્ાસોને નિૂન કાર્યક્રમોને અભભવ્ર્ક્તિ માંચ દ્વારા 
રજૂ કરવા જોઇએ . 

 જજલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ભવન દ્વારા ‘બાલદેવો’ ની ઉન્નતિ –સવયિોમખુી તવકાસ માટે 

અવનવી પ્રયકુ્તિઓ –પધ્ધતિઓ તવિે ભચિન કરવામાાં આવતુાં હોર્ છે.નિૂન ભગીરથ કાર્ય દ્વારા 
તવકાસની કેડી કાંડારવાનો આ પ્રર્ાસ છે. ચાલો આપણે સૌ કેળવણીના કે્ષત્રમાાં આવનાર પરરવિયનોને 

પામી તવકાસ માટે િત્પર રહીએ. નવા સત્રથી આપણી િાળામાાં આવતુાં બાળક આનાંદ –ઉત્સાહથી તિક્ષણ 

કાર્યમાાં પ્રગતિ કરે. ‘ભણિરનો ના ભાર જરારે્ ,ભણિર ભબલકુલ સહલેુાં ‘ હોવાનો અહસેાસ કરાવીએ િેવી 
પ્રાથયના !                                                                           પ્રાચાર્ય  

                                                     જજલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ભવન,ભરૂચ  
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સસં્થા સમાચાર : 

 બાળમેળા ડોક્યમુેંટેિન વકયિોપ  

  ૨૧.૪.૨૦૧૫ 

 ઇકોતલબ ડોક્યમુેન્ટેિન વકયિોપ 

 ૨૨.૪.૨૦૧૫ 

 ઇનોવેિન િેરીંગ વકયિોપ  

 ૨૧.૪.૨૦૧૫ 

 ભચત્રકલા વકયિોપ  

 ૧૧.૫.૨૦૧૫ થી ૧૫.૫.૨૦૧૫ 

 બાળકતવ માગયદિયન તિભબર  

 ૧૯.૬.૨૦૧૫ થી ૨૦.૬.૨૦૧૫ 

aiT< a[ºD k\ifT r)si[s< s>[ºTr D[vlpm[ºT 

mhiRmi> gi>F) (c#ikli vk<Si[p 
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bilk(v mig<dS<k  kiy<(S(br Eni[v[T)v (Sxk S[r)>g vk<Si[p 

િાળા પ્રવેિોત્સવ કાર્યક્રમ 
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બાળકનો આત્મા : માતા અને શિક્ષકો 
‘એક માિા સો તિક્ષકની ગરજ સારે છે.’ 
 એકવીસમી સદીનુાં વસમુાં તવધાન છે. કારણકે બાળકના 
તવકાસ ઘડિરમાાં માિા અને તિક્ષક એવા ભબિંદુઓ છે કે જ્ર્ાાંથી 
બાળક પોિાનુાં કારરકદીરૂપી તિખર બનાવી િકે છે. બાળકના 
તવકાસમાાં બ ાંનેનુાં નોંધપાત્ર ર્ોગદાન છે. માિા અને તિક્ષક 
બાંને તવદ્યાથીરૂપી ક્સ્થતિસ્થાપક ત્રાજવાનુાં પલ્લ ુ છે. આથી 
માિા અને તિક્ષક બનેનુાં સ્થાન બાળક માટે અનન્ર્ છે. 
         એક સવોિમ તિક્ષક માિા દ્વારા બાળકમાાં રહી 
ગરે્લી અધરુપ ને પરૂવાનુાં કામ કરે છે. માિા િેમજ 
પરરવારજનો પાસેથી બાળક જીવિા િીખે છે.,જ્ર્ારે પોિાની 
ક્ષમિા મજુબ તવકસવાનુાં િે પોિાના આદિય તિક્ષક પાસેથી 
િીખે છે. 
           માિા પાસેથી બાળકરૂપે જીવન પ્રસ્થાન કરનારે 
સવોિમ નાગરરક બનાવી સમાજને અપયણ કરવાનુાં કાર્ય 
તિક્ષકો જ કરે છે,એટલે કે પરરવારમાાં પા-પા પગલી 
માાંડનારને આંગળી પકડી સમાજ સધુી દોરી જવામાાં તિક્ષક 
એક પથદિયકની ભતૂમકા ભજવિો હોર્ છે. 
            જો એક માિા સો તિક્ષક બરાબર હોર્ િો બાળકને 
િાળાની જરૂરરર્ાિ િા માટે?એવો સાહજજક પ્રશ્ન ઉદભવે છે 
કારણકે માિા પાસેથી બાળક બધ ુજ જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરી િકત ુ
નથી. કે માિા બધ ુ જ જ્ઞાન આપી િતિી નથી. બાળકના 
વર્તવકાસની સાથોસાથ િેનો માનતસક તવકાસ પણ થિો હોર્ 
છે. આથી િે પોિાની જરૂરરર્ાિ મજુબ િાળા તિક્ષકો અને 
સમાજ પાસેથી અનભુવ જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરે છે અને તવકાસ માટે 
તિક્ષકો અને િાળા જ જવાબદાર છે. એવ ુપ્રતિપારદિ કરવ ુ
કપરુ છે. પરાંત ુ િેને બાળકના તવકાસ માટેનાાં અભભન્ન અંગ 
ચોક્કસ કહી િકાર્.  

    તવદ્યાથીઓની િક્તિનો ખરો જ્ઞાિા તિક્ષક જ છે. જે 
બાળકની િક્તિઓને ર્ોગ્ર્ રદિામાાં ખીલવે છે. તિક્ષકે 
વગયખ ાંડમાાં ઉપક્સ્થિ દરેક બાળકની તવતિષ્ટ િક્તિ 
પારખવાની સામર્થર્ય ધરાવિો હોર્ છે. બાળકના જીવનમાાં 
તિક્ષક જાાંબ્ર્ાનની ભતૂમકા ભજવિો હોર્ છે કે જે હનમુાનજીને 
પોિાની િક્તિનો પરરચર્ કરાવે છે. તવદ્યાથી પોિાના બળે 
કેટલ ુઉડાન ભરી િકે છે િે જાણીને તિક્ષક િેનુાં રદિા તનદેિન 
કરિો હોર્ છે.  
      ખરેખર, એક તિક્ષક સો માિાની ગરજ સારવાનુાં સામર્થર્ય 
ધરાવે છે એ સત્ર્ છે. કારણ કે આધતુનક પ્રણાલીમાાં ત્રણ જ 
વષયના બાળકને તિક્ષકનો ખોળો ખ ૂાંદવા માટે િાળાએ મોકલી 
દેવામાાં આવે છે. િદુપરાાંિ િાળામાાં રહલે તિક્ષક એ એક સાથે 
અનેક બાળકોના જીવન ઘડિરનો પથદિયક છે. 
   આમ, છિા પ્રવિયમાન સમર્માાં કેટલાાંક અપવાદરૂપ 
રકસ્સાઓ માિા અને તિક્ષકરૂપી બાળકની રદવ્ર્ જ્ર્ોિને કલાંક 
લગાડી રહ્યા છે. જે બાળતનુાં સ ાંસ્કાર ઘડિર કરવાને બદલે 
સ્વરહિ ખાિર બાળકને ઉંડી ખાઇમાાં ધકેલી દે છે. તિક્ષક અને 
માિાનો બાળક પ્રત્રે્નો હકારાત્મક અભભગમ જ બાળકને 
વટવકૃ્ષ સધુી પહોચાડી િકે અન્ર્થા િે છોડ અવસ્થામાાં જ 
કરમાઇ જિે.  
      ટૂાંકમાાં, બાળકની તવકાસરૂપી ગાડીને વણથાંભી રીિે 
આગળ ધપાવવા માટે તિક્ષક અને માિારૂપી ગાડીના બે 
સમાન પૈડા છેવટ સધુી બાળકની સાથે રહ ેિો જ બાળકનો 
આત્મા ખલુ્લા આકાિમાાં તવહરિા પાંખીની જેમ ધબકિો રહિેે.                                         
                                                                                                       
                                            અંરકિા તત્રવેદી  
                                        લેતચરર,ડારે્ટ,ભરૂચ. 

a[k (Sxk tr)k[n&> kt<Äy 

      (Sxka[ SiLini[ ar)si[ C[. t[n) p\(tBia[ SiLin&> p\(t(b>b C[. 

t[Y) (Sxka[ SiLin&> p\(t(b>b C[. an[ SiLia[ (Sxkn&> p\(t(b>b C[. 
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[ (SxNn) p\(k\yimi> ai[T aiv[ C[. h>m[Si S)Kvvi miT[ S)Kvv&> 
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p(r(AY(t bdlie rh) C[. Ryir[ (Sxkn) pN jvibdir)mi> vFiri[ Ye 
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aip) Sk[ C[.                

                                    r[Ki air.s[>j(lyi 

                                    (s.l[.,Diy[T,B$c 

                                                                         



 

ભરૂચ જિલ્લાના સાહહત્યકારો 

              વધ ુઆવતા અંકે  

સાહહત્યકારો 

 
- મખુ્ય કાવ્યસગં્રહો : ‘કોર્ા ભગિની કડવી વાણી’, ‘કાવ્ર્માંગલા’, ‘ર્ાત્રા’, ‘વસધુા’ 
- શવિેર્ શસદ્ધિ : ‘કાવ્ર્માંગલા, કાવ્ર્સાંગ્રહ માટે િેઓને ‘રણજીિરામ સવુણયચાંદ્રક’ પ્રાપ્િ થર્લે છે. 
નેહા : અરે વાહ ! ખરેખર મઝા આવી ગઈ ! ત ુાં અમને બીજા સારહત્ર્કાર તવિે પણ જણાવને...! 
સમીર : જો સાાંભળો, હવે હુાં િમને દરેક સારહત્ર્કારોની વાિ જણાવુાં, જે આપના ભરૂચ જીલ્લામાાં થઇ ગર્ા. 

 
- મખુ્ય કાવ્યસગં્રહો : ‘ભણકારા’ અને ‘તનરુિમા’ 
- શવિેર્ શસદ્ધિ : - સારહત્ર્ ક્ષેત્રે િેમણ ે કતવ, તવવેચક, ઇતિહાસકાર, ચરરત્રકાર, નાટયકાર,નવભલકાકાર, 
ભાષાાંિરકાર અને સાંપાદક િરીકે પ્રદાન આપ્યુાં છે. 
- ‘પરૃ્થવી’ છાંદ અને સોનેટને ગજુરાિી સારહત્ર્માાં પ્રચભલિ કરવાનુાં બહમુલૂ્ર્ કાર્ય િેમને કયુું. 

 
- મખુ્ય કૃશતઓ : ‘પાટણની પ્રભિુા’, ‘ગજુરાિનો નાથ’, ‘રાજાતધરાજ 
- શવિેર્ શસદ્ધિઓ : 
- ૧૮૩૮માાં ભારિીર્ તવદ્યાભવનની સ્થાપના કરી. 
- ૧૯૩૭, ૧૯૪૯ અને ૧૯૫૫માાં ગજુરાિી સારહત્ર્ પરરષદના પ્રમખુ િરીકે રહ્યા. 
- ગજુરાિી સારહત્ર્ના ઈતિહાસ લેખનમાાં ‘ગજુરાિ એન્ડ ઇટ્સ ભલટરેચર’ જેવા ઉિમ ગ્રાંથનુાં સર્જન કરેલ છે.  

મળૂ નામ :તત્રભવુનદાસ પરુુષોિમદાસ લહુાર  

ઉપનામ : ‘સનુ્દરમ’ 
િન્મ તારીખ : ૨૨/૦૩/૧૯૦૮ 
િન્મ સ્થળ : તમર્ામાાંિર, િા.જ ાંબસુર 
શનવાષણ : ૧૩/૦૧/૧૯૯૧ 

મળૂ નામ : બળવાંિરાર્ કલ્ર્ાણરાર્ ઠાકોર 

 

ઉપનામ : ‘સેહની’, ‘વલ્કલ’ 
િન્મ તારીખ : ૨૩/૦૮/૧૮૬૯ 
િન્મ સ્થળ : ભરૂચ 
શનવાષણ : ૦૨/૦૧/૧૯૫૨, મુાંબઈ 

મળૂ નામ : કનૈર્ાલાલ માણેકલાલ મનુિી   
િન્મ તારીખ : ૨૯/૧૨/૧૮૮૭ 

િન્મ સ્થળ : ભરૂચ 
શનવાષણ : ૦૮/૦૨/૧૯૭૧, મુાંબઈ 



કલાનુ ંશિક્ષણ અને કલા દ્વારા શિક્ષણ : (ધારાવાહહક) 
  
 આદરણીર્ તિક્ષકતમત્રો, નમસ્કાર ! વષોથી આપણે કલાના તિક્ષણની બાબિે મ ૂાંઝવણ અનભુવી રહ્યાાં હોર્ િેમ લાગ્ર્ા કરે છે. 
ખાસ કરીને પ્રાથતમક કક્ષાએ કલાના મહત્વ તવિે આપણે ઘણી ચચાયઓ કરીએ છીએ પરાંત ુહવે આપણે આગળ ડગલુાં માાંડવુાં જ પડિે. કલા 
એ તવતવધ મલૂ્ર્ોનુ ાં મળૂ છે. બાળકનો બૌધ્ધ્ધક તવકાસ િો કરે જ છે, સાથે સાથે સર્જનાત્મતિા, કલ્પનાિીલિા, એકાગ્રિા અને 
સૌંદર્યભાવનાનો પણ તવકાસ કરે છે. આધ્ર્ાજત્મક ઉધ્ન્ન્િ કલા દ્વારા સહજ રીિે સાધી િકર્ છે. આમ કલા વગર માનવીનુ ાં જીવન શષુ્ક 
અને તનરસ થઇ જાર્ છે. 
 િો, તમત્રો.. આવનારી પેઢી આ બાબિે સક્ષમ બને િે માટે આપણે સસુજ્જ થઇએ. બાળતિક્ષણ કે્ષતે્ર આપણે મહત્વની ભતૂમકા 
ભજવવાની રહ ેછે. એન.સી.એફ.- 2005 િથા આર.ટી.ઇ.માાં પણ આ બાબિે જણાવવામાાં આવ્યુાં છે. િે ધ્ર્ાને લઇને ધો - 1 થી 8 માટે 
કલાતિક્ષણની તિક્ષક આવતૃિ િૈર્ાર કરારે્લ છે. કલાતિક્ષણમાાં ભચત્રકલા, સાંગીિકલા, નતૃ્ર્કલા િથા નાટયકલાનો સમાવેિ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
 તમત્રો, અતે્ર પ્રસ્તિુ છે ભચત્રકલાનુ ાં તિક્ષણ બાળકોને કેવી રીિે આપવુાં ? િે પહલેાાં આપણે તવચારીશુાં કે દરેક તિક્ષકે ભચત્રકલાનો 
અભ્ર્ાસ કરેલો નથી હોિો. બાળકોને ભચત્રકામ િીખવવુાં છે િો આપણે પોિે ખપ પરૂત ુાં િે િીખી જ લેવુાં જોઇએ. કલાતિક્ષણની તિક્ષક 
આવતૃિ િમારી મદદે જરૂર આવિે. અહીં િેને માટે કેટલીક રીિો આપી છે. િે મજુબ પે્રતટીસ કરવાથી હાથ કેળવાિે અને આનાંદ િો જરૂર 
થિે. 

આ માત્ર આપને માટે છે. બાળકોનેબાળસહજ  રસ પડે િેવી ભાષા વાપરી િેમને કલ્પના કરિાાં કરવા પડિે. 
1.  હાથને કેળવવા માટેની પ્રવતૃિઓ : આડી, ઉભી,ત્રાાંસી, સપાયકાર રેખાઓ વારાંવાર દોરો. ભૌતમતિક   
   આકારો પણ વારાંવાર દોરો. આને કેલીગ્રાફી કહ ેછે. - િમને થિે કે આમાાં િો બાળક કાંટાળે ! ખબૂ જ  
   સાચી વાિ છે. પણ આપ ઉપર અન્ડરલાઇન કરેલ લખાણ વાાંચિો િો સમજાિે. .....સમજાયુાં ?.......   
   ચાલો હુાં સમજાવુાં.....! આપણી ઉંમર, સમજ અને ધીરજ બાળકો કરિાાં અલગ છે.  
   બાળકોને િીખવવુાં હોર્ િો....! 
   બાળસહિ સચૂના : ઉભી લાકડી,આડી લાકડી, મોટી શનસરણી, આવ રે વરસાદ, નાની લીટીઓ, મોટી  
   લીટીઓ, પતગંની દોરી, િલેબીઓ, લાડુ, રોટલી,સમોસા, ટીવી, થાળી, નાના-મોટા સાપોચલયા,ં મકુ્ત   
   લીટા- લપરડા ંદોરવાની સચૂનાઓ ગમ્મમ્મત કરતા હોય તેમ આપ્યા કરવી.      
તમત્રો, આપનો શભુ પ્રારાંભ અમારે માટે પ્રોત્સાહક રહિેે..... આવજો... ફરી મળીશુાં... પ્રતિભાવ આપિો...   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
ભરિ બી. સેડાલા લેતચરર ( કલા ) પી.એસ.ટી.ઇ. િાખા 



  જજલ્લા તિક્ષણ અન ેિાલીમ ભવન, ભરૂચની ધરુા સાંભાળનાર માનનીર્ પ્રાચાર્યશ્રી ર્ોગેિભાઇ 

પટેલસાહબેનો શભેુચ્છા સમારાંભ િેમજ જેઓ હવે િાલીમ ભવનની ધરુા સાંભાળનાર છે િેવા માનનીર્ 

પ્રાચાર્યશ્રી બી.પી. ગઢવીસાહબેનો સત્કાર સમારાંભ િારીખ 8/6/2015 ના રોજ જજલ્લા તિક્ષણ અન ે

િાલીમ ભવન, ભરૂચ ખાિ ેર્ોજાઇ ગર્ો.  

 

 િાજેિરમાાં ર્ોજાર્ેલ બાળકતવ સાંમેલનમાાં ભરૂચના ચાર તવધ્ર્ાથીઓએ રાજ્ર્ કક્ષાએ ભાગ લીધો જેમાાં 
પટેલ દિયના ટી, ધોરણ 12 એસ.વી.એ.એમ.ગજુરાિી માધ્ર્મ, પટેલ તિવાની ડી. ,એતમટી ભરૂચ, તસિંધા પ્રજ્ઞેિ 

આર. પ્રા.િાળા અંદાળા, ગોરહલ રાહલુ જે. ,પ્રા.કુ.િાળા,અંદાળા એ ભાગ લઇ ઉિમ દેખાવ કર્ો હિો.  

 પટેલ તિવાનીની કાવ્ર્ પકુ્સ્િકાનુાં વાચન માનનીર્ મખુ્ર્માંત્રી શ્રીમિી આનાંદીબહને પટેલે કયુય હતુાં  
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માગયદિયન : શ્રી બી પી ગઢવી , પ્રાચાર્ય, જજ.તિ.િા.ભ., ભરૂચ. 
સાંપાદન અને રડઝાઇન: ડો. પ્રીતિ પી. ભટ્ટ, તસ.લે., જજ.તિ.િા.ભ., ભરૂચ. 
(નોંધઃ  અહીં પ્રકાતિિ િમામ લખાણમાાંના તવચારો જે િે લેખકને આતધન છે.)  

પે્રરણાદાયી િાળા સારંગપરૂ પ્રાથશમક િાળા ,અંકલેશ્વર  

 

સરુતનો નજારો        સરુિનો છે સુાંદર નજારો, 

                            સ્નેહનો જ્ર્ાાં છલકાર્ છે ક્યારો. 

ટેક્ષટાઇલ બજારમાાં છે દુકાનો હજારો, 

પણ આવી જાર્ ત્ર્ાાં બધાનો વારો. 

ટ્રાફીકમાાં થાર્ લાાંબી કિારો, રોજ થાર્ બધે જ દેકારો. 

હીરાની કારીગરીમા સરુિનો ઇજારો, 

ચઢિી-પડિીનો પણ જોવા મળે નજારો. 

ખાણી-પણીમાાં આલપુરૂી,લોચો ને ગોટાળો, 

રતવવારે બધે જ લાગે જાણે મેળાવળો. 

સાડી અને ડ્રેસથી અકડેઠ્ઠ બજારો, પહરેવેિમાાં ન લાગે કોઇ જન ભબચારો. 

ઓવરબ્રીજનો મળે બધા રસ્િાને સથવારો, 

પણ ક્યારેક છલકાર્ જાર્ િાપીનો રકનારો.-    માકુંડ માવાણી 

                                                  લેતચરર,ડાર્ટ-ભરૂચ  


