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માત્ર ખાનગી પ્રિાર - પ્રસાર માટે

જાગૃતિ દ્વારા પરરવિતનમાાં ફેરફાર

“િચલર િીરન તિટ્ટમ” અત્યાર સુધી ૬ રાજ્યમાાં, ૩ ભાષામાાં, ૨૨૫૯૦ શાળાઓ અને ૧૬,૯૪,૨૫૦
તવદ્યાિીઓ સુધી પહોંચ્યા છે . આધુતનક િકનીકના ઉપયોગ દ્વારા આ તશખર સુધી કેવી રીિે પહોંચ્યા
િેનો આ અંકના પ્રિમ લેખમાાં ઉલ્લેખ કયો છે .TTT એ ૧૦ કુશળિાઓને ૧૦૦ તવષયો દ્વારા
૩ભાષામાાં આવરી લીધેલ છે .
આ અંકના અન્ય લેખો આપને મારહિગાર કરશે કે , TTT એક લાાંબા-ગાળાનો તવકાસ કાયતક્રમનો
ભાગ કેવી રીિે બન્યો; આ ઉપરાાંિ પતિમી ઘાટોના અંિરરયાલ ગામોમાાં કેવી રીિે પહોંચ્યા અને
દચિણ િાતમલનાડુની કોલેજોમાાં આ કાયતક્રમનુ ાં અમલીકરણ કેવી રીિે કર્ુ.ું
વધુ વાાંિો… િમારા તવિારો અને અચભપ્રાયોની અમારી સાિે િિાત કરો… બીજા લોકોને આ
પતત્રકા વાંિાવો અને િેના તવશે િિાત કરો…

ભાતવ પેઢીની કેળવણી અને સશક્તિકરણ

માટે

અમારા આ તમશનમાાં અમારી સાિે જોડાવો.
હં તમારા પ્રનરં તર સમથથન અને સ ૂચનોની આશા રાખ ં છં.
સંપાદકીય સપ્રમપ્રત.
“િચલર

િીરન

(TTT)

તિટ્ટમ”

૭

માટે ન ુાં તશિણ આપે છે .

જીવન કૌશલ્ય

સ ૂચિબદ્ધ કરાયેલ ૧૦

જીવન

કુ શળિા

િી

૧૨ ધોરણ ના

તવદ્યાિીઓને

જે તવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્િા (WHO)
પર

આધારરિ

છે . આ

કાયતક્રમના

દ્વારા
સત્રો

તવદ્યાિીઓને જોડીને રાખે અને સારા અનુભવો સાિે તશિણ મળે િે તવિારીને િૈયાર
કરવામાાં

આવ્યા

ઉચ્િપ્રાિતમક,

છે .

તનમ્નપ્રાિતમક

માધ્યતમક

અને

શાળામાાં

ઉચ્િિરમાધ્યતમક

તશિકોની

પુક્સ્િકા

દ્વારા

અને

શાળામાાં ડીવીડી

દ્વારા

પાઠ

આપવામાાં આવે છે .
આ કાયતક્રમનો હેત ુ ભારિનો જવાબદાર નાગરરક બનાવવાનો છે અને િેની પ્રારાં ચભક
પહેલ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ માાં ૫ (પાાંિ) ઉચ્િિરમાધ્યતમક શાળાઓમાાં કરવામાાં આવી હિી.
વષત ૨૦૦૯-૨૦૧૦માાં િાતમલનાડુ સરકારના તશિણ તવભાગ દ્વારા િાતમલનાડુ ની િમામ
ઉચ્િિરપ્રાિતમક અને ઉચ્િિર માધ્યતમક શાળાઓમાાં આ કાયતક્રમનુાં તવસ્િરણ કરવામાાં
આવ્ર્ુાં હત.ુાં પછીિી િેને પ્રાિતમક, સરકારી અને ખાનગી શાળાઓમાાં અમલમાાં મુકવામાાં
આવ્ર્ુાં હત.ુાં જેમને TTT કાયતક્રમમાાં રસ હિો. હવે આ કાયતક્રમનુાં અમલીકરણ ૬ રાજ્યોમાાં
િાય છે - િાતમલનાડુ , ગુજરાિ, રાજસ્િાન, મધ્ય પ્રદે શ, ઉત્તર પ્રદે શ અને હરરયાણા.

(આ અંકના લેખોન ં તાપ્રમલમાંથી અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર શ્રી માલી નંદકમારે કરે લ છે )

(કાયતક્રમ: જાન્ર્ુઆરી - માિત ૨૦૧૮)

TTT એ ફક્ત બે દદિસમાં ૯.૨૫ લાખ પ્રિદ્યાથીઓના
જીિન પર િભાિ પાડયો છે

TTTએ હરરયાણા અને રાજસ્િાન રાજ્યમાાં તવશાળ તવકાસ

કયો છે . જીવન કૌશલ્ય તશિણ “િચલર િીરન તિટ્ટમ” ની
રહન્દી આવ ૃતત્ત “રટમ રટમ િારે ” દ્વારા ફતિ ૨ રદવસમાાં
ૂ ો માાં શૈિચણક
૧૯,૦૦૦ સ્કલ

૯,૨૫,000 તવદ્યાિીઓને
સેટેલાઇટ

'એડર્ુસેટ' દ્વારા

પ્રિમવાર

સેટેલાઈટ

તશચિિ કયાત છે . ભારિમાાં

િકનીકના

ઉપયોગિી

જીવન

●

●

●

ભારતમાં િથમિાર
સેટેલાઈટ તકનીક ના
ઉપયોગથી જીિન
કૌશલ્યન ં પ્રશક્ષણ

આપિામાં આવ્ ં છે .
● ● ●

કૌશલ્યનુ ાં તશિણ આપવામાાં આવ્ર્ુાં છે .
“િચલર િીરન તિટ્ટમ”ની જીવન કૌશલ્ય તશિણ કાયતક્રમની િારં ભભક શરૂઆત િાતમલમાાં ૧૦
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વષત પહેલા િઇ હિી; જેમાાં મદુરાઈની ૫ શાળાના ૪૬૫ તવદ્યાિીઓએ આ કાયતક્રમનો લાભ
લીધો હિો. ત્યારબાદ રડસેમ્બર-૨૦૧૭ સુધીમાાં આ કાયતક્રમને ભારિના ૬ રાજ્યોમાાં િાતમલનાડુ, ગુજરાિ, રાજસ્િાન, મધ્ય પ્રદે શ, ઉત્તર પ્રદે શ અને હરરયાણામાાં ડીવીડી દ્વારા

૪૧૯૦ શાળાના તવદ્યાિીઓને િાતમલ, ગુજરાિી અને રહન્દી ભાષામાાં પહોંિાડવામાાં આવ્યો
હિો. જાન્ર્ુઆરી-૨૦૧૮માાં, શ્રી રાજીવ રૅ ટેન - આઇ. એ. એસ., રડરે તટર, માધ્યતમક તશિણ,
હરરયાણા સરકારે ,, આદે શો જારી કયાત કે, 'એડ્સેટ' ના માધ્યમથી આ પાઠના પ્રિદડયો
િારીખ ૨૦-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ મદદનીશ રડરે તટર શ્રી નાંદરકશોર ,પ્રોગ્રામ

િસાદરત કરિા.

ઓરફસર શ્રી પ્રમોદ કુમાર , શ્રી તપ્રયાંકા , શ્રી સાંજય કુમાર , ઈજનેર શ્રી મેઘા ગગત, જનરલ
મેનેજર શ્રી નીરજ વમાત દ્વારા આ કાયતક્રમનુ ાં સાંિાલન કરવામાાં આવ્ર્ુ.ાં પરરણામે રાજ્યભરમાાં
૧૦,૦૦૦ શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરિા ૨,૫૦,૦૦૦ તવદ્યાિીઓએ "ઉદાર બનીને જીિ મેળવો"
પર પાઠ શીખ્યા. તવદ્યાિીઓએ ભ ૂતમકાઓ ભજવી, પોિાના અનુભવોની િિાત કરી અને આ
રીિે િાલી રહેલ પાઠમાાં જોડાયા. આ પ્રારાં ચભક કાયતક્રમની સફળિા બાદ, િારીખ ૨૪
ુ રીએ 'બગાડને ટાળો અને જીિો' િિા િારીખ ૨૪-માિત-૨૦૧૮ના 'બીજાની તમલકિનુ ાં
ફેબ્રઆ
આદર કરો અને જીિો' આ બન્ને પાઠ પ્રસારરિ કરવામાાં આવ્યા હિા.

●

●

●

હરરયાણા
૧૦,૦૦૦ શાળાઓ

૨,૫૦,૦૦૦
તવદ્યાિીઓ
૩ પુનઃ પ્રસારણ
●

●

●

હદરયાણ
(ડાબેિી જમણે) (પ્રિમ હરોળ) મુકેશ - નાનકી - નેહા (બીજી હરોળ) ભરિ - રે હમદીન - તવરલ - તનતિન – અજીિતસિંહ

“રટમ રટમ િારા” કાયતક્રમની પહેલ ખેરવારા (રાજસ્િાન) માાં ‘’સ્વામી તવવેકાનાંદ ગવમેન્ટ મૉડેલ

હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાાં’’ િેના આિાયતશ્રી રદનેશ વ્યાસની વ્યક્તિગિ પહેલ અને નાયબ
તનયામક, માધ્યતમક તશિણ, રાજસ્િાન સરકાર, ડૉ. રિના શમાત ની માંજુરીિી કરવામાાં આવી
હિી. ત્યારબાદ રાજસ્િાન સરકારના મુખ્ય સચિવ ,શાળા તશિણ તવભાગના
ગાંગવાર આઈ એ એસ

એ આદે શ આપ્યો કે ૭૧ મોડેલ શાળાઓ

ઉચ્િિર માધ્યતમક શાળાઓમાાં ડીવીડી

શ્રી નરે શ પાલ

અને ૧૩૪૦ આદશત

દ્વારા જીવન કૌશલ્ય તશિણને પહોંિાડવુ.ાં વધુમાાં

ઉલ્લેખનીય છે અને આભારી છીએ કે, જ્યારે અમે ૭૧ મોડલ શાળાઓમાાં અમલીકરણ માટે
તવભાગ પાસે આવ્યા હિા, ત્યારે માનનીય અગ્ર સચિવશ્રી તશિણ તવભાગ એ આ કાયતક્રમને
આદશત શાળાઓમાાં પણ અમલમાાં મુકવા માટે સ ૂિના આપી હિી. િે પછી શ્રી આનાંદી આઈ એ
“રટમ રટમ િારે ”ના

એસ, તનયામક, રાષ્ટ્રીય માધ્યતમક તશિા અચભયાન, રાજસ્િાન સરકારે

પાઠોને 'એડર્ુસેટ' દ્વારા પ્રસારરિ કરવાની પહેલ કરી. નાયબ તનયામકશ્રી રદનેશ ગુપ્િા અને
શ્રી મહેન્રકુમાર ગુપ્િાએ ખાિરી આપી હિી કે, આ યોજનાનુ ાં સફળિાપ ૂવતક અમલીકરણ િશે.

પરરણામે, રાજ્યભરમાાં ૯૦૦૦ શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરિા ૬,૭૫,૦૦૦ તવદ્યાિીઓને ૨૩-માિત૨૦૧૮ ના રોજ 'એડર્ુસટ
ે ' ના માધ્યમિી

'જીતનો મંત્ર : જાહેર પદરિહનમાં પ્રશષ્ટાચારથી'

પાઠ જોવાનો લાભ મળ્યો. એક તશિક કે જેણે પ્રસારણનુ ાં નજીક િી અવલોકન કર્ુું િેન ુ ાં કહેવ ુ ાં છે
કે, "જો િમે ઉત્તમ શૈિચણક સામગ્રીને આધુતનક ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય રીિે િૈયાર

કરો છો અને િે તવદ્યાિીઓ સુધી પહોંિે છે , િો આપણે તશિણની દુતનયામાાં મોટા બદલાવ
લાવી શકીએ છીએ".

●

●

●

રાિસ્થાન
૯૦૦૦ શાળાઓ
૬ થી ૮ ધોરણ
૬,૭૫,૦૦૦ પ્રિદ્યાથીઓ
૧ િસારણ

●

●

●

ગુજરાિની ટીમ - જેમણે રાજસ્િાન અને હરરયાણામાાં કાયતક્રમના અમલીકરણ માાં આગેવાની કરી
(ડાબેિી જમણે) કૃણાલ - ધવલ - મર્ુરી - રક્રષ્ટ્ના - અજીિતસિંહ - તવરલ - િેજસ – તનલેશ

આ પ્રયત્નો આગામી શૈિચણક વષોમાાં િાલુ રહેશે; જેનો હજારો તવદ્યાિીઓને લાભ િશે. આ બે
રાજ્યો તસવાય,બીજા રાજયોમાાં પહોંિવા માટે ની અમારી પ્રરક્રયા િાલુ છે . સત્ય છે કે,દસ વષત
પહેલાાં 5 શાળાઓમાાં નાના પગલાાંઓિી શરૂઆિ કરી હિી; િીવ્રિાિી ડીવીડી પાઠ દ્વારા
પીઅર તશિણના રૂપમાાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી. િચલર િીરન તિટ્ટમે ઉપગ્રહ િકનીકનો
ઉપયોગ કરીને મોટી સફળિા પ્રાપ્િ કરી છે . રટમ રટમ િારે ની હરરયાણાની રટમ અને
ગુજરાિની રટમના અગ્રીમ પ્રયત્નો અને શ્રી તનિીન દે સાઈના સહયોગિી આ શક્ય બન્ર્ુ ાં છે .

લાંબાગાળા ના પ્રિકાસમાં “થભલર થીરન પ્રથટ્ટમે”
‘સુઝલોન ફાઉન્ડેશન’ની સી.એસ.આર.પ્રવ ૃતિઓ લાાંબાગાળાના ગ્રામીણ તવકાસ કાયતક્રમો માટે
નાણાકીય, કુદરિી, સામાજજક, માનવ અને ભૌતિક સ્રોિો તવકસાવવા માટેના માળખા પર કામ
કરે છે . આ કાયતક્રમનુ ાં િાતમલનાડુના કોઈમ્બતરુ અને તિરૂપુર જજલ્લાઓમાાં ‘ઈમાયામ ફાઉન્ડેશન’
દ્વારા અમલીકરણ કરવામાાં આવે છે . આ યોજનાના ભાગરૂપે, આ ફાઉન્ડેશન બે જીલ્લાઓમાાં
૧૧ માધ્યતમક શાળાઓમાાં માનવ સાંસાધન તવકાસ પર કાયતરિ છે .


િાચલર િીરન તિટ્ટમ
માનવ સાંસાધન મ ૂડી
સુધારવા
પ્રશક્ષક તાલીમ



િેના સામ ૂરહક પહેલોના ભાગરૂપે, ફાઉન્ડેશને “િચલર તિઅન તિટ્ટમ” દ્વારા જીવન કૌશલ્ય તશિણ
આપવા માટે યોગ્ય પ્રયત્નો કયાત છે . જેિી િેઓ શાળાના ૮૦૦ તવદ્યાિીઓ માટે શૈિચણક સહાય
ુ રી-૨૦૧૮ના રોજ ૩૪ તશિકોને િાલીમ આપવામાાં આવી
કરે . િે પછી, ૨૦ અને ૨૧-ફેબ્રઆ
હિી, જેિી તશિકો સરળિાિી શીખવાડી શકે. ૨૦૦ તવદ્યાિીઓની હાજરી સાિે પ્રાયોચગક સત્રો
લેવામાાં આવ્યાાં.

મહાપ્રિદ્યાલયના પ્રિદ્યાથીઓ માટે થભલર થીરન પ્રથટ્ટમ
મ ૂળભ ૂિમાાં “િચલર િીરન તિટ્ટમ” શાળાના તવદ્યાિીઓ માટે બનાવવામાાં આવ્યો છે , િેમ છિાાં,
પરાં ત ુ તનષ્ટ્ણાિોએ ઘણી વખિ તનદે શ કયો છે કે , TTTનો અભ્યાસક્રમ કોલેજના તવદ્યાિીઓ માટે
સુસગ
ાં િ છે . બીજા અચભપ્રાય મુજબ, શ્રી હરર િીઆગરાજન, સચિવ, િીઆગરાજર કોલેજ,
મદુરાઈ િેમના તવદ્યાિીઓને “િચલર િીરન તિટ્ટમ” દ્વારા જીવન કૌશલ્ય તશિણ આપવા માાંગે
છે . આ કાયતક્રમને અમલમાાં મુકવા માટે મહાતવદ્યાલયના આિાયત ડાત. પાાંરડયારાજન
પ્લેસમેન્ટ ઑરફસર રાજેશ જોડાયા હિા.

અને

‘’િચલર િીરન તિટ્ટમ
મહાતવદ્યાલયના
તવદ્યાિીઓ માટે પણ
યોગ્ય છે ’’
પ્રશક્ષક તાલીમ
િીઅગરાજાર કોલેજ સાિે સેંિીલકુ માર

“િચલર િીરન તિટ્ટમ” કાયતક્રમ િારીખ ૧૯-માિત-૨૦૧૮ના રોજ િીઅગરાજાર કોલેજમાાં શરૂ કયો
હિો. ત્યાાં ના બી.એ. (અિતશાસ્ત્રના)

પ્રિમ વષતના

તવદ્યાિીઓને જીિનો માંત્ર : 'આપણુ ાં લક્ષ્ય

બનાવવુ ાં પાઠ રજૂ કરવામાાં આવ્યો હિો.

મધ્યિદે શમાં “દટમ દટમ તારે ”
અગાઉના શૈિચણક વષતમાાં મધ્યપ્રદે શના ઇન્દોર ઝોનમાાં શ્રી સાંજય દૂ બે આઇ.એ.એસ., માનનીય
તવભાગીય કતમશનર દ્વારા “રટમ રટમ િારે ” કાયતક્રમની શરૂઆિ કરવામાાં આવી હિી.િે િોક્કસપણે
ઇચ્છત્તા હિા કે, િેઓ તવદ્યાિીઓને શૈિચણક અને કૌશલ્ય તવકાસમાાં પણ િેમને મદદરુપ િાય.
અમે કૃિજ્ઞિા સાિે નોંધ લઈએ છીએ કે, િેમની

પહેલના કારણે જ

TTT કાયતક્રમ ઇન્દોર

પ્રદે શમાાં પ્રવેશ કરી શક્યો. િારીખ ૩૦-ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ના રોજ અગર માલવા ખાિે તશિકોને
િાલીમ આપવામાાં આવી. જજલ્લા કલેતટર શ્રી અજય ગુપ્િાએ ઔપિારરક રીિે સત્રનુ ાં ઉદઘાટન
કર્ુું હત ુાં અને જણાવ્ર્ુ ાં હત ુાં કે TTT ને શાળાઓ ઉપરાાંિ તવદ્યાિી હોસ્ટે લમાાં પણ શીખવવુ ાં જોઇએ.
જીલ્લા અઘ્યિ શ્રી રાજેશ શુતલા અને નાયબ મામલદાર શ્રી ઓતશન તવતટરએ અમને ખ ૂબ સારો
સહકાર આપ્યો હિો. ૨૬ તશિકો અને ૪૦ તવદ્યાિીઓએ િાલીમ કાયતક્રમમાાં ભાગ લીધો હિો, જે
કાયતક્રમ અતધકારી શ્રી આનાંદ તમશ્રા દ્વારા અસરકારક રીિે સાંિાચલિ કરવામાાં આવ્યો હિો, જેમણે
પોિાની જાિે ઇન્દોર પ્રદે શમાાં કામ કરી િેને આગળ લાવવાનુ ાં નક્કી કર્ુું છે . આ કાયતક્રમને
અસરકારક રીિે આ પ્રદે શમાાં િલાવવા માટે િેમનુ ાં સમપતણ એક મહત્વપ ૂણતનો પરરબળ છે .

ગિરાતમાં પ્રશક્ષક તાલીમ
“રટમ રટમ િારા”એ ગુજરાિમાાં પાાંિ વષત પ ૂણત કયાત છે .બદલીઓ અને નવી ભરિીને કારણે સ્કૂલમાાં
ઘણા નવા તશિકો આવ્યા છે .અમદાવાદ અને વડોદરા જજલ્લાના ૧૭ િાલુકાઓમાાં ૩૨ સત્રો દ્વારા
બ્લોક રરસોસત કેન્રોમાાં “રટમ રટમ િારા” ખાિે નવા તશિકો માટે રીફ્રેશર કોસત હાિ ધરવામાાં આવ્યો
હિો ૮૦૦ તશિકોએ આ િાલીમ કાયતક્રમમાાં ભાગ લીધો.

આ સમાિાર પતત્રકા વાાંિવાની ખુબ મજા પડી. રાજસ્િાન અને હરરયાણામાાં સફળિાપ ૂવતક
ક્સ્િર અમલીકરણ પછી, TTT મધ્ય પ્રદે શમાાં િે જાણી આનાંદ આિયત િયો. ઓરોતવલે શાળાએ
િેમના અભ્યાસક્રમમાાં TTT નો પણ સમાવેશ કયો છે અને શ્રી અરતવિંદોના તશિણમાાં સમાનિા

બનાવી શકે છે િેની ખુશી છે . ખાસ કરીને જાિીય સમાનિા પરના સત્ર પછી છોકરીઓ વધુ
તવશ્વાસ ધરાવિી

હિી

અને છોકરાઓ પણ આને ટે કો આપિા હિા.TTT ના બીજા જીવન

કૌશલ્ય કાયતક્રમોમાાં આની ખુબ જરૂર છે .
િમારી ટીમ દ્વારા સારા કામ પર અચભનાંદન અને નવા વષતમાાં શ્રેષ્ટ્ઠ શુભેચ્છાઓ માટે ઘણા બધા
બાળકો અને પુખ્િ વયના લોકો સુધી પહોંિવા માટે શુભેચ્છાઓ, જેમને ખરે ખર આ મ ૂલ્યવાન
સત્રોિી ફાયદો િશે.

-

ડો. હરીપ્રિયા

ઓપ્િાલમોલોજજસ્ટ અરતવિંદ આઇ હોક્સ્પટલ, મદુરાઈ
બાળકોમાાં તશિણની પદ્ધતિઓ સુધારવા માટે ના િમારા સિિ પ્રયત્નો અત્યાંિ પ્રશાંસાપાત્ર છે .

- ડો. ટી.એસ. રામકમાર

તનયામક સેન્ટર ફોર સોક્યયલ રરકન્સ્રકશન
નાગરકોઇલ -2
હુ ાં શરૂઆિના રદવસોિી “િચલર િીરન તિટ્ટમ” કાયતક્રમનુ ાં નજીકિી તનરીિણ કરુાં છાં; છે લ્લા બે
વષતમાાં િે િાર વધુ રાજ્યોમાાં ફેલાઈ ગર્ુ ાં છે િે જાણીને આનાંદ િયો. આ કાયતક્રમને સમગ્ર
ભારિમાાં ફેલાવવા માટે શ્રેષ્ટ્ઠ શુભકામનાઓ.
- આર. િેંકટરામ

વરરષ્ટ્ઠ સલાહકાર, આરઆર સન્સ, મદુરાઈ
સમાિાર પતત્રકાના

લેખો “િચલર િીરન તિટ્ટમ”ના હેત ુઓ સ્પષ્ટ્ટપણે દશાત વે છે . ગુજરાિ,

રાજસ્િાન, મધ્યપ્રદે શ અને હવે હરરયાણા પછી, હુ ાં સહમિ છાં કે અમારુાં "િચલર િીરન તિટ્ટમ"
ટૂાંક સમયમાાં બીજા બધા રાજ્યોમાાં ફેલાશે.

- મભણકં દન એ.પી.

એક્તઝક્યુરટવ, કોમ્ફી, મદુરાઈ

