સમાચાર પત્રિકા

જાગૃતિ દ્વારા પરરવિતન

જુલાઈ
૨૦૧૮

આ ઉનાળામાાં ભારતભરમાાં ૯ સ્થળો એ ૧૧ ત્રિબિરો કરી હતી. તે સ્થળો દબક્ષણ ભાગમાાં તાત્રમલનાડુમાાં ,પત્રિમ ભાગમાાં ગુિરાતમાાં અને ઉત્તરમાાં
હહમાલયના પવટતોની વચ્ચે આવેલ મનાલીમાાં “થબલર થીરન ત્રથત્તમ” દ્વારા
જીવન કૌિલ્ય ત્રિક્ષણ પ ૂરુાં પાડવામાાં આવ્ુ ાં હતુ.રમત ગમત ત્રિબિર ના

અંક

સહભાગીઓ ને ગણવેિ આપવો,
તે અમારી CSR (કોપોરે ટ સામાજિક િવાિદારી) પ્રવ ૃત્રત્તઓનો એક ભાગ

ઉનાળાના ત્રિબિરમાાં જીવન

હતો.આ અંક,

કૌિલ્ય પર ત્રિક્ષણ

આ ત્રવષય

પર વધુ માહહતી આપિે ..... વાાંચતા રહો ....... તમારા

અબભપ્રાયો અને ત્રવચારો રજૂ કરો.....
હુ ાં તમારા ત્રનરાં તર સમથટન અને ૂ ૂચનોની આિા રાું ુાં ુાં.

રમત -ગમત ત્રિબિરમાાં
સહભાગીઓને ટી-િટટ આપી

સાંપાદકીય સત્રમત્રત
“થબલર

પ્રત્રતધ્વત્રન

થીરન

ત્રથત્તમ”

(TTT)

૭

થી

૧૨ ધોરણ ના

ત્રવદ્યાથીઓને

જીવન કૌિલ્ય માટે ન ુ ાં ત્રિક્ષણ આપે છે . જે ત્રવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા (WHO) દ્વારા
ૂ ૂબચિદ્ધ કરાયેલ ૧૦ જીવન કુ િળતા પર આધાહરત છે . આ કાયટક્રમના સિો
ત્રવદ્યાથીઓને િોડીને રાખે અને સારા અનુભવો સાથે ત્રિક્ષણ મળે તે ત્રવચારીને
તૈયાર કરવામાાં આવયા છે . ત્રનમ્ન પ્રાથત્રમક િાળામાાં ત્રિક્ષકોની પુસ્સ્તકા દ્વારા અને
ઉચ્ચપ્રાથત્રમક,માધ્યત્રમક
આપવામાાં

અપરાજિથા ફાઉન્ડેિન
૫એ, વી.પી. રાત્રથનસામી રોડ
િીિી કુલમ
મદુરાઈ - ૬૨૫૦૦૨
www.aparajitha.org
0452-4375252
info@aparajitha.org
માિ ખાનગી પ્રચાર - પ્રસાર માટે

આવે

અને ઉચ્ચતરમાધ્યત્રમક િાળામાાં ડીવીડી દ્વારા પાઠ
છે .આ કાયટક્રમનો હેત ુ ભારતનો

િવાિદાર

નાગહરક િનાવવાનો છે અને તેની પ્રારાં બભક પહેલ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ માાં ૫ (પાાંચ)
ઉચ્ચતરમાધ્યત્રમક
િાળાઓમાાં કરવામાાં આવી હતી. વષટ ૨૦૦૯-૨૦૧૦માાં તાત્રમલનાડુ સરકારના
ત્રિક્ષણ ત્રવભાગ દ્વારા તાત્રમલનાડુ ની તમામ ઉચ્ચતરપ્રાથત્રમક

અને ઉચ્ચતર

માધ્યત્રમક િાળાઓમાાં આ કાયટક્રમનુ ાં ત્રવસ્તરણ કરવામાાં આવ્ુ ાં હતુ.ાં પછીથી તેને
પ્રાથત્રમક, સરકારી અને ખાનગી િાળાઓમાાં અમલમાાં મુકવામાાં આવ્ુ ાં હતુ.ાં જેમને
હટમ હટમ તારા કાયટક્રમમાાં રસ હતો.

હવે આ કાયટક્રમનુ ાં અમલીકરણ ૬ રાજ્યોમાાં

થાય છે - તાત્રમલનાડુ , ગુિરાત, રાિસ્થાન, મધ્ય પ્રદે િ, ઉત્તર પ્રદે િ અને
હહરયાણા.

(આ અંકના લેખોનુ ાં તાત્રમલમાાંથી અંગ્રેજીમાાં ભાષાાંતર શ્રી માલી નાંદકુમારે
કરે લ છે )

(કાયટક્રમ: એત્રપ્રલ – જૂન ૨૦૧૮)

ઉનાળુ તિબિરમાાં જીવન કૌિલ્યન ાંુ તિક્ષણ
્ુત્રનસેફ અનુસાર જીવન કૌિલ્ય ત્રિક્ષણ ની વયાખ્યા છે ; "વતટનમાાં પહરવતટન અથવા વતટન
ુ ન રાખવુ.ાં
ત્રવકાસ અબભગમ દ્વારા મુખ્યત્વે િણ ક્ષેિમાાં - જ્ઞાન, વલણ અને કૌિલ્ય નુાં સાંતલ
અપરાજીથા ફાઉન્ડેિન િાળકો માટે વાત્રષિક ઉનાળુ ત્રિબિરનુ ાં આયોિન કરે છે જેથી તેઓ
રમતો, ગીતો, ભ ૂત્રમકા ભિવવી, કલા અને હસ્તકલા અને અન્ય પ્રવ ૃત્રત્તઓ દ્વારા આનાંહદત રીતે
આ જીવન કુિળતા મેળવી િકે.

િાતમલનાડુ
આ કાયટક્રમના ભાગરૂપે, ૭ થી ૧૧ મે ૂુધી વાયએમસીએ કામક િહેરા અને મગ
ાં ૂ ાની ઉચ્ચ
માધ્યત્રમક િાળામાાં અપરાજીથા કોપોરે ટ સત્રવિસીઝ પ્રાઇવેટ બલત્રમટે ડના કમટચારીઓના િાળકો
માટે ત્રિબિરનુ ાં આયોિન કરવામાાં આવ્ુ ાં હત.ુ ૫૬ ત્રવદ્યાથીઓએ તેમાાં ભાગ લીધો હતો. અન્નાઈ
નગર ત્રનવાસ કલ્યાણ અસોત્રસએિનના સહયોગથી અન્નાઈ નગરના અને તેના પાડોિના
ત્રવસ્તારના ત્રનવાસીઓના ૨૪ િાળકોએ તારીખ ૧૪ અને ૧૮ મે વચ્ચે યોજાયેલી ત્રિબિરનો

લાભ મળ્યો હતો. ૨૧ થી ૨૫ મે ૂુધી મદુરાઈમાાં ત્રવલાાંગડી ખાતે યોજાયેલા ત્રિબિરમાાં ૨૨
િાળકોએ ભાગ લીધો હતો.
આ ત્રિબિરો મુખ્યત્વે િાળકોમાાં નેત ૃત્વ ગુણો ત્રવકસાવવા માટે રાખવામાાં આવયાાં હતાાં. ત્રવત્રવધ
રમતો રમાડવામાાં આવી જેમકે; 'ઝડપી ત્રનણટય લેવો', 'િોવો અને િોધો',
'અલગ રીતે કરો', 'િોલગેમ' અને પ્રવ ૃત્રતઓ કરવામાાં આવી જેમકે 'કાંઈક
નવુાં

િનાવો',

'રોલ

પ્લે',

'વાતાટ

િનાવો','મારી

ખાસ

કુિળતા','કાગળમાાંથી આકારો િનાવવા’,' કાગળમાાંથી િણગાર','૩ડી
બચિો િનાવવા ',' રાં ગ પુરવા’, 'ડાન્સ અને માટીમાાંથી ત્રવત્રવધ નમ ૂના
િનાવવા; જેના દ્વારા તેમનામાાં ત્રવત્રવધ આવડતો અને કુિળતાઓ આવે
- જેમકે સ્વ જાગૃત્રત, સહાનુભ ૂત્રત,અન્યો સાથે િોડાવુ,ચચાટ
ાં
,સર્જનાત્મક
ત્રવચારસરણી,આલોચનાત્મક ત્રવચારસરણી, ત્રનણટય લેવાની ક્ષમતા ,
સમસ્યાનુાં ત્રનરાકરણ, લાગણીઓનુ ાં સાંચાલન, તણાવનો

સામનો કરવો,

૩
રાજ્યો
૯
સ્થળો
૧૧
ત્રિબિર
૯૯૩
ત્રવદ્યાથીઓ

ટીમની સાથે કામ, અન્ય લોકોને મદદ કરવી, નેત ૃત્વની પહેલ કરવી વગેરે.

ુ રાિ
ગજ

૧૮મી એત્રપ્રલે વડોદરા જિલ્લાના ધાંતેિ ગામમાાં સરકારી પ્રાથત્રમક િાળાની ત્રિબિરમાાં , ૪૮
ત્રવદ્યાથીઓ અને ૫ ત્રિક્ષકો સહભાગી થયા હતા. તેમને સર્જનાત્મક ત્રવચારસરણી અને ટે લીફોન
ત્રિષ્ટાચારનો પાઠ આપવામાાં આવયો હતો.

તારીખ ૨૧ અને ૨૩ એત્રપ્રલના રોિ અમદાવાદના છારોડી ગામમાાં યોજેલ ત્રિબિર માાં ૩૩
ત્રવદ્યાથીઓ અને ૨ ત્રિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો. તેઓને લોકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવવી અને
વાતચીતમાાં િોડાવવાની કળા અને પ્રહક્રયા ના કૌિલ્ય પર પાઠ આપવામાાં આવયો હતો.
ઇસ્ટોલાિાદ (અમદાવાદ) ની પ્રાથત્રમક િાળામાાં યોજાયેલ ત્રિબિરમાાં ૪૫ ત્રવદ્યાથીઓ અને ૫
ત્રિક્ષકો એ લોભને કેવી રીતે ત્રનયાંત્રિત કરવો તે િીખવાડવામાાં આવ્ુ ાં હત.ુાં
તારીખ ૨૬ અને ૨૮ એત્રપ્રલ ના રોિ અમદાવાદના જીવનતીથટ ફાઉન્ડેિન ની સાથે મળીને
રામપીર ના ટે કરા પર આવેલ ઝાંપડામાાં

રાખેલી ત્રિબિર માાં

આત્મત્રવશ્વાસ મેળવવો અને

િગાડ ને અટકાવવો મુદ્દાઓ ઉપર સમિ કેળવવામાાં આવી હતી. તેમાાં ૬૦ ત્રવદ્યાથીઓ અને
૧૫ સ્વયાંસેવકો સહભાગી િન્યા હતા.

હરરયાણા

હહરયાણા સરકાર હહમાચલ પ્રદે િમાાં દર વષે ઉનાળામાાં સાહસ ત્રિબિરનુ ાં આયોિન કરે છે . આ વષટ ની
ત્રિબિરમાાં ૯૯૩ ત્રવદ્યાથીઓને ટીટીટી કાયટક્રમની હહન્દી આવ ૃત્રત્ત 'હટમ હટમ તારે ' દ્વારા જીવન કૌિલ્યનુ ાં
ત્રિક્ષણ આપવામાાં આવ્ુ ાં હતુ.ાં આ ત્રિબિર િે અલગ અલગ સિ માાં યોજાઈ હતી - પ્રથમ ત્રિબિર ૨૧,
૨૨ અને ૨૩ મે ના રોિ યોજાઈ હતી અને િીજી ત્રિબિર ૨૭, ૨૮ અને ૨૯ મે ના રોિ હહરપુર અને
ુ માાં યોજાઈ હતી. આ ત્રિબિરમાાં અન્યની ત્રમલકત નો આદર કરવો , િગાડને અટકાવવો, જાહેર
ભાનુપલ
પહરવહનનો ઉપયોગ કરવો , ગુડાં ાગદી થી દૂ ર રહેવ,ુ ાં આત્મત્રવશ્વાસ ત્રવકસાવવો, િીજાને શુભેચ્છા
પાઠવી, અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરવી અને ઉદાર િનવુ ાં મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરી
લેવામાાં આવયા હતા.

પાઠ

રમિ તિબિરમાાં ભાગ લેનાર માટે ટી- િર્

ઉનાળામાાં સ્પોર્ટટ સ અનુત્રિક્ષણ ત્રિબિર કરવી તે ટી.વી.ૂુદરમ
ાં
ઉચ્ચતર માધ્યત્રમક િાળા,
મદુરાઈની વાત્રષિક ત્રવત્રિષ્ટતા છે . આ વષટનાાં ત્રિબિરમાાં ભાગ લેનારા ૨૦૦ છોકરાઓ અને
છોકરીઓને અપરાજિથા ફાઉન્ડેિને ઉપહાર રૂપે ટી -િટટ આપ્યા હતા .

ટીટીટી ની ત્રસદ્ધદ્ધઓ િોઈ ું  ૂિ િ પહરપ ૂણટતા અનુભવી. હુ ાં ું ુિ ું ુિ ુાં કે તે ઘણા િાળકો ૂુધી
પહોંચે છે અને અમે આિા રાખીએ છીએ કે થોડા િાળકોને અહીંયા િીખેલ પાઠ તેમના રોજિિંદા
જીવનમાાં ઉપયોગી થિે. આવરણ-પુષ્ઠી ું  ૂિિ પ્રભાવિાળી છે
-

કે. દુગાત

ટ્રસ્ટી અપરાજિથા ફાઉન્ડેિન, મદુ રાઈ,તાત્રમલનાડુ

સાંખ્યાિાંધ િાળાઓ અને લાભાથીઓ ને આવરી લીધા તે ું ુિિ પ્રભાવિાળી ત્રસદ્ધદ્ધ છે . આ
કાયટક્રમના પ્રારાં બભક તિક્કામાાં હુ ાં તેનો ભાગ હતી તે માટે હુ ાં ું ુિ ગવટ અનુભવુ ુાં.મને ત્રવશ્વાસ
છે કે ભત્રવષ્યમાાં એક સારા સમાિના ઘડતરમાાં આ કાયટક્રમ ું ુિ અસરકારક થિે. અબભનાંદન
અને શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છાઓ.
- એન. કૃષ્ણમ ૂતિિ
ટીવીએસ એન્ડ સન્સ, મદુ રાઈ, તાત્રમલનાડુ

અદ્દભુત... શુભેચ્છાઓ માટે િબ્દો નથી.. પરાં ત ુ હજારો ફૂલો ના ગુલદસ્તાના હકદાર છો!
ુ રાજ
- યવ
મદદનીિ એહડટર ઇન ચાર્જ, ુટ્ટી ત્રવકટાન, ચેન્નઈ, તાત્રમલનાડુ

૧૭ લાખ ્ુવાનોની ત્રવચારિસ્તત ૂુધી પહોંચવુ ાં એ એક પ્રચાંડ ત્રસદ્ધદ્ધ છે , અને તે નોંધપાિ છે કે
આ તમામ દે િના નાના હહસ્સાના એક ું  ૂણામાાં નથી થ્ુ ાં પણ ૬ રાજ્યોમાાં અને ૩ ભાષાઓમાાં
ફેલાયેલ ુાં છે . કાયટક્રમમાાં સેટેલાઈટ તકનીકનો ઉપયોગ કરવો તે વધુ પ્રિાંસત્રનય છે . આ ત્રસદ્ધદ્ધ
માટે તમારી અને તમારી ટીમની પીઠ િરુર થાિડવી પડે.
- એસ. રાધાકૃષ્ણ
હૈદરાિાદ, તેલગ
ાં ાણા

કાયટક્રમની િરૂઆતથી આિયટિનક કામગીરી! ત્રવિાળ છલાાંગ મારી અદ્દભુત પદબચન્હો પાડયા
છે ! માનવજાત માટે ઉત્તમ સેવા. અમને ગવટ અને ું ુિી છે કે અમે પણ આ આકષટક સેવાનો
એક ભાગ છીએ.
કે.સારતિ
પ્રધાન આચાયટ, ૂુન્દરમ મેહટ્રક્ુલિ
ે ન ઉચ્ચ માધ્યત્રમક િાળા, અવ્ુર, તાત્રમલનાડુ

ભારતમાાં આઠ રાજ્યોમાાં આ કાયટ ચાલુ છે તે ું ુિ િ ઉત્સાહની વાત છે . અમે આિા રાખીએ
છીએ કે આ કાયટક્રમ આગળના વષોમાાં વધુ રાજ્યોમાાં કરવામાાં આવિે.
ુ ીરતસિંહ ચડુ ાસમા
રઘવ
બ્લોક સાંસાધન સાંયોિક - એસ.એસ.એ. ધાંધકુ ા ગુિરાત

અમને આ સમાચાર પત્રિકા વાાંચીને ું ુિી છે કે ટીટીટી ઘણા રાજ્યોમાાં ફેલાયેલી છે . ટીટીટી ને
ગુિરાતમાાં પાાંચ વષટ પ ૂણટ થયા

તે માટે અમે ું ુિ ું ુિ છીએ અને આગામી વષોમાાં વધુ

િાળકો ૂુધી પહોંચવા માટે અમારી શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છાઓ છે .
ભૌતમકભાઈ પટે લ
બ્લોક સાંસાધન સાંયોિક - એસ.એસ.એ. અમદાવાદ, ગુિરાત

હટમ હટમ તારા નો હેત ુ ું  ૂિ સારો છે . આનાથી િાળકની વતટણકાં ૂ માાં ઘણા ૂુધારા થયા હતા. આ
સારા કાયટને જાળવી રાખો.
ુ
તષાર
તલસ્ટર સાંસાધન સાંયોિક – એસ.એસ.એ. સાણાંદ, ગુિરાત

આિા છે કે તમારો કાયટક્રમ િધા રાજ્યો ૂુધી પહોંચિે અને આ દે િના તમામ ત્રવદ્યાથીઓ ને
આ કાયટક્રમના લાભોનો આણાંદ માણિે.
દિતનિેન પટે લ
પ્રધાન આચાયટ, પ્રાથત્રમક િાળા, ફાંગડી, ગુિરાત

અપારજિથા ફાઉન્ડેિન િાળકો માટે મ ૂળભ ૂત રીતે િરૂરી ત્રિક્ષણ આપે છે અને તે વધારે રાજ્યો
ૂુધી પહોંચે તેવી ઈચ્છા રાખીએ છે .

િેજલિેન િાહ
ુ નો કૂવો, ગુિરાત
ત્રિક્ષક, પ્રાથત્રમક િાળા, રામતજી

અપારજિથા ફાઉન્ડેિન ભાત્રવ પેઢીઓ માટે અને વધુ સારા સમાિનુ ાં ત્રનમાટ ણ કરવા માટે ું  ૂિ િ
ઉમદા કાયટ કરી રહી છે . હાહદિ ક શુભેચ્છાઓ.

વૈભવભાઈ પટે લ
પ્રધાન આચાયટ, પ્રાથત્રમક િાળા , રે લ્વે સ્ટે િન , વસ્ત્રાપુર , ગુિરાત

િાળકો અને ્ુવાન લોકો માટે અદ્દભુત કામ કરવા િદલ અબભનાંદન. રાષ્ટ્રનુ ાં ભત્રવષ્ય તેઓના
હાથમાાં છે , અને િદલામાાં તમારા હાથમાાં છે .

ુ મતનયન
રમ્યા સબ્ર
મુખ્ય વયવસાય ત્રવશ્લેષક અપરાજિથા, મદુ રાઇ, તત્રમલનાડુ

દે િભરમાાં ટીટીટી ની ઝડપી વ ૃદ્ધદ્ધ િોઈ ું ુિી થઈ! અપરાજિથા ફાઉન્ડેિન ની સમગ્ર ટીમને તમને
અથાગ પ્રયત્નો માટે હાહદિ ક અબભનાંદન ... અને આમિ પ્રયત્નો ચાલુ રાખો.

આનાંદરાજ કે.
વયવસાય પ્રમુખ - ઇ.સી.એસ., અપરાજિથા, મદુ રાઈ, તત્રમલનાડુ

ટીટીટી ના ત્રવકાસ, ફેલાવવો

અને સેટેલાઈટ તકનીકનો વયાપક ઉપયોગની કથા ું ુિિ

પ્રભાવિાળી છે . ું ુિિ શુભકામનાઓ અને આમિ સારા કામ ચાલુ રાખો. સમગ્ર ટીમને અબભનાંદન.
- ડૉ એસ વેંક્ટે િ
વહરષ્ઠ પ્રહક્રયા ત્રવશ્લેષક, અપરાજિથા, મદુ રાઈ, તત્રમલનાડુ

