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િવગત             પાના ન.ં

નમ તે!
બાળપણના શ આતના પગિથયામાં બાળક
ચેને ચે તેના િપતાને પહ ચવાનો ય ન કર

છે. તેમાં િવિવધ પગિથયામાં ુકં ગબડ ુ,ં
ધાપડ ુ,ં અવાજકર ુ,ં ચાલ ું અને ુદ ું એ 

બાબતો માથંી પસાર થાય છે. “ટ મ ટ મ તારા”
તે આ િવશાળ ગિતમાં અને ચાઈએ
પહ ચાડવા માટ છે લા બે વષથી તેમાં પસાર
થઇ ર ા છે અને નવી નવી ઉ ચાઇએ
પહ ચવાનો ય ન કર ર ા છે.

િશ કની તાલીમના સ ો  ટ મ ટ મ તારામા,ં 
અરસ-પરસ વાતચીત તથા ઉપ હ ટકનોલો
ારા િવ ડઓના  મા યમે સમ વાનો ય ન

કર ર ા છે. હ રયાણા સરકારના િશ ણ સચવે 
તેમની એક ેસ રલીઝમા ં“ટ મ ટ મ તારા”ના 
કારણે આવેલ િવ ાથ મા ં હકારા મક બદલાવ 
િવશે ઉ લેખ કરલ છે.એક સશંોધન થયેલ છે 
મા ં “થલર થીરન િથ મ” કાય મના કારણે 

િવ ાથ ઓમા ં યવહારા મક બદલાવ  દિશત 
થાય છે. આ ક ારા અમને તમાર  સાથે આ 
વાતોની ચચા કરવામા ં શુી થાય છે. અમે
તમને અપરા જથા ફોઉ ડશનની નવી વેબસાઈટ 
ની લુાકાત લેવા માટઆમં ણઆપીએછ એ.

આ બ  ુવાચંો 
તમારા િવચારો અને લાગણીઓની આપ-લે 
કરો. આ િવશે તમારા શ દો િમ ોમા ંફલાવો. 
અમે તમારા િનરંતર સહકાર અને ચુનોની 
રાહ જોઈ ુ ં.

સપંાદક ય ટ મ૦૪૫૨- ૪૩૭૫૨૫૨

info@aparajitha.org

“થિલર થીરન િથ મ” (ટીટીટી) ૭ થી ૧૨ ધોરણના િવ ાથીર્ઓને જીવન કૌશ ય અંગેના િશક્ષણ િશખવાની તક આપે છે. કે 
 આધાિરત છે ૧૦ જીવન કૌશ યનુ ંલી ટ વ ડર્ હે થ ઓગેર્નાઈઝશન (WHO) કે મણે એવા પાઠોની રજૂઆત કરી છે કે 
 બાળકોને ખશુનમુા વાતાવરણમા ંશીખીને પોતાને સકંળાયેલ રાખી શકે. પ્રાથિમક શાળાના િવ ાથીર્ઓ માટે હે ડબકુનો 

ઉપયોગ કરવામા ં આવે છે અને િશક્ષકો તેનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને શીખવાડે છે જયારે હાઈ કૂલ અને હાયર 
સેક ડરીના િવ ાથીર્ઓને ડીવીડી દ્રારા િશક્ષણ આપવામા ં આવે છે. આ કાયર્ક્રમનો હતે ુ િવ ાથીર્ઓને જવાબદાર 
બનાવવાનો છે.  ૨૦૦૮-૨૦૦૯મા ં૫ ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમા ંશરુ કરવામા ંઆ યો હતો. ૨૦૦૯-૨૦૧૦ આગળ 
વધારવામા ંઆ યો હતો. તાિમલનાડુમા ં તાિમલનાડુ સરકારના િશક્ષણ િવભાગ ારા આને મા યિમક શાળાઓ અને 
ઉ ચતર મા યિમક શાળોમા ંફેલાવવામા ંઆ યો હતો. પાછળથી તે પ્રાથિમક સરકારી શાળાઓ અને ખાનગી શાળાઓમા ં
પણ વધારો કરવામા ંઆ યો હતો, કે TTT ટીટીટી મા ંરસ ધરાવે છે. હાલમા ંતે નવો કાયર્ક્રમ ૬ રા યોમા ંચાલે છે -
તાિમલના ુ, જુરાત, રાજ થાન, મ ય દશ, ઉ ર દશ અને હ રયાણા.

અપરાિજથા ફાઉ ડેશન
૫એ, વી.પી. રાિથનસામી રોડ બીબી 
કુલમ, 
મદુરાઈ -૬૨૫૦૦૨ 



જુરાતમા ંટ મ ટ મ તારા ગે િશ કોની 
તાલીમ ુ ંસી ુ ં સારણ

ટીમ ટીમ તારા ગજુરાતમા ં૬ વષર્થી પ્રાથિમક શાળાના બાળકો માટે કાયર્રત છે. 
અને આ આગળ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળા સધુી િવ તતૃ થઈ ર ુ ંછે. 
આને યાનમા ં રાખીને “ટીમ ટીમ તારા”ના પાઠો દર બધુવારે ૯મા ંઅને ૧૦મા ં
ધોરણના ંિવ ાથીર્ઓને અને દર ગુ વારે ૧૧ અને ૧૨ ધોરણના ંિવ ાથીર્ઓને ઉપગ્રહ 
ારા બતાવવામા ંઆવે છે. લગભગ ૮૦૦૦ શાળાઓના ૧૬,૦૦,૦૦૦ િવ ાથીર્ઓને 
લાભ મળે છે.

ઉપગ્રહ દ્રારા પ્રસાિરત થતા પાઠો ૩૧ િડસે બર,૨૦૧૮ ના શ  કરવામા ંઆ યા.ં
મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશક્ષણબોડર્ના ગજુરાતના પ્રમખુ ી એ. .શાહ,
સયંકુ્ત િનયામક ડાયરેક્ટર ી બી.એન.રાજગોર તેઓએ આ ટેલી-દેખાવ વખતે 
જીવન કૌશ ય િશક્ષણની જ િરયાત ઉપર ભાર મકુ્યો હતો. યારબાદ “ટીમ ટીમ 
તારા”ની િશક્ષક તાલીમ દરિમયાન લેકચર દ્રારા પીઅરિશક્ષણ તકનીક દશાર્વવામા ં
આ યુ ંહત ુ.ં

અપરા જથાની નવી વેબસાઈટ
અપરાિજથા તેની અિવરત મસુાફરીમા ંએક પછી એક સીમાિચ  પાર કરી ર ુ ં છે.
િવ ભરમા ં પોતાના યોગદાનનો પ્રચાર કરવા માટે એક વેબસાઇટ બનાવવામા ં
આવી છે. િવિવધ કાયર્ક્રમો અને  પ્રવિૃ ઓ  જુદા-જુદા રા યોમા ંથાય છે તેને 
તરતો-તરત જ યા ંઅપડટે કરવામા ંઆવે છે. સફળ વાતાર્ઓ અને િવ ાથીર્ઓ અને 
અનયુાયીઓ તરફથી પ્રિતસાદ અને િહતે ઓ તરફથી સચુનો દરેક વ ત ુ
www.aparajitha.org યાથંી મળી શકે છે.



હિરયાણા સરકારના અિધક મખુ્ય સિચવ, શાળા િશક્ષણ ટીમ ટીમ તારાની ખબુજ 
પ્રશસંા કરી છે, ી પી. કે. દાસ આઈ. એ. એસ આ કાયર્ક્રમનુ ંસમગ્ર રા યમા ંપ્રસાિરત 
થાય તે માટેના હકુમ આપી દીધા છે. તેમના પે્રસ િરલીઝ િનવેદનમા ંતેમણે  નીચે 
મજુબ જાહરે કરેલ છે.

હિરયાણા ના િશક્ષણ િવભાગ અને અપરાિજથા ફોઉ ડેશને સાથે મળીને િવ ાથીર્ઓને 
જીવન કૌશ ય િશક્ષણ આપવામા ંઆવે છે.

ખાસ કરીને િકશોરાવ થા િશક્ષણ કાયર્ક્રમ ના ભાગ પે આ ફોઉ ડેશનના ં પાઠો 
અંબાલા િડિવઝનમા ંએક વષર્ થી ચાલ ુ કરવામા ંઆ યા છે. આના પિરણામ પે 
અમને અંબાલા, યમનુા નગર,કુ કે્ષત્ર,પચંકુલા અને કૈથલ િજ લા ના િવ ાથીર્ઓના 
યવહાર અને વતર્નમા ંતફાવત જોવા મળે છે.

પ્રો સાહક પિરણામોના કારણે અપરાિજથા સાથે એક સમજણપત્ર પર સહી કરવામા ં
આવી છે. આ સમજણપત્રના અનસુાર, જયારે એિપ્રલ ૨૦૧૯ મા ં  િકશોરાવ થા 
િશક્ષણ કાયર્ક્રમના ત્રીજા તબક્કાની શરુઆત થશે યારે યારે ટીમ ટીમ તારાને 5 
િજ લાની શાળાઓમા ંવધારવામા ંઆવશે. ચોથા તબક્કામા ંબધા બાકી રહી ગયેલા 
િજ લાઓને આવરી લેવામા ંઆવશે નો હકુમ અ યારે બહાર પાડી દેવામા ંઆ યો 
છે.

એમ. ઓ. ય ુએ અપરાિજતાના નીચેના પ્રો સાહજિનક કાયર્ માટે સહી કરેલી છે. નવી 
કબલુાત પ્રમાણે જયારે ત્રીજો રાઉ ડ પ્રૌઢ િશક્ષણના કાયર્ક્રમ માટે એિપ્રલ-૨૦૧૯ મા ં
ટીમ ટીમ તારા મારફતે પાચં વધારે િજ લાની શાળાઓમા ંિવ તતૃ કરવામા ંઆવશે.
આમા તેના ચોથા રોઉ ડ હકુમો પ્રસાિરત થઇ જશે.

હ રયાણાના િશ ણ સચવ ારા ટ ટ ટ  ની શસંા



તાિમલના ુમા ં‘થલર થીરન િથ મ’(ટ ટ ટ )– ૂ યાકંન

“ટીમ ટીમ તારા”નુ ંપાચં રા યોમા ંઅમલીકરણ થઈ ર ુ ંછે - તાિમલનાડુ,  ગજુરાત, 
રાજ થાન, હિરયાણા અને મ યપ્રદેશમા ં ત્રણ ભાષાઓમા ં તાિમલ, ગજુરાતી અને 
િહંદી; આ કાયર્ક્રમના પિરણામ પે િવ ાથીર્ઓમા ં કૌશ યિવકાસ અને વતર્નમા ં
બદલાવ િવશે િવ ાથીર્ઓ અને િશક્ષકો પાસેથી િનયિમત રીતે પ્રિતભાવ લેવામા ં
આવે છે.
તાિમલનાડુમા ં િવ લેષણા મક અ યાસ હાથ ધરવામા ં આ યો હતો અને પ્રા ત 
શૈક્ષિણક પ્રિતભાવોના આધારે િવ ાથીર્ઓના ફેરફારોની તપાસ કરવા અને તેમના 
મેળવેલ કૌશ યમા ંસધુારણાના તરની પણ સમીક્ષા કરવામા ંઆવી હતી. અ યાસ 
માટે ચાલ ુ શૈક્ષિણક વષર્ના ઑક્ટોબર થી િડસે બરના સમયગાળા દરિમયાન ૧૦ 
શાળામાથંી ૪૨૦ િવ ાથીર્ઓને નમનૂા તરીકે લેવામા ંઆ યા હતા.
નમનૂા માટેની માિહતી મદુરાઈ, શીવગગંાઈ, ઈરોઈ, સાલેમ, િતરુવ લમૂ અને 
કાચંીપરુમ િજ લાની શાળાઓમાથંી એકિત્રત કરવામા ંઆવી હતી. તેમાથંી ૨૦%
સરકારી શાળાઓ, ૫૦% સરકારી સાધનસપંણૂર્ શાળાઓ અને ૨૦% વિનભર્િરત 
વતતં્રશાળાઓ હતી. આમા ં૩૦% ક યાશાળાઓ, ૧૦% કુમાર શાળાઓ અને ૬૦%
સહિશક્ષણ શાળાઓ હતી. ૩૦% ગ્રા ય િવ તારમાથંી અને ૭૦% શહરેી િવ તારમાથંી 
લેવામા ંઆ યા હતા. ૩૫% છોકરાઓ તરફથી અને ૬૫% છોકરીઓ તરફથી પ્રિતભાવ 
મ યા. આમાથંી ૩૮% ગ્રા યિવ તારની શાળાઓમાથંી અને ૬૨%  શહરેી િવ તારની 
શાળાઓમાથંી હતા. ૧૨.૮% સરકારી શાળાઓ ૭૪.૭% સરકારી સાધન સપંણૂર્શાળાઓ 
અને ૧૨.૫ % વિનભર્િરત વતતં્ર શાળાઓ હતી. 

કૌશ ય ટકા

ુ યો 28

વ ૃ ા 11

વત કુ( િશ ટાચાર) 11

ત રક ય ત વ કૌશ ય 10

લાગણીઓને ુશમા ંરાખવી 10

વાતચીત / સચંાર 09

બી  બાબતો 21

ટબલ – 1 
વન કૌશ યની િવ ાથ ઓ પર અસર



મ ૂ યો પરના ઇનપટુ િવ ાથીર્ઓ પર સૌથી મોટી અસર ધરાવે છે. યારબાદ 
વજાગૃ ા અને િશ ટાચારને  પાઠોને અનસુરે છે. ત્રીજુ થાન આંતર યિક્ત વ 
કૌશ ય અને લાગણીઓ પર અંકુશ પાઠે લીધેલ છે. વાતચીત/ સચંારના પાઠનો 
સમાવેશ ચોથા લોટમા ં થયો છે. સમય યવ થા, માનિસકતણાવ, 
તદુંર તીઅનેઆરોગ્ય, જાતીયસમાનતા, સ ના મક િવચારસરણી , િનણર્યશિક્ત, 
મીિડયાને સમજવુ ં અને પયાર્વરણનુ ં સરંક્ષણના પાઠોને યાદીમા ં પાછલુ ં થાન 
મળેલ છે. એક સભંિવત કારણ એ છે કે ધોરણ ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ના ખબૂ થોડા 
િવ ાથીર્ઓ ારા પ્રિતસાદ આપવામા ંઆ યો હતો અને સ ના મક િવચારસરણી,
િનણર્યશિક્ત, મીિડયાને સમજવુ ંઅને પયાર્વરણનુ ંસરંક્ષણ એ તેમના કાયર્ક્રમનો 
ભાગ છે.

ટબલ-2 
વન કૌશ યની શહર  િવ તારના 

િવ ાથ ઓ પર અસર

કૌશ ય ટકા
ુ યો 25

લાગણીઓને ુશમા ંરાખવી 15

વ ૃ ા 14
વત કુ( િશ ટાચાર) 13

ત રક ય ત વ કૌશ ય 09

બી  બાબતો 24

ટબલ-3 
વન કૌશ યની ા ય િવ તારના 

િવ ાથ ઓ પર અસર

કૌશ ય ટકા

ુ યો 35

ત રક ય ત વ 
કૌશ ય 14

વાતચીત / સચંાર 13
િશ ટાચાર 11
સમય યવ થા 09

બી  બાબતો 18

શાળાઓના િવ તારનુ ં િનરીક્ષણ કરતા પાયાની બાબતો જાણવા મળી છે કે, 
મુ યોના પાઠોની ગ્રા ય િવ તારમા ંકે શહરેી િવ તારમા ંઅ યાસ કરતા ંિવ ાથીર્ઓ 
પર ભારે અસર પડ ેછે. બીજી બાબતએ આવે છે લાગણીઓને અંકુશમા ં  રાખવી, 
આ પાઠ શહરેી િવ ાથીર્ઓ પર અને આંતિરક યિક્ત વ કૌશ ય ગ્રા ય િવ તારના 
િવ ાથીર્ઓ પર અસર પડ ેછે. ત્રીજુ થાન વાતચીત / સચંાર પાઠ ગ્રા ય િવ તારના 
િવ ાથીર્ઓ માટે અને વજાગૃ ા શહરેી િવ તારના િવ ાથીર્ઓ માટે  આવે છે.
િશ ટાચારના પાઠ ગ્રા ય અને શહરેી બ ે િવ ાથીર્ઓ માટે ચોથા થાને આવે છે.
સમય યવ થા ગ્રા ય િવ ાથીર્ઓ માટે અને આંતિરક યિક્ત વ   કૌશ ય શહરેી 
િવ ાથીર્ઓ  માટે પાચંમા થાને આવે છે. ગ્રા ય િવ તારના િવ ાથીર્ઓ માટે 
વજાગૃ ાના પાઠો માનિસક તણાવનો સામનો કરવો, લાગણીઓને અંકુશમા ં
રાખવી ૬,૭, અને ૮ થાન પર આવે છે જયારે સમય યવ થા, વાતચીત અને 
માનિસક તણાવનો સામનો કરવો શહરેી િવ તારના િવ ાથીર્ઓ માટે આજ થાન 
પર આવે છે.



ટબલ-4 
વન કૌશ યની છોકરાઓ પર અસર

ટબલ-4 
વન કૌશ યની છોકર ઓ પર અસર

કૌશ ય ટકા
ુ યો 33

વાતચીત / સચંાર 16

ત રક ય ત વ કૌશ ય 15

િશ ટાચાર 10

માનિસક તણાવનો સામનો કરવો 07

બી  બાબતો 19

િલગં / જાિતના આધારે િનરીક્ષણ કરતા ંમુ યોના પાઠોની અસર બનેં છોકરા અને 
છોકરીઓ પર જબરજ ત અસર થઈ છે. છોકરાઓના દ્રિ ટકોણથી સમય યવ થા 
બીજા થાને, વજાગૃ ા આંતિરક યિક્ત વ કૌશ ય અને િશ ટચાર ત્રીજા થાને આવે 
છે. હતે ુિસ  ચોથા થાને આવે છે, લાગણીઓને અંકુશમા ંરાખવી પાચંમા થાને આવે 
છે. જયારે બીજી બાબતે છોકરીઓના મતે વાતચીતના પાઠો બીજા થાને આંતિરક 
યિક્ત વ ત્રીજા થાને િશ ટાચાર ચોથા થાને માનિસક તણાવનો સામનો કરવો 
પાચંમા થાને આવે છે.

અહીંયા એ બાબત પ ટ દેખાય છે કે જાિત અને િવ તાર ગમે તે હોય પરંત ુ
મુ યોની અસર મોટા ભાગના િવ ાથીર્ઓ પર ે ઠ પડે છે. તે પછી આવે છે  
િશ ટાચારના પાઠ, આંતિરક યિક્ત વ કૌશ ય અને વજાગતૃ ા બીજા, ત્રીજા, ચોથા 
અને પાચંમા થાને આવે છે. બીજા િવષયોના પાઠો છે લો થાન મેળવે છે. જો કે 
તેમાનંા કેટલાક માટે  િવ તાર અને જાિત પ્રમાણે પ્રાથિમકતામા ં ફેરફાર થઇ શકે છે.
તેના કારણો નીચે પ્રમાણે હોય શકે છે.

•પરુત ુ ંકૌશ ય અને મુ યો બનેં જગ્યાએ ઘરે અને શાળામા ંબાળકો પર વધારે અસર 
કરે છે. દા.ત. સહાનભુિુતની અસર, િશ ટાચાર, પયાર્વરણીય સરંક્ષણ અને મીિડયાની 
સમજદારી બનેં જગ્યાએ ઘરે અને શાળાએ અસર ઉપજાવે છે.

•િવ ાથીર્ઓને લાગતા હતા  તેમના માટે આવ યક હતા વા કે વજાગૃ ા,
માનિસક તણાવનો સામનો કરવો, લાગણીઓને અંકુશમા ં રાખવી, હતે ુ િસિ  અને 
જાતીય સમાનતા તેમના રોજ-બરોજના અનભુવ પર આધાિરત, પ્રાધ યતા ધરાવતા 
હતા.

•એવુ ંલાગે છે કે સ ના મક િવચારસરણી, િનણાર્યક િવચારસરણી, િનણર્ય લેવા અને 
સમ યાનુ ં િનરાકરણ કરવુ ંની મહ વતાનુ ંઆંતિરકકરણ કયુર્ં નથી. તેથી આ મુ ાઓ 
પરના પાઠોની અસર અપેક્ષા કરતા ંઓછી છે.

કૌશ ય ટકા
ુ યો ૩૭

સમય યવ થા ૧૨
વજાગૃ ા ૧૧
આંતિરક યિક્ત વ કૌશ ય ૧૧

િશ ટાચાર ૧૧

બીજી બાબતો ૧૮



પડઘા

આ ભગીરથ કાયર્ને પહ ચી વળવા માટે તમને અિભનદંન ( મા ં૫૩,૦૦,૦૦૦ લાખ 
િવ ાથીર્ઓ ને લાભ મળયો છે) હુ ંટી ટી ટી ફેલાવા થી આ યર્મા ં ,ં તમારી મહનેત 
અને િન ઠા ની પ્રસશંા કરંુ .ં હુ ંઆશા રાખુ ં  ંઅને ઈ  ં  ં કે તમે શક્ય હોય 
તેટલા ંવધારે ને વધારે િવ ાથીર્ઓ સધુી પહ ચી શકો.  તમને ખબૂ જ શભુકામનાઓ.

ગોવથમ
ય.ુએસ.એ 

વાહ,,,ટીટીટી અદભતુ કાયર્ કરે છે. િમસ. તેા મને  િવ ાથીર્માથંી  િશક્ષકમા ં
પિરવિતર્ત થતા જોઈને ખશુી થાય છે. આવી ઘણી બધી તેાએ ઉભા થવાની જ ર 
છે. ટીટીટી પાચં રા યોમાથંી ભારતના બધા ંરા યોમા ંઅને બધા ંખડંોમા ંપહ ચશે.
મારી શભેુ છા.    

 ડિનયલ સે વારાજ
ઓિડટર -મદુરાઈ

“ટીમ ટીમ તારા” અમારા બધા માટે ખબુજ સરસ અને પે્રરણા પ છે.
ક. કમલરાજન

એ ટર િપ્રનર-મદુરાઈ

“ટીમ ટીમ તારા”ની અ ભતુ િસિ  જોઈને આનદં થયો.
યામ ુદંર

ડેવલોપમે ટ ક સ ટ ટ

કેટલો અદભતુ િવચાર કે  કાયર્ક્રમ ારા િવ ાથીર્ઓને વયસેંવક બનાવે છે "હુ ં
નેતા "ં કાયર્ક્રમ ારા. તમને સલામ! મને આશા છે કે આ જાિત ઝડપથી વધશે અને 
વધારે સખં્યામા ં વયસેંવકો ઉભા કરશે અને અ ભતુ સખં્યામા ંવધારે લાભાથીર્ઓ 
આપશે.

તમારંુ સારંુ કાયર્ ચાલ ુરાખજો! તમારંુ નવુ ંકાયર્ પ્રભાવશાળી લાગે છે!!!
એન.એનારાનાયણ

મુન િરસોસર્ ટે્રનર-મદુરાઈ

આ સમાચારપત્ર ટીટીટીનુ ંઅ ભતુ પ્રગિત દશાર્વે છે. તે િવ ાથીર્ઓ માટે વધારે જ રી 
છે. કારણકે આ તબક્કામા,ં આજના યાિંત્રક જીવનમા,ં કુટંુબની આિથર્ક િ થિત સધુારવા 
બ ે માતા અને િપતા કામ પર જાય છે, તો આપણુ ં ટીટીટી િવ ાથીર્ઓને સારી 
વ તઓુ િશખવાડે છે અને તેમને સારા માગર્ પર દોરે છે.

       ુ મુાર એચ
િબઝનેસમેનેજર ,અપરાિજથા-બેગલરુુ



ીમિત નમ કૌિશક, ી ભરત ુસંણ અને ી દનેશ યાસને શુી થી બોડના સ ય 
તર ક જોડાવવા માટ આવકાર એ છે,  િવ ાથ ઓમા ં ‘ ૃ ા ારા પાતં રત 
બદલાવ’લાવવા માટ અમાર  સાથે જોડાયા છે.

ીમિત નમ કૌિશક તેમની શૈ ણક િસ ઓ અને િવશાળ અ ભુવ અમારા માટ 
લા યા ંછે. તેમના શ દોમા ં“બાળકોના હ  માટ કામ કર ુ,ં બાળ ક યાણ સિમિતના 
સ ય તર ક િશમલા જ લામા ંવષ 2014 થી 2017 ધુી કામ કરલ. તે પહલા 
િવિવધ સં થો સાથે કામ કરલ છે અને હાલમા ં રસોસ પસન અને લોકોમા ં
સવેંદનશીલતા લાવવા માટ સલાહકાર તર ક કામ કર છે અને બાળ અિધકારોના 
ુ ા પર કામ કર છે”. અમને િવ ાસ છે ક તેઓ અમાર  ટ મમા ં ે ઠ કાયકર ને 

તેમનો ે ઠ ફાળો આપશે. તેઓ હમાચલ દશની ટ મ ુ ંને ૃ વ કરશે.

ી ભરત ષુણ અમાર  “હ રયાણા ટ મમા ંસાથે એક વષથી જોડાયેલ છે. હવે તેઓ 
હ રયાણામા ંટ મ ુ ંને ૃ વ કરશે. તેઓ એક ‘મા ટર નર’ તર ક હ રયાણાના શૈ ણક 
િવભાગમા ં છે અને તેમને િવશાળ અ ભુવ છે. તે િવભાગ ારા હાથ ધરવામા ં
આવેલા મોટાભાગના તાલીમ કાય મો ચલાવે છે. તેમણે ઘણી િસ ઓ હાસલ કર  
છે. “મા ટસ પં બીમા,ં એમ ફ લ અને બી.એડ” કર ુ ંછે. અમને ખાતર  છે ક તેમની 
ટ મના િતબ  કામ અને ટકા સાથે તેઓ હ રયાણાને ચાઈ પર લઈ જશે. 
તા તરમા ંહ રયાણાને સીધા સારણમા ંઆવર  લેવામા ંઆ ુ ંછે, આ થમ રા ય 
છે  અમારા કાય મ ુ ંસી ુ ં સારણ કર છે.

ી દનેશ યાસ ખેરવાલા મોડલ ુલના િન તૃ આચાય છે. તેમનો િશ ણમા ં
િવશાળ અ ભુવો છે. તેમણે ટ ટ ટ નો બે અઠવા ડયાનો પાયલોટ ો ામ શ ુ કય  
હતો અને તેના ફળ વ પે રાજ થાનમા ં ટ ટ ટ ને શ ુ કરવામા ંતા કા લક મં ૂર  
મેળવવામા ં સ મ થયા હતા. થમ “પીઅર લન ગ” કાય મ તેમની શાળામા ં
તેમના સમયગાળા દર યાન કરવામા ંઆ યો હતો. ી યાસ એક રોટર અન છે અને 
તે સામા જક કાયમા ં બુજ જોડાયેલા છે. અમને એ બાબતે કોઈ શકંા નથી ક તેઓ 
આવનાર વષ મા ં ુ યભાગ ભજવી શકશે.

વાગત


