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શીખવુ ાં તે દ્વીમાગીય પ્રહિયા છે . આ સત્યની
અનુભ ૂવત આ અંકના ત્રીજા ભાગમાાં એક
સ્િયાંસેિક દ્વારા ર્થઈ છે . અંકના અન્ય બે
ભાગ આપણને જણાિે છે કે, બીજી બે
સાંસ્ર્થાઓએ તેમના વિસ્તારમાાં સુધારો
લાિિા TTT નુ ાં અમલીકરણ કેિી રીતે ક્ુ.ું
આ બધુ િાાંચો ...
તમારા વિચારો અને લાગણીઓ જણાિો ...
તમારા વમત્રોમાાં આનો પ્રસાર કરો ...
તમારા વનરાં તર સિકાર અને સ ૂચનો
આિકાયશ છે .
સાંપાદકીય ટીમ

“ર્થલલર ર્થીરન વર્થત્તમ” (ટીટીટી) ૭ ર્થી ૧૨ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને જીિન કૌશલ્ય અંગેના વશિણ શીખિાની તક
આપે છે . કે જે આધાહરત છે તે ૧૦ જીિન કૌશલ્યનુ ાં લીસ્ટ િલ્ડશ િેલ્ર્થ ઓગેનાઈઝશન (WHO) કે જેમણે એિા
પાઠોની રજૂઆત કરી છે કે જે બાળકોને ખુશનુમા િાતાિરણમાાં શીખીને પોતાને સાંકળાયેલ રાખી શકે. પ્રાર્થવમક
શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે િેન્ડબુકનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે છે અને વશિકો તેનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને
શીખિાડે છે જયારે િાઈસ્કૂલ અને િાયર સેકન્ડરીના વિદ્યાર્થીઓને ડીિીડી દ્રારા વશિણ આપિામાાં આિે છે . આ
કાયશિમનો િેત ુ વિદ્યાર્થીઓને જિાબદાર બનાિિાનો છે . જે ૨૦૦૮-૨૦૦૯માાં ૫ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાાં
શરુ કરિામાાં આવ્યો િતો. ૨૦૦૯-૨૦૧૦ આગળ િધારિામાાં આવ્યો િતો. તાવમલનાડુમાાં તાવમલનાડુ સરકારના
વશિણ વિભાગ દ્વારા આને માધ્યવમક શાળાઓ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓમાાં ફેલાિિામાાં આવ્યો િતો.
પાછળર્થી તે પ્રાર્થવમક સરકારી શાળાઓ અને ખાનગી શાળાઓમાાં પણ િધારો કરિામાાં આવ્યો િતો, કે જે TTT
ુ રાત, રાજસ્થાન,
ટીટીટી માાં રસ ધરાિે છે . િાલમાાં તે નિો કાયશિમ ૬ રાજ્યોમાાં ચાલે છે -તાત્રમલનાડુ, ગજ
મધ્યિદે શ, ઉત્તરિદે શ અને હરરયાણા.

એક કરોડ ત્રવદ્યાથીઓ અને આગળ ગણતરી ચાલ ુ છે …
“ર્થલલર ર્થીરન વર્થત્તમ” કાયશિમની શરુઆત શૈિણીક િર્શ ૨૦૦૮-૦૯ માાં કરિામાાં આિી,
જેના અંતગશત જાગૃવત દ્વારા પહરિતશનશીલ બદલાિ લાિિા માટે તવમલનાડુની પાાંચ
શાળાના ૪૬૫ વિદ્યાર્થીઓને જીિન કૌશલ્ય વશિણ આપિામાાં આવ્્ુ.ાં વિદ્યાર્થીઓ પર
લાભદાયી અસરની પ્રશાંસા કરતા, શ્રી વધમાંત અને કુ.દે િાાંશી એ ટીટીટીને ગુજરાતમાાં
ફેલાિામાાં મુખ્ય ભ ૂવમકા ભજિી િતી. 'હટમ હટમ તારા' કાયશિમની ગુજરાતી આવ ૃવત્તને
શૈિલણક િર્શ ૨૦૧૨-૧૩ની શરૂઆતમાાં ૧૦૦ શાળાઓને આપિામાાં આિી િતી. તે પછી,
રાજસ્ર્થાન સરકારના વશિણ માંત્રાલયની મદદર્થી, 'હટમ હટમ તારે ' કાયશિમની હિન્દી
આવ ૃવત્તને રાજસ્ર્થાનની ૧૪૧૧ શાળાઓમાાં શૈિલણક િર્શ ૨૦૧૭-૧૮માાં અમલમાાં મ ૂકાયો
િતો. તે જ િર્ે, ઇન્દોરના ઝોનલ કવમશ્નરની મદદર્થી, ટીટીટી કાયશિમને ઇન્દોર
(મધ્યપ્રદે શ)માાં ૨૦૦ શાળાઓમાાં શરૂ કયો િતો. ઉત્તરપ્રદે શમાાં પણ ૫૦ શાળાઓએ ટીટીટી
કાયશિમ અમલમાાં મ ૂકાયો િતો. િહરયાણા સરકારના વશિણ વિભાગે ૨૪૪ શાળાઓમાાં
ટીટીટી કાયશિમનુાં અમલીકરણ કરિા માટે આગેિાની લીધી િતી.

૨૦ જાન્્ુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ, િહરયાણામાાં ‘હટમ હટમ તારે ’ કાયશિમને એડયુસેટ દ્વારા
ઉપગ્રિ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને પ્રસાહરત કરિામાાં આવ્યો િતો. પહરણામે, ૧૦૦૦૦
શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા ૨,૫૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને જીિન કૌશલ્ય વશિણ આપિામાાં
આવ્્ુાં િત.ુાં આ પ્રયાસ સફળ સાલબત ર્થયા પછી, શૈિલણક િર્શ ૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન
જીિન કૌશલ્ય પરના પાઠો ગુજરાત અને િહરયાણામાાં એડયુસટ
ે દ્વારા પ્રસાહરત કરિામાાં
આવ્યા િતા. ૭૩,૨૮૦ શાળાઓમાાંર્થી ૯૧,૧૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો ર્થયો. તે જ સમયે,
તાવમલનાડુ, રાજસ્ર્થાન, મધ્યપ્રદે શ અને ઉત્તરપ્રદે શમાાં ૫૯૧૫ શાળાઓના ૯,૪૪,૮૯૫
વિદ્યાર્થીઓને વશિકો દ્વારા મૌલખક સત્ર દરવમયાન જીિન કૌશલ્ય વશિણની તાલીમ
આપિામાાં આિી િતી. સાંિેપમાાં શૈિલણક િર્શ ૨૦૧૮-૧૯માાં, ૬ ત્રવત્રવધ રાજ્યોમાાં ૭૩,૨૮૦
શાળાઓમાાં ૧,૦૦,૫૪,૮૯૫ ત્રવદ્યાથીઓને જીવન કુ શળતાની તાલીમ આપવામાાં આવી
હતી. આગામી શૈિલણક િર્ોમાાં ટીટીટીને ઘણા બધા રાજ્યો સુધી પિોંચાડિામાાં આિશે;
િધુ કરોડો વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો ર્થશે.

-ટી એ પદ્મનાભન

રહમાચલિદે શ માાં ટીટીટી

તાવમલનાડુ, ગુજરાત, રાજસ્ર્થાન, મધ્યપ્રદે શ અને િહરયાણાના રાજ્યો પછી, ટીટીટીની
જીિન કૌશલ્ય વશિણ િિે શૈિલણક િર્શ ૨૦૧૯-૨૦ર્થી હિમાચલપ્રદે શના વિદ્યાર્થીઓને
પ્રદાન કરિામાાં આિશે. ૫ માચશ ૨૦૧૯ ના રોજ િહરયાણા સરકારના િતી શ્રી.આશીર્
કોિલી એચ.એ.એસ., પ્રોજેક્ટ વનયામક, શાળા વશિણ સાંકલલત યોજના દ્વારા અને
અપરાજજર્થા િતી ટી. એ. પદ્મનાભન, િડા, શૈિલણક પિેલ દ્વારા એમઓ્ુ / સમજણપત્ર
પર િસ્તાિર કયાશ િતા. આ કરાર મુજબ, ટીટીટીની હિન્દી આવ ૃવત્ત ‘હટમ હટમ તારે ’ ને
૧૦,૦૦૦ શાળાઓમાાં ધોરણ ૧ ર્થી ૧૨ સુધીના તબક્કાિાર અમલમાાં મુકિામાાં આિશે.
પ્રર્થમ તબક્કામાાં, િર્શ ૨૦૧૯-૨૦માાં આ કાયશિમ ૨૫૦૦ શાળાઓમાાં અમલમાાં આિશે. દર
અઠિાહડયે એક કલાક ધોરણ ૬-૧૨ ના તમામ િગોમાાં જીિન કૌશલ્ય વશિણ ઉપલબ્ધ
કરાિિામાાં આિશે.

અસરકારક અમલીકરણની ખાતરી કરિા માટે , વશિક તાલીમ સત્રો પ્રદાન કરિામાાં
આિશે. પ્રર્થમ પગલા તરીકે, ૫ માચશ ૨૦૧૯ના રોજ રાજ્ય સ્તરે વશિક પ્રવશિકો માટે એક
કાયશશાળાનુાં વશમલામાાં આયોજન કરિામાાં આવ્્ુાં િત.ુાં પ્રાદે વશક સાંશોધન કેન્દ્ર અને વશિક
તાલીમ સાંસ્ર્થાઓમાાં કામ કરતા ૫૫ વશિકોએ તાલીમમાાં ભાગ લીધો િતો. ‘હટમ હટમ તારે ’
ના હિમાચલ પ્રદે શના પ્રોજેક્ટ મેનેજર, કુ. રુણમ કૌવશકે તાલીમ આપી િતી.

-રુણમ કૌત્રશક

તેઓ શીખ્યા; મેં પણ શીખ્્ ાં ુ
મિેશ્વર એક મધ્યકાલીન ઐવતિાવસક શિેર છે . નમશદાના કાાંઠે સ્સ્ર્થત, આ શિેર તેના સુદ
ાં ર
પિશતમાળાઓ અને હકલ્લેબધ
ાં ી માટે જાણીત ુાં છે . હુ ાં મારા માતાવપતાની મુલાકાત લેિા
મિેશ્વરમાાં િતી. હુ ાં ગલ્સશ િાઇસ્કૂલના રિેણાાંક વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ સ્તરે પ્રવ ૃવત્તઓ અને
માગશદશશન આપિા માટે રસ ધરાિતી િોિાર્થી, મારા વપતાએ આગ્રિ કયો કે હુ ાં તે શાળાના
િડાને મળાં. ત્યાાં વશિકો સાર્થેની એક અનૌપચાહરક િાતચીત દરમ્યાન, મને જાણિા મળ્ુાં
િત ુાં કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ તેમના નિરાશના સમયને વનષ્ક્ષ્િય રિીને અર્થિા વ્યર્થશ
િાતચીત / ચચાશ કરીને બગાડતા િોય છે . તેર્થી, તેમના સમયનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ
કરિામાાં મદદ ર્થાય તે માટે અમે સમય વ્યિસ્ર્થાપન અને ધ્યેય નક્કી કરિા પર તેમના
માટે તાલીમ કાયશશાળા યોજિાનુાં નક્કી ક્ુ.ું ૩ અને ૮ જાન્્ુઆરી, ૨૦૧૯ ના રોજ, મેં
‘હટમ હટમ તારે ’ િગશ ચલાિિા માટે આિશ્યક તકનીકી ઉપકરણો માટે પયાશપ્ત ગોઠિણો
કરી શક્યા ન િોિાર્થી; મેં ધોરણ ૯ ર્થી ૧૨ ના ૭૦ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થે કેટલીક પ્રવ ૃવત્તઓ
સહિત એક અરસપરસ ચચાશ નો સત્ર યોજ્યો િતો. વિદ્યાર્થીઓ તેઓ જે શીખ્યા અને અંતે
પાઠ સારાાંશ વિશે ખ ૂબ પ્રશાંસાત્મક િતા. કેટલાક ખ ૂબ ઉત્સાિી િતા; તેઓએ વિનાંતી કરી કે
હુ ાં િારાં િાર તેમની શાળાની મુલાકાત લઉં. હુ ાં તેમના િકારાત્મક સ્િાગત અને કૃતજ્ઞતા
દ્વારા ખુબજ પ્રસન્નતા અનુભિતી િતી.

સ્િયાંસેિક તરીકે મને સાંપ ૂણશતા ની અનુભ ૂવત ર્થઈ, કે હુ ાં સમાજ માટે કાંઈક સારાંુ કરી રિી
છુ. તમારા જ્ઞાન, કુશળતા અર્થિા સમયના રૂપમાાં, પાછુાં આપવુાં એ તમને ખુશીની અનન્ય
સમજ આપે છે . મેટ્રો શિેરોમાાં અમારી જેમ આરામદાયક જીિન જીિિાની ત ુલનામાાં
અમને અન્ય લોકો સાર્થે જોડાિાની તક મળે છે જેઓ ખ ૂબ લભન્ન જીિન જીિી રહ્યા છે .
મારા અનુભિ પર ધ્યાન આપતા મને સમજા્ુાં છે કે આિા સત્રો માટે સ્િયાંસેિક તરીકે
કામ કરવુાં તે એક-માગી પ્રહિયા નર્થી. આ પ્રહિયામાાં માત્ર લાભાર્થી નર્થી જે તેમાાંર્થી કાંઈક
મેળિે છે . પરાં ત ુ તે એક પરસ્પર લાભદાયી કાયશ છે . વિદ્યાર્થીઓ સમય વ્યિસ્ર્થાપન અને
ધ્યેય નક્કી કરિાના મિત્િ વિશે શીખ્યા અને મેં કૃતજ્ઞતા, પરસ્પર આપ-લે અને
સાંભાળના મ ૂલ્યો શીખ્યા.

-િીત્રત પરુ ોરહત
નૈવનતાલ

જીવનમાાં શ્રેષ્ઠતા માટે જીવન કૌશલ્યો
વિશ્વવ્યાપી અભ્યાસ કિે છે કે, પોતાના કૌશલ્યને િધારિા માટે, કારહકદીમાાં શ્રેષ્ઠતા અને
વ ૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરિા માટે, શાળા અને કૉલેજમાાં જે શીખિિામાાં આિે છે તે ઉપરાાંત
કુશળતા શીખિી જરુરી છે . આ કુશળતાઓ આિશ્યક જીિન કૌશલ્ય છે . જીિન કૌશલ્ય
વ્યસ્ક્તગત જીિનમાાં વ્યસ્ક્તગત સ્તર અને કારહકદીમાાં શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરિામાાં મદદ કરે
છે .
તેર્થી િર્શ ૨૦૧૫માાં ‘ઓલીરમ ઈરોડુ ફોઉન્ડેશને’ ‘પેહરયાિાલાસુની ઈરોડે કોપોરે શન’ની
માધ્યવમક શાળામાાં “ર્થલલર ર્થીરન વર્થત્તમ” કાયશિમ પ્રર્થમિાર કયો િતો. તેના પહરણામે,
િય જૂર્થ ૯-૧૩ માાં વિદ્યાર્થીઓના િતશનમાાં િકારાત્મક ફેરફાર જોિા મળયો િતો - ખાસ
કરીને સમય વ્યિસ્ર્થાપન, શીખિા પર ધ્યાન કેષ્ક્ન્દ્રત કરવુ,ાં આંતરવ્યસ્ક્તગત સાંબધ
ાં ો,
અન્ય જાવતનો આદર િગેરે િગેરે. તેર્થી આ કાયશિમ કોપોરે શનની બધી જ ૪૨ શાળાઓ
અને ઇરોડ જીલ્લાના અન્ય વિસ્તારોમાાં આિેલ ૫૦ર્થી િધુ મધ્યમ, ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર
માધ્યવમક શાળાઓમાાં અમલમાાં મુકિામાાં આવ્યો િતો. પહરણામે ૫૩૦૦ વિદ્યાર્થીઓને
ફાયદો ર્થયેલ છે . ૧૨૦ર્થી િધુ વશિકોને જીિન કૌશલ્ય વશિણ પ્રદાન કરિા માટે ની
તાલીમ આપિામાાં આિી િતી. પ્રોગ્રામ અમલમાાં મ ૂક્યા બાદ, તેઓ કિે છે કે, તેઓ
તાજગી અનુભિે છે અને જીિન કુશળતાના મિત્િને સમજી શક્યા છે .

વિશ્વના મોટાભાગના ્ુિાનો ભારતમાાં રિે છે . જો આપણે તેમનુાં કૌશલ્ય વિકસાિીએ તો
આપણે િસ્તી વિર્યક લાભાાંશ િધારી શકીએ છે . આજ કારણોસર અમારી સાંસ્ર્થાએ
અપરાજજથા ફાઉન્ડેશન સાર્થે જોડાણ ક્ુું છે - જે વિદ્યાર્થીઓને જીિન કુશળતા સહિયપણે
પ્રદાન કરે છે .

-આર રીજો
કાયશિમ કાયશપાલક
ઓરીલમ ઈરોડુ ફોઉન્ડેશન, ઈરોડે

શ્રેષ્ઠ િદશતનકારકો દ્વારા સ્વયાંસેવા
સેન્ટર ફોર સસ્ટે નેબલ રૂરલ ડેિલોપમેન્ટ એન્ડ હરસચશ સ્ટડીઝ (CSRDRS) જે િેલ્લોર
ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઓફ ટે કનોલોજી (VIT)નો એક ભાગ છે , તે િેલ્લોરની એક માન્ય વિશ્વવિદ્યાલય
ૂ ો
છે . તે સામાજજક-આવર્થિક રીતે ગરીબ અને વસમાાંત િગશના બાળકો, ્ુિા, સ્ત્રીઓ અને ખેડત
સાર્થે લાાંબાગાળામાાં ટકી રિે તેિા ગ્રામીણ વિકાસ માટે કામ કરે છે . આ પિેલના ભાગ રૂપે,
“ર્થલલર ર્થીરન વર્થત્તમ” કાયશિમને િર્શ ૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન િેલ્લોરમાાં એન.કે.એમ.
ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા અને ઈ.િી.આર. નગ્માઈ કોપોરે શન કન્યા ઉચ્ચ માધ્યવમક
શાળાના વિદ્યાર્થીઓને જીિન કૌશલ્ય વશિણ પ્રદાન કરિામાાં આવ્્ુાં િત.ુાં વિદ્યાર્થીઓ અને
વશિકોની પ્રવતસાદના આધારે , તેને ૫ િધુ શાળાઓમાાં શરુ કરિાનો વનણશય લેિામાાં આવ્યો
છે .

તેર્થી, િીઆઇટીએ જીલ્લા સ્તરે ર્થોડા એિા ધોરણ-૧૨ના તેજસ્િી વિદ્યાર્થીઓની પસાંદગી
કરી, કે જે િાલમાાં ્ુવનિવસિટીમાાં એન્સન્જવનયહરિંગ અભ્યાસિમોનો અભ્યાસ કરી રહ્યાાં છે .
તેઓને જીિન કૌશલ્યોમાાં તાલીમ આપિામાાં આિી િતી. ત્યારબાદ તેઓ સ્િયાંસેિક તરીકે
૭ શાળાઓમાાં વિદ્યાર્થીઓને જીિન કૌશલ્યો પ્રદાન કરિાનુાં શરૂ ક્ુ.ું
આ કેન્દ્રના અધ્યિ, ડૉ. સી. આર. સૌન્દયશજન કિે છે કે, આ શૈિલણક િર્શ ૨૦૧૯-૨૦માાં
િધુ ૨૫ શાળાઓમાાં કાયશિમને અમલમાાં મુકીશુ.ાં
- એમ. સેન્થીલકુ માર

પડઘા !
અપરાજજર્થા લાઈફ ષ્ક્સ્કલ્સ એજ્્ુકેશન કાયશિમના ૨૯માાં અંકના સમાચાર પવત્રકામાાં ૫
રાજ્યોમાાં યોજાયેલા જીિન કૌશલ્ય વશિણ કાયશિમનુાં અસરકારક દસ્તાિેજીકરણ કરે લ છે .
દલિણ તાવમલનાડુના વિવિધ ભાગોમાાં વિદ્યાર્થીઓ પરની અસર અંગેનો અિેિાલ એ સતત
પ્રગવતના પુરાિા છે . હુ ાં સાંચાલક માંડળ અને તાલીમ-વશિકોના પ્રયત્નોની પ્રશાંસા કરુાં છુાં.
ટીટીટી ઘણા િધુ સીમાલચહ્નો પાર કરી શકે છે . અલભનાંદન અને આભાર.
- િો. આર રાજા ગોત્રવિંદસમી
વનયામક, મન્નાર વર્થરુમલાઈ નાવસકાર કૉલેજ, મદુરાઈ
અલભનાંદન! શાળાઓના સામાન્ય સમયપત્રકમાાં પ્રિેશ મેળિિો તે ખરે ખર એક મિાન
વસદ્ધિ છે . તકનીક અને ટીમના પ્રયાસોને આભાર જેના કારણે અમે ઘણા ્ુિાનોના
વિચારોમાાં અને તેમના જીિનમાાં તેન ુાં અમલીકરણ કરે તેના માટે સિમ કરી રહ્યા છે .

- દે વાાંશી શાહ
બ્રાઇટસાઈડ કાઉન્સેલલિંગ
વસિંગાપુર

ખ ૂબ સારુાં કામ છે . મારી ઈચ્છા છે કે તે આપણા મિાન દે શના લાખો લોકો સુધી પિોંચે.
બધા ને અલભનાંદન.
- આર. રિષ્નામ ૂથી

મદુરાઈ - ૬૨૫૦૨૦

મને ખુશી છે કે તમારુાં 'મ ૂલ્યાાંકન' સારા પહરણામો લાવ્્ુાં છે . તમને િધુ સફળતા મળે તેિી
શુભેચ્છાઓ.
- ડૉ એસ. રાધારિષ્ણ
િૈદરાબાદ
મને ખુશી છે કે મેં આ કાયશિમમાાં ર્થોડુ યોગદાન આપ્્ુાં છે . સમગ્ર ભારતમાાં આ કાયશિમને
અમલમાાં મુકિા માટે તમારી પાસે શ્રેષ્ઠ લોકો છે . મારી શુભેચ્છાઓ....
- જે. રાજસેકરન
સાંગીતકાર, મદુરાઈ
તમારો પ્રસાર અને પિોંચ ખરે ખર આશ્ચયશજનક છે !!

-કે. વરદાન
મુખ્ય સલાિકાર અવધકારી, અપરજજર્થા કોપોરે ટ સેિાઓ (પી) લલવમટેડ, મદુરાઈ

હુ ાં એ લોકોની પ્રામાલણકપણે પ્રશાંસા કરુ છુાં કે જે વિદ્યાર્થીઓનુાં જીિન કૌશલ્ય વિકસાિિામાાં
જોડાયા કે જે મોટા ભાગની અર્થિા બધી શાળાઓનો ભાગ નર્થી. હુ ાં િહરયાણા સરકાર દ્વારા
ૂ સમયમાાં
િધુ અમલીકરણ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત કરિા માટે ટીમને અલભનાંદન આપુાં છુાં, ટાંક
જ આપણા તમામ રાજ્યોમાાં જોિા મળશે. સારુાં કામ ચાલુ રાખો.
- દૈ વરાયણ એસ
એસોવસયેટ લબઝનેસ મેનેજર, અપરાજજર્થા કોપોરે ટ સેિાઓ (પી) લલવમટેડ, બેંગલુરુ

