
                                                                                            

     આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે  

          ગજુરાત સાહહત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર  અને 

શ્રી સી. એચ. શાહ મૈત્રી હવદ્યાપીઠ મહહલા કોલજે ઓફ એજ્યુકેશન,  

                              સુરને્દ્રનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમ ે 

 એક હદવસીય  રાજ્યકક્ષાનો પહરસંવાદ 

 
 

     

 તારીખ : ૩૦/૦૧ /૨૦૨૨; રહવવાર 

                      : આયોજક : 

આંતહરક ગુણવતા વ્યવસ્થાપન સહમહત  

શ્રી સી. એચ. શાહ મતૈ્રી હવદ્યાપીઠ મહહલા કોલજે ઓફ એજ્યુકેશન, સુરને્દ્રનગર (ગુજરાત) – ૩૬૩ ૦૦૨  

સંપકક  : ૯૯૦૪૨ ૫૩૬૦૦, ૯૯૨૫૦ ૩૧૭૫૧  

Website : www.maitrividyapeeth.org                    E-mail : seminarmaitri@gmail.com 

          ગજુરાત સાહહત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર  અને શ્રી સી. એચ. શાહ મૈત્રી હવદ્યાપીઠ મહહલા કોલજે ઓફ 

એજ્યુકેશન, સુરને્દ્રનગરના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોહજત એક હદવસીય રાજ્યકક્ષાના પહરસંવાદમાં ભાગ લેવા અમો આપને 

હાહદક ક આમંત્રણ આપીએ છીએ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અમારં આંગણું : મૈત્રી હવદ્યાપીઠ  

કેળવણીકાર શ્રી નાગજીભાઈ દેસાઈ અને શાંતા તાઈ દેસાઈની કમકભૂહમ એટલે મૈત્રી હવદ્યાપીઠ. હશક્ષણને કેળવણીમાં 

પહરવહતકત કરવાનો  સહનષ્ઠ પ્રયાસ એટલે શ્રી સી. એચ. શાહ મૈત્રી હવદ્યાપીઠ મહહલા કોલજે ઓફ એજ્યુકેશન, સુરને્દ્રનગરની 

કાયકશૈલી. સામાહજક ચાહરત્ર્ય અને રાષ્ટ્ર ીય ચાહરત્ર્યના ઘડતર માટે મુલ્યો સંવહધકત કરવાના ધ્યેય સાથે છેલ્લા ૩૩ વર્ષોથી ઉતમ 

હશક્ષક અને આદશક ગૃહહણીના જીવન ઘડતર માટેનો સંસ્થા પહરવારનો પ્રયાસ રહ્યો છે.   

 

પહરસંવાદની ભૂહમકા  

માતૃભાર્ષાનો શાહદદક અથૅ ‘મા પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી ભાર્ષા’ એવો કરી શકાય. માતૃભાર્ષા એટલે માતા સમાન ભાર્ષા. 
આપણી માતૃભાર્ષા ગજુરાતીએ સંસ્કૃહતનંુ માઘ્યમ છે. કલા, સાહહત્ય, સંગીત માતૃભાર્ષા દ્વારા જ હવકાસ પામે છે. શ્રી હવનોદ 
ભટ્ટના મત ેજોઈએ તો ભાર્ષા માત્ર સંપકક નો સેત ુનથી. ભાર્ષા એક પટારો છે, જમેાં સંસ્કૃહતનો સમગ્ર ખજાનો સચવાઈને 
રહે છે. સમાજની સભ્યતા, સંસ્કાર અને સંસ્કૃહતની રખેવાળ ભાર્ષા છે. આપણો અમૂલ્ય સાહહત્યનો વારસો ભાર્ષાએ સાચવ્યો 
છે અને ભાર્ષા પછીની પેઢીને એ વારસો ભાર્ષાની સંદૂકમાં સુરહક્ષત સોપંશે. આમ આપણી વ્હાલી ગજુરાતી ભાર્ષાના અને 
કેળવણી એક હસક્કાની બે બાજુ છે એમ  કહીએ તો પણ કઈ ખોટંુ નથી. આ જ હેત ુહસદ્ધ કરવા રાષ્ટ્ર ીય હશક્ષણનીહત 
અને આઝાદી અમૃત મહોત્સવના સંદભકમાં પ્રસ્તુત પહરસંવાદ યોજાઈ રહ્યો છે.  

 
 

      ‘કેળવણીનું કેન્દ્રહબંદુ : ગજુરાતી ભાર્ષા’ 

 

           સમાંરભ અધ્યક્ષ         મુખ્ય અહતહથ  

         પદ્મશ્રી હવષ્ણુ પંડ્યા           શ્રી વીરને્દ્રભાઈ આચાયક, 

                અધ્યક્ષ                                    પ્રમુખ 

ગજુરાત સાહહત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર                                           સુરને્દ્રનગર, દૂધરજે, વઢવાણ સંયુક્ત નગરપાહલકા  

                                                         

 

 

ડૉ. જયેન્દ્રહસંહ જાદવ       ડૉ. જયશ્રી દેસાઈ         ડૉ. હનહખલેશ દેસાઈ                 ડૉ. કેતન ગોહેલ 

          મહામાત્ર            મંત્રી                                 મનેજંેગ  ટ્ર સ્ટ્ી                        ઈ.ચા. આચાર્ય  

ગજુરાત સાહહત્ર્ અકાદમી     મૈત્રી હિદ્યાપીઠ                        મૈત્રી હિદ્યાપીઠ                 શ્રી સી.એચ.શાહ મૈત્રી બી.એડ. 

        ગાંધીનગર              સુરને્દ્રનગર                            સુરને્દ્રનગર                                  સુરને્દ્રનગર            

     
  

 

 હનમંત્રક  



 
 

પહરસંવાદ ચચાકના મુદા  

        ૧. ગજુરાતી ભાર્ષાના પદ્ય  સાહહત્યમાં પ્રયોગશીલતા 

        ૨. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવે માતૃભાર્ષાનો મહહમા  

        3. રાષ્ટ્ર ીય હશક્ષણનીહત, ૨૦૨૦ના સંદભકમાં  ગજુરાતી ભાર્ષાના પ્રચાર- પ્રસારમાં હશક્ષકની ભૂહમકા અને તેના આધારો  

        ૪. સ્વતંત્ર ભારતમાં ગજુરાતી ભાર્ષાના અગ્રગણ્ય સજકકો  

        ૫. NEP (રાષ્ટ્ર ીય હશક્ષણ નીહત, ૨૦૨૦) અંતગકત હશક્ષણના હવહવધ સ્તર ેગજુરાતી ભાર્ષાનીહસ્થહત  

        ૬. રાષ્ટ્ર ીય હશક્ષણ નીહત, ૨૦૨૦ મુજબ ગજુરાતી ભાર્ષા હશક્ષકની સજ્જતા 

        ૭. ગજુરાતી ભાર્ષા અને પ્રાદેહશકતા 

        ૮. ગજુરાતી ભાર્ષાના સાહહત્ય સ્વરૂપો 

 

પહરસંવાદ રજીસ્ટરેશન, ફી, પ્રકાશન, અને અન્દ્ય માહહતી  

- દરકે પ્રહતભાગીએ  આપેલ Google Form Link  દ્વારા online modeથી જ રજીસ્ટરેશન કરવવાનંુ રહેશે. 

 (છેલ્લી તારીખ : ૨૬ /૦૧/ ૨૦૨૨) 

 

https://forms.gle/ThFQxvV9nyUex2sV9 

 

- આ પહરસંવાદ હન : શુલ્ક રહેશે. 

- હનહિત સંખ્યામાં જ પ્રહતભાગીઓને બોલાવવાના હોવાથી પસંહદત પ્રહતભાગીઓને ૨૮/૦૧/૨૦૨૧ સુધીમાં E-mail 

દ્વારા જાણ થઇ જશે.  જ ેપ્રહતભાગીઓ પસંદ થશે તેઓએ જ પહરસંવાદમાં આવવાનંુ  રહેશે. 

- COVID-19ની માગકદહશકકા અને સરકારશ્રીની વખતોવખતની સૂચનાઓનંુ ચુસ્ત પાલન  કરવાનંુ રહેશે. 

- COVID-19ની માગકદહશકકા અને સરકારશ્રીની સૂચના, સાહહત્ય અકાદમીના હનયમો અને જ ેતે સમયની પહરસ્થહતને 

ધ્યાને લઇ કાયકક્રમમાં ફેરફાર કરવાનો સંપૂણક હક્ક આયોજકોને રહેશે. જનેી સમયસર જાણ તમામ પ્રહતભાગીઓને 

કરવામાં આવશે.  

- આપના પેપરની એક નકલ પહરસંવાદમાં રજૂ કરવા સમયે જમા કરાવવાની  રહેશે.  

- ગુણવતા સાથેના પેપરનંુ પ્રકાશન ‘મૈત્રી હવદ્યાપીઠ’ (peer reviewed) સામહયકમાં કરવાનંુ હવચારવામાં આવશે. જનેી 

જાણ પ્રહતભાગીઓને કરવામાં આવશે. જનેો ઉહચત પ્રકાશન હહસ્સો પ્રહતભાગીઓએ આપવાનો રહેશે.  

 

પહરસંવાદમાં ભાગ લેવામાટેની Google Form Link : (છેલ્લી તારીખ : ૨૬ /૦૧/ ૨૦૨૨) 

 

https://forms.gle/ThFQxvV9nyUex2sV9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

આયોજન સહમહત 
 

ડૉ. કેતન ગોહેલ  : પહરસંવાદ હનદેશક  : ઈ.ચા. આચાયક  – મો. ૯૯૦૪૨ ૫૩૬૦૦ 

ડૉ. બળવંતભાઈ વ્યાસ : પહરસંવાદ સંયોજક : પ્રાધ્યાપક – મો. ૯૯૨૫૦ ૩૧૭૫૧ 

ડૉ. અંહકતા આચાયક : મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  - મો. ૭૯૮૪૬ ૯૦૨૯૨  

શ્રી દીપક હત્રવદેી : ગ્રંથપાલ – મો. ૯૯૯૮૦ ૦ ૫૫૬૦ 

હશક્ષણ સંન્દ્યાસીઓ  તૈયાર કરવા મથતી રાષ્ટ્ર ીય શૈક્ષહણક સંસ્થા 

https://forms.gle/ThFQxvV9nyUex2sV9
https://forms.gle/ThFQxvV9nyUex2sV9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પહરસવંાદ કાયકક્રમ રૂપરખેા  

તારીખ : ૩૦/૦૧/૨૦૨૨ – રહવવાર  

સત્ર  સમય હવગત 

0 ૯.૦૦ – ૧૦.૦૦  નોધંણી અને ચા-નાસ્તો  

૧ ૧૦.૦૦ -૧૧.૩૦  ઉદ્ઘાટન સત્ર (પ્રથમ બેઠક) 

 દીપ પ્રાગટ્ય : ઉપહસ્થત મહાનુભાવો  

 પ્રાથકના         : બી.એડ. - તાલીમાથી  

 આવકાર - પહરચય : ડૉ. જયશ્રી દેસાઈ  

                                            મંત્રી, મૈત્રી હવદ્યાપીઠ, સુરને્દ્રનગર 
 

 પહરસંવાદ ભૂહમકા : ડૉ. કેતન ગોહેલ  

                 ઈ.ચા. આચાયક, શ્રી સી.એચ.શાહ મૈત્રી બી.એડ. સુરને્દ્રનગર 
 

 પ્રધાન વક્તવ્ય      : શ્રી વીરને્દ્રભાઈ આચાયક  

                         પ્રમુખ, સુરને્દ્રનગર, દૂધરજે, વઢવાણ સંયુક્ત નગરપાહલકા 

 

 પ્રાસંહગક               : ડૉ. જયેન્દ્રહસંહ જાદવ  

                                   મહામાત્ર; ગજુરાત સાહહત્ય અકાદમી,ગાંધીનગર 
 

 અધ્યક્ષીય ઉદબોધન : પદ્મશ્રી હવષ્ણુ પંડ્યા  

                               અધ્યક્ષ; ગજુરાત સાહહત્ય અકાદમી,ગાંધીનગર 
 

 આભાર દશકન             : ડૉ. અંહકતા આચાયક   

                       અધ્યાપક, શ્રી સી.એચ.શાહ મૈત્રી બી.એડ. સુરને્દ્રનગર 

૨ ૧૧.૩૦ – ૧.૩૦  હવર્ષય વક્તવ્યો (હદ્વતીય બેઠક) 

 

પ્રા. અહિન આણદાણી 

 અધ્યક્ષ, ગજુરાતી હવભાગ, ડી.સી.એમ. કોલજે, હવરમગામ  

 આઝાદીના અમૃત મહોત્સવે માતૃભાર્ષાનો મહહમા  

ડૉ. દીહપ્ત કંુડલ 

 એસો. પ્રોફેસર, શ્રીમહત એમ.એમ.શાહ કોલજે ઓફ  

એજ્યુકેશન, વઢવાણ  

 રાષ્ટ્ર ીય હશક્ષણનીહત, ૨૦૨૦ના સંદભકમાં  ગજુરાતી ભાર્ષાના પ્રચાર- 

પ્રસારમાં હશક્ષકની ભૂહમકા અને તેના આધારો  

ડૉ. ચેતનાબેન પાણેરી   

 એસો. પ્રોફેસર, ગજુરાતી હવભાગ , એમ.પી.શાહ આટકસ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ 

કોલજે, સુરને્દ્રનગર  

 ગજુરાતી ભાર્ષાના સાહહત્ય સ્વરૂપો   

 ૧.૩૦ – ૨.૩૦ ભોજન  

૩ ૨.૩૦ – ૪.૦૦  શોધપત્ર વાંચન   (તૃતીય બેઠક) 

 અધ્યક્ષતામાં શોધપત્ર વાંચન – સમાંતર  જૂથમાં પ્રસ્તુહત  

૪ ૪.૦૦ – ૫.૦૦  પ્રહતભાવ અને સમાપન  (ચતુથક  બેઠક) 

 આવકાર :  ડૉ. કે.ડી. ગોહેલ  

                 ઈ.ચા. આચાયક, શ્રી સી.એચ.શાહ મૈત્રી બી.એડ. સુરને્દ્રનગર 

 પ્રહતભાવ : પ્રહતભાગી -૧ 

    પ્રહતભાગી -૨ 

 અધ્યક્ષીય ઉદબોધન : ડૉ.  હનહખલેશ દેસાઈ  

                                 મેનેજંીગ ટર સ્ટી, મૈત્રી હવદ્યાપીઠ, સુરને્દ્રનગર 

 સમાપન    :  ડૉ. બળવંત  વ્યાસ  

        પહરસંવાદ સંયોજક, શ્રી સી.એચ.શાહ મૈત્રી બી.એડ. સુરને્દ્રનગર  

 પ્રમાણપત્ર હવતરણ 

 

 



 

 

 

 

 

 
“એ જ વાતથી મારી ગજ ગજ ફલૂ ેછાતી, હંુ ને મારી ભાર્ષા બંને ગજુરાતી” 

-હવનોદ જોશી  

“હંુ છંુ ને મારી ભાર્ષા છે; કૈંક થશે એવી આશા છે” 

 – રમેશ આચાયક 

હશક્ષણનું માધ્યમ તો માતૃભાર્ષા જ હોવું જોઈએ  

– મહાત્મા ગાંધીજી 

“વાત મારી જમેને સમજાતી નથી એ ગમ ેતે હોય ગજુરાતી નથી”  

– ખલીલ ધનતજેવી  

“બાળકો તેની માતૃભાર્ષા અથવા સ્વ ભાર્ષા કે ઘરલેું બોલીમાં જ ેહશક્ષણ પ્રાપ્ત કર ેતે તેને 

માટેનું શ્રષે્ઠ હશક્ષણ ગણાય”                                             - નવી હશક્ષણનીહત – ૨૦૨૦  

શદદોની છે ખાણ કબીરા, ના કોઈની એ વચેાણ કબીરા; 

નરહસંહ - નમકદ - મુંનશી સરખી, ગુજરાતી ગંૂજતી  માણ કબીરા  

- ડૉ. બળવંત વ્યાસ   


