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‘મા#ૃભાષા અiભયાન’ના ને6 હે ઠળ ચાલતી iવiવધ
?@ૃ્iતઓના ?ચાર અને ?સાર માટે તેમજ આ ?@ૃiI
સાથે સંકળાયેલા તમામને એક કડMથી જોડવાના ?યાસ
OવPપે આ ઈ-મેગેiઝન ?કાiશત કરવામાં આવે છે.
*
તેમાં ?કાiશત થતાં લખાણોમાંના iવચાર-અiભ?ાયની
જવાબદારM તેમજ કોપીરાઈટ જે તે લેખકના જ છે.
*
તમામ ?કારનો પ)Zયવહાર બાજુ માં દશા,વેલા
સરમાનાઓ પર કરવા iવનંતી છે.
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મંથન
તમારા iવOતારમાં એકવાર 6તે તપાસ કરM જોજો કે એ iવOતારમાં ]ુજરાતી
માiયમમાં ઉkચતર માiયiમક (એટલે કે ધોરણ ૧૧ અને ૧૨)માં કે ટલી શાળાઓ iવનયન
(આmસ,)ના વગo હજુ ં પણ ચલાવે છે. ]ુજરાતી માiયમમાં iશoણની અiનવાય,તા iવષે તો
ચચા, ચાલે જ છે અને મા) ચચા, જ ચાલે છે, પરં #ુ iવનયન શાખા મરણપથારMએ જઈ પડM
છે, એ બાબતે ભાpયે જ iવચાર થાય છે.
શqદકોશમાં ‘iવનયન’ શqદના બે અથ, આપવામાં આZયા છેઃ “(૧) iશioત હોવાપrં,
iશOત, 'iડiસivલન' (?ા.iવ.) (૨) iવwાન વાiણxય વગેરે ગાiણiતક iવષયો iસવાયના
સાiહyય, ઇiતહાસ, રાજકારણ, સમાજશા{, માનસશા{ વગેરે |ુi}ગ~ય iવષયોને લગતી
iવ•ા, 'આmસ,’.” બી6 અથ,ના આધારે વત,માન પiરiOથiતને અ€ુલoીને એમ કહM શકાય કે
અyયારે સાiહyય, ઇiતહાસ, રાજકારણ, સમાજશા{, માનસશા{ જે વા |ુi}ગ~ય
iવષયોનો ઉkચતર માiયiમકમાં અ•યાસ કરનારાની સં‚યા હવે નાશ?ાયઃ ƒવો જે ટલી જ
રહM જવા પામી છે. iવનયન શાખાની કોલેજોમાં પણ એવી જ પiરiOથiત છે.
આવનારા દસકમાં આ iવ•ાશાખાના તજwોની ભારે ખોટ ઊભી થશે. Zયવસાiયક
Oતરે તો તેનો પડઘો પડશે જ, પરં #ુ સામાiજક Oતરે તેનાથી બહુ મોટM ખોટ સ6,શે . એના
દૂ રોગામી પiરણામો પર આજથી જ iવચાર કરવો, એ વત,માન સમયની માંગ છે કારણ કે
iવનયશાખાનાના તજwો iસવાય આવનારM પેઢMઓને મા) યં)માનવોના આધારે જ iશoણ
મેળવ@ું પડે , એમ પણ બની શકે .
*****
હજુ ં બે અંક પહે લા જ આપણે ]ુજરાતના લોકi?ય લેખક iવનોદ ભ_ના એક લેખનો
આOવાદ માˆયો હતો. હવે ]ુજરાતી ભાષાનો એ મરકાટ oરદે હે આપણી વkચે નથી ર‰ો
પરં #ુ અoરદે હે તેઓ સદાય ]ુજરાતીઓના Šદયમાં ધબકતા રહે વાના. ૨૦૧૬ના મે મiહનામાં
સાબરમતી નદMને iકનારે યો6યેલા ŒુOતક મેળામાં તેમણે મારM Œુ)ીને આશીવા,દ આvયો
હતો, “#ું ]ુજરાતી વાંચી શકે અને વાંચતી રહે , તેવા આશીવા,દ.” આજે સમb ]ુજરાતને એ
આશીવા,દ આપીને તેઓ શqદOથ થયા છે, yયારે તેમને ભાવŒૂવ,ક વંદન!
iચરાગ ઠfર ’જય’
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8ુજરાતી ભાષાના સીમા=થંભ ઃ મiણશંકર ભC ‘કાDત’
ભ_ મiણશંકર રyનƒ ’કા`ત’ (૨૦-૧૧-૧૮૬૮, ૧૬-૬-૧૯૨૩) કiવ અને ના•કાર
તરMકે iવ‚યાત હતા. તેમનો જ`મ ચાવંડ (iજ. અમરે લી)માં અને ?ાથiમક-માiયiમક
iશoણ માંગરોળ, મોરબી અને રાજકોટમાં થŽું હ#ું. મોરબીમાં શા{ી શંકરલાલ માહે •રને
yયાં wાiતજનોનો કiવતાiવલાસ ચાલતો, તે માં •જભાષાની શqદચમyકૃ iતભરM
કાZયશૈલીમાં રચનાઓ થતી તેમ જ સંOકૃ તમાં પણ વૈiવiયભયા, અને અનવ•
છંદોiવધાનવાળM રચનાઓ થતી. તેઓ ૧૮૮૮માં ‘ુંબઈમાંથી લોƒક અને મોરલ
iફલોસોફMના iવષયો સાથે બી.એ. થયા. પા“ાyય |ુi}વાદે એમને અwેયવાદM બનાZયા,
નીiતશા{ના અ•યાસે ƒવનની ચiરતાથ,તાના ગહનગંભીર ?”ો એમની સમo ઊભા કયા,
અને અંbેƒ કiવતાએ એમના પર અજબ કામણ કરM એમની કાZય•iચને €ૂતન રMતે
ઘડM. ૧૮૮૯માં થોડો વખથ –ુરતમાં iશoક તરMકે કામ
કયા, પછM ૧૮૯૦ થી ૧૮૯૮ –ુ ધી વડોદરાના
કલાભાવનમાં સાiહyયશા{ના અiયાપક, વાઈસ
i?i`સપાલ અને એની અંગ˜ૂત ™ે iન␣ગ કૉલેજના
આચાય, તરMકે ર‰ા.
આ દરiમયાન ૧૮૯૧માં ?થમ પyની€ું અવસાન થŽું
અને તે ઓ અyયં ત દુ ઃ ખી થયા. એમના Oને હા#ુ ર
ક•યાણવાંછુ žદયને જડ |ુi}વાદ અને અwેયવાદથી
સંતોષ નહોતો અને iથયોસોફMના રહOયવાદથી તેઓ આ
Œૂવe ?બળપણે આકષા,યા હતા, પણ હવે તેઓ ઈ•રના
અiOતyવને માનતા અને ભi તની આવ¡યકતાને Oવીકારતા થઈ 6ય છે, અને iવiભ¢
ખeચાણોની અ€ુ˜ૂiત સાથે, ૧૮૯૮માં લ¤Oનેહની iદZયતા ?બોધતા તથા Oવગ,માં પણ
{ીŒુ•ષના આyમાના iમલનની ખાતરM આપતા Oવીડનબોગ¥ય i¦Oતી ધમ,માં જઈ iવરમે છે.
૧૮૯૮માં એમણે i¦Oતી ધમ,નો કરે લો Oવીકાર કામચલાઉ નીવ§ો, પણ ભાવનગર ગયા પછM
૧૯૦૦ કરે લો 6હે ર Oવીકાર wાiતબiહ¨કાર બની ર‰ો.
૧૮૯૮ થી ૧૯૨૩ –ુધી એમણે i¦ Oતી ધમ, -Oવીકારને કા રણે થયેલા થોડા iવoે પ સાથે
ભાવનગર રાxયમાં બહુ ધા iશoણ અiઘકારM તરMકે અને પછMથી દMવાન કચેરMમાં કામગીરM
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બ6વી. ૧૯૨૩માં કા¡મીરના ?વાસે ગયા. yયાંથી પાછા ફરતાં રાવલiપ␣ડMથી લાહોર આવતી મેલ
™ે નમાં એમ€ું અવસાન થŽું.
સાiહyયoે)ે એમ€ું ‘ુ‚ય અને મહyવ€ું ?દાન કiવ તરMકે €ું છે . અંbે ƒના ?ભાવ નીચે
iવકસતી આવેલી અવા,ચીન ]ુજરાતી કiવતા€ું ?ૌઢ Oવાધીન Pપ પહે લીવાર એમની કiવતામાં
?ગટ થાય છે. ‘Œૂવા,લાપ’(૧૯૨૩)માં એમણે પોતાનાં કાZયોનો સંચય કયા, પછM ૧૯૨૬ની
રા.iવ.પાઠક સંપાiદત આ@ૃiIમાં પiરiશ« Pપે કે ટલાંક કાZયો ઉમેરાયેલાં છે તેમ છતાં હજુ
કે ટલાંક કાZયો અ?ગટ રહે લાં તથા સામiયકો ને નાટક કે સંગીતના bંથોમાં કા`તના નામે કે નામ
વગર પ§ાં રહે લાં છે. ૧૮૮૬ કે તે Œૂવeથી માંડMને ૧૯૨૩ –ુધીના કાZયસજ, નના આ ?વાહની
iદશા અને ગiત ૧૮૯૧ પછM એકદમ બદલાઈ જતી ભાસે છે. yયાં –ુધી @ૃતબ} અને એમાંયે
iવશેષે લાંબા @ૃતાંતકાZયો આપનાર કiવ પાસેથી પછMથી અંગત ઊiમ␣નાં થોડાં @ૃતબ} કાZયો,
તો iવશેષે, ગઝલ, કZવાલી, અંજલી વગેરે ?કારની ગીતરચનાઓ અને સંગીતા€ુકૂલ
શqદરચનાઓ મળે છે; કાZયબાની સંOકૃ તની iશ«iમ« છટાથી તળપદM સરલતા અને
સીધાપણા તરફ ઢળતી 6ય છે; ?યોગશીલતા શાંત પડે છે અને કiવતાની iસi}ઓથી ભરે લો
અંક Œૂરો થતો અ€ુભવાય છે.
સૌ`દય,તyવના ઉપાસક કiવ હવે iશ વતyવના ઉપાસક ?તીત થા ય છે . કiવતાના આ
અસાધારણ iદશા-ગiતના પલટામાં -ચા કાZયાદશ, અને અyયંત સભાન આયાસŒૂણ,
કાZયલેખનરMiતના થાકથી ?સંગોપાત ઉ®વતી iનરાશા, પyનીના ‘ૃyŽુ જે વા અંગત ƒવનના
આઘાતો, વડોદરાના કલાભવનમાં ‘iશoણનો ઈiતહાસ’ જે વા bંથની કામગીરMનો બોજ અને
સૌથી iવશેષ Oવીડનબોગ¥ય i¦Oતી ધમ,ના Oવીકારમાં પiરણમે¯ું કiવ€ું આંતરમંથન કારણ˜ૂત
હોવાનો સંભવ છે.
કાZયની કiવ?iતભાનો iવiશ « ઉ`મેષ, પછMથી ‘ખંડકાZય’ એ સંwાથી ઓળખાયેલાં
એમનાં @ૃતાંતકાZયો છે. Œુરાણકથા કે કiવસમયનો આ°ય, માiમ␣ક ƒવનoણ€ું રહOયગભ¥
વO#ુલoી OવOથ આલેખન અને @ૃતવૈiવiયથી iસ} કરે ¯ું મનોરમ કાZયOથાપyય એ એનાં
લoણો પછMથી ખંડકાZયના OવPપiવ•ાપક લoણો બની ગયાં છે અને ‘વસંતiવજય’,
‘ચ±વાકiમ²ુન’ અને ‘દે વયાની’ એ )ણ કાZયોમાં એમની iસi} અ€ુપમ રહM છે. આ
ખંડકાZયોમાં ?ણયની અ#ૃivતની વેદના અને તે iનiમIે કઠોર iવiધશાસન€ું ક•ણ ƒવનદશ,ન
Zય ત થયે¯ું છે.
સં. વૈશાલી મહે તા
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અhલેખઃ “મા#ૃહ=તેન ભોજનમ્” - iવનોભા ભાવે
ચચા, ચાલે છે કે iશoણ€ું માiયમ ³ું હોય? iશoણ મા#ૃભાષા ´ારા અપાય કે
અંbેƒ માiયમ ´ારા?
પરં #ુ મને તો આ સવાલ જ iવiચ) લાગે છે ! આમાં વળM Œૂ છવા€ું ³ું છે ? આમાં બે
મત હોય જ કે વી રMતે, તે મારM સમજમાં નથી આવ#ું. ગધેડાના બkચાને Œૂછવામાં આવે કે
તને ગધેડાની ભાષામાં wાન આપ@ું જોઈએ કે iસ␣હની ભાષામાં, તો એ ³ું કહે શે? એ કહે શે
કે iસ␣હની ભાષા ગમે તેટલી સારM હોય, મને તો ગધેડાની ભાષા જ સમ6શે, iસ␣હની નહ¶.
એ તો દMવા જે @ું Oપ« છે કે મ€ુ¨ય€ું žદય bહણ કરM શકે એવી ભાષા મા#ૃભાષા જ છે,
અને તેના ´ારા જ iશoણ અપાય. આમાં શંકાને કોઈ Oથાન નથી.
હું તો yયાં –ુધી કહMશ કે નાનાં બા ળકોને iશ oણ એમની પોતાની મા#ૃભાષામાં
આપવાને બદલે પારકM ભાષામાં આપશો, તો એ બાળકો નીવ¥ય, બનશે, iનબoધ બનશે,
એમની bહણશi ત |ુ·M બનતી જશે. તમારે ?યોગ કરM જોવો હોય, ipલે`ડમાં કરM
જુ ઓ! yયાંનાં બાળકોને બ¹ું iશoણ iહ`દMમાં કે ક¢ડમાં કે મરાઠMમાં આપીને જુ ઓ! એમ€ું
શરMર, ?ાણ ƒણ,-શીણ, થઇ જશે. કૃ ¨ણે સાંiદપiનના આ°મમાં રહMને iવ•ા ?ાvત કરM.
પછM ઘરે પાછા ફરવા લાpયા, yયારે ]ુ•એ આશીવા,દ માંગવા€ું કºું, yયારે તેમણે માંpŽું,
‘મા#ૃહOતેન ભોજનમ્’ એટલે કે મરતાં –ુધી મને માતાના હાથ€ું ભોજન મળે .
હું iવચા ર ક•ં છું કે તે બા ળકોની શી વલે થતી હશે, જે મને »ારે ય માના હા થ€ું
ભોજન ખાવા€ું ભાpય સાંપડ#ું નથી! »ાંક હોટલમાં ખાય છે કે »ાંક ભોજનાલયમાં. માના
ભોજનમાં કે વળ રોટલી જ નથી હોતી, ?ેમ પણ હોય છે. એટલા વાOતે જ કૃ ¨ણે
‘મા#ૃહOતેન ભોજનમ’ એવો વર માંpયો. એવી જ રMતે હું એ@ું માં]ું કે , ‘મા#ૃ‘ુખેન
iશoણમ’ એટલે કે માતાને ‘ુખેથી iશoણ મળે . અને એ જ વાત મા#ૃભાષાને લા]ુ પડે છે.
બાળકને મા#ૃભાષામાં જ iશoણ મળ@ું જોઈએ. iશoણ€ું માiયમ તો મા#ૃભાષા જ હોય.
મા#ૃભાષા ´ારા જ પહે લેથી છેવટ –ુધી બ¹ું iશoણ આપ@ું જોઈએ. iશoણ માટે અંbેƒ
માiયમની વાત કરવી, એ સો ટકા ‘ૂખા,મી છે.
બીƒ ચચા, ચાલે છે, અંbેƒ »ારથી શીખવ@ું તે iવશે. મા•ં માન@ું એ છે કે પહે લાં
સાત વરસનો જે અiનવાય, iશoણનો ગાળો સમOત ?6 માટે માનવામાં આZયો છે, તેમાં
6

અંbેƒને Oથાન આપ@ું એ iશoણની hi«એ તથા લોકમાનસના iવકાસની hi«એ મોટM
˜ૂલ થશે. તેનાથી અંbેƒ ભાષાwાનને iવશેષ લાભ નહ¶ થાય. ઊલટાની મા#ૃભાષા તથા
બી6 iવષયોના અiયયનને હાiન પહoચશે. જે ને એક વાર મા#ૃભાષા€ું ઉIમ wાન ?ાvત
થાય છે, તે પાછળથી અ`ય ભાષા થોડા વખતમાં સારM રMતે શીખી શકે છે. અનેક ?યોગો
કરMને મe આ જોઈ લી¹ું.
નાની uમરથી અંbે ƒ શીખવી³ું, તો બાળક અંbે ƒ સા•ં શીખશે, એ ત¾ન ખોટો
‚યાલ છે. xયાં સમાજમાં આબોહવા અંbેƒની હોય, yયાં નાનપણથી અંbેƒ શીખવી
શકાય, પરં #ુ xયાં –ુધી Zયાકરણ મારફતે ભાષા શીખવવાની ?ણાલી છે, yયાં –ુધી
મા#ૃભાષામાં Zયાકરણ અને સાiહyયની સારM 6ણકારM થયા iવના બીƒ ભાષાઓ
સરળતાથી પકડM શકાતી નથી. મા#ૃભાષા€ું Zયાકરણ અને સાiહyય ન 6ણનારો બીƒ
ભાષાઓ€ું Zયાકરણ ને સાiહyય કઈ રMતે શીખશે? માટે iશoણનાં પહે લાં સાત વરસ
અંbેƒ ન જોઈએ. આ દરiમયાન તો મા#ૃભાષા€ું જ iશoણ પાયામાંથી પાકુ ં થ@ું જોઈએ.
વળM, આમાં સમOત સમાજની hi«એ પણ iવચાર થવો જોઈએ. આપણે એ ˜ૂલ@ું
ન જોઈએ કે મોટા ભાગનાં બાળકો તો સાત વરસ€ું જ iશoણ લેતાં હોય છે. તેઓ સાત
વરસથી આગળ વધતાં જ નથી. આટ¯ું iશoણ લઈને તેઓ ખેતીમાં જશે કે બી6 –
)ી6 નોકરM-ધંધામાં જશે. એમને અંbેƒનો શો ઉપયોગ? તો એમના ઉપર iનશાળમાં
અંbેƒ ³ું કામ લાદ@ું? થોડાંક વરસમાં અમને અંbેƒ તો આવડવા€ું છે નહ¶, પણ
એમના બી6 iવષયોના અiયાનમાં આનાથી ધfો પહoચશે. એટલે એમણે આ નાહકના
બોજમાંથી ‘ુ ત રાખવાં જોઈએ. આમ, પહે લાં સાત વરસના iશoણમાં અંbેƒ€ું Oથાન ન
હો@ું ઘટે .
આ ઉપરાંત, ઘણી વાર એમ પણ કહે વામાં આવે છે કે અંbેƒ iવના દે શનો વહMવટ
શી રMતે ચાલશે? અથવા તો અંbેƒ નહ¶ 6ણતા હોઈએ, તો વહMવટમાં આપણે પાછા
પડM જઈ³ું. આ વાત પણ એકદમ નવાઈ પમાડે તેવી છે, અને એવી મા`યતા કાયમ રહે ,
તો તેમાં ભારે મોટો ખતરો છે.
( iવનોબાƒ iલiખત ‘iશoણમાં અંbેƒ€ું Oથાન’માંથી સાભાર.)
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અંગત પiરચયઃ જે ઠાભાઈ કે . પટે લ
જે ઠાભાઈ કે . પટે લે બી.એસસી., બી.એ. અ•યાસ Œૂણ, કયo.
yયારબાદ xયોiત iવ•ાલયમાં °ી દે વી એxŽુકેશન ™Oટ
ખેડ¿Àામાં મં)ી તરMકે , સંત°ી રામƒબાપા ક.ક.પા. ક`યા
iવ•ાલયમાં મં)ી તરMકે ભાગ ભજZયો છે. ]ુ•કુ ળ iવ•ાiવહાર
નવસારM લાટ, અમદાવાદ કkછ કડવા પાટMદાર સIપંથ
સનાતન સમાજ ™Oટ નવસારM, અમદાવાદના કારોબારM સ•ય
તરMકે રહM Áુ»ા છે. હાલમાં તેઓ મા#ૃભાષા અiભયાન અંતગ,ત
ŒુOતક-પરબ ?ક•પ હે ઠળ ખેડ¿Àામાં પરબ ચલાવે છે.

અંગત પiરચયઃ આશાબેન iવ. ભC
આશાબેન ભ_ે બી.એ., એમ.એ.(હોમ સાય`સ),
બી.એડ અને પ)કારyવ (iડvલોમા)નો અ•યાસ Œૂણ,
કયo . yયા ર બા દ આ શા બે ન આય,

સ મા જ

ક`યાiવ•ાલય 6મનગર, °ી માધવલાલ શાહ
હાઇOકૂ લ ખં ભાત, °ી iવ³ુ } નં દ તથા €ૂ ત ન
iવ•ાલય, ભાવનગર ખાતે iશoક તરMકે કાય,રત ર‰ા.
એ પછM તેમણે ઈ.ટM.વી ´ારા ?સાiરત હાOયસભર
કાય,±મ “વાતા,ના દે શમાં” °ેણીમાં બાળવાતા,-કથન
તથા બહે નો માટે ની iવiશ« સiહયર °ેણીમાં ?થમ
{ી મીમી±M-કલાકાર તરMકે કામ કŽુÂ છે. મા#ૃભાષા અiભયાનના અંતગ,ત દાદા-દાદMનો
ઓટલો ?ક•પમાં આશાબેન બોપલમાં સરકારM Ãૂબવેલ પાસે આવેલા ઉ•ાનમાં દાદાદાદMનો ઓટલો ચલાવે છે.
સં. વૈશાલી મહે તા
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આપણા આયોજનોઃ
(૧) iુ=તક પરબ :
“ŒુOતક-પરબ” ?ક•પ ટું ક સમયમાં સમb ]ુજરાતમાં Äૂબ જ લોકi?ય અને

લોકભોpય બ`યો છે. હાલમાં સમb ]ુજરાતમાં ૧૫૭ કે `hો કાય,રત છે, જે માં અમદાવાદમાં ૩૪ કે `hો અ
સ હકારM

ƒ ન ચા

ર

ર O તા ,

એન.કે .પે™ોલીયમની બાજુ માં –ુનીલકુ માર પટે લ
ચલાવે છે. દર માસના પહે લા રiવવારે ૭:૩૦ થી
૯:૩૦ –ુધી આ તમામ કે `hો પર ŒુOતક ?ેમીઓ અને
Oવયંસેવકો મળMને તે€ું આયોજન કરે છે. તેની
‘ુલાકાતે આવનાર કોઈપણ Zયi ત બે ŒુOતક કાયમ
માટે વાંચવા લઇ જઈ શકે છે અથવા ŒુOતકની
પરબમાં પરત કરM શકે છે. ŒુOતક-પરબમાં કોઈપણ
Zયi ત ŒુOતકો ભેટ પણ આપી શકે છે.

(૨) hંથમંiદર :
ŒુOતક-પરબની જે મ bંથમંiદર પણ ]ુજરાતમાં અલગ અલગ શહે રોમાં કાય,રત છે, જે માં
અમદાવાદમાં ૧૦ bંથમંiદરો અમદાવાદ
બહાર ૧૨ bંથમંiદરો કાય,રત છે. કુ લ ૨૨
bંથમંiદરો સમb ]ુજરાતમાં કાય,રત છે.
bંથમંiદર (શેરM ŒુOતકાલય)માં iવiવધ
?કારનાં ŒુOતકો હોય છે. ŒુOતકો ફ ત
કબાટમાં સંbહાયેલી iOથiતમાં ન રહે
અને તેનો મહIમ ઉપયોગ વાચકો ´ારા
થાય તથા શેરM ŒુOતકાલયની જે મ જ
bંથમંiદરની ગરજ સારે તે અથe શP કરાયેલા bંથમંiદરના ?ક•પ અંતગ,ત અમદાવાદ થલતેજ
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iવOતારમાં ૩૫,આiદyય રે સીડે `સી, ¡યામiવહાર બંpલોઝની પાછળ શીલજ રોડ, થલતેજ,
અમદાવાદમાં ગીતા રાજે `h પંચાલ ´ારા bંથમંiદર કરવામાં આવે છે. સોમ થી રiવના રોજ સવારે
૧૦:૦૦ થી ૧:૦૦ અને સાંજે ૪:૦૦ થી ૭:૦૦ના સમય દરiમયાન ભાષા ?ેમીઓ ŒુOતકો વાંચવા
આવે છે. આ bંથમંiદરમાં બાળસાiહyય, Žુવાસાiહyય અને નવલકથા જે વા અનેક ŒુOતકોનો
સમાવેશ થાય છે.વાચક વગ, –ુધી આ ŒુOતકો વ¹ુમાં વ¹ુ પહoચે તે ‘ુ‚ય આશય છે.

(૩) દાદા-દાદjનો ઓટલો
મા#ૃભાષા અiભયાન ´ારા દર મiહનાના બી6 અને ચોથા રiવવારે પiરમલ ઉ•ાન અને વ{ાŒુર
તળાવ પર, વ{ાŒુર સરકારM વસાહત, શાંiતiનકે તન શાળા, વેજલŒુર, મiણનગર ઉIમનગર
ગાડ, ન “દાદા-દાદMનો ઓટલો”નો કાય,±મ
યો6ય છે.
ઓ ટ લા દ ર iમ યા ન બા ળ કો સા થે
મા#ૃભાષાના કાય,વાહકો બાળવાતા,ઓ,
બાળગીતો, સાય`સ અને ટે કનોલોƒની
વાતો કરે છે. અને આ ?@ૃiI દર~યાન
બાળકોને iશખામણ આપવી, સમ6વવા,
ટે વો-કુ ટેવોની સમજણ આપવી વગેરે
જે વો કોઈ હે #ુ રહે લો નથી. ઓટલા
દર~યાન ફ ત કથાકથન ´ારા બાળકો સાથે દાદા-દાદMની જે મ વાતો કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર
બાળકો પણ જે મ પોતાના દાદા કે દાદM સામે પોતાની વાતની રજૂ આત કરે તેમ અiભZયi ત કરે
છે. ઓટલા અંતે બાળકોને સાતોiલŽું, આંધળM iખસકોલી જે વી રમતો રમાડવામાં આવે છે.
આ ?@ૃiI હવે તા-૧૦ અને ૨૪મી જુ ન યો6શે.
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(૪) બાળસાiહmય શiનસભા:
બાળ સાiહyયને ?ોyસાહન
અ પ વા ના હે #ુ થી મા #ૃ ભા ષા
અ iભ યા ન શ iન સ ભા ના મ નો
?ક•પ પણ ચલાવે છે . ગત
મા સ માં ૬ ૨ મી બા ળ સા iહ yય
શiનસભા યો6ઈ જે ની અંતગ,ત
નવોiદત સાiહyયકારો પહે લા અને
બી6 શiનવારે મળે છે . આ
વ ખ ત ની

શ iન સ ભા માં

૧૧

Zયi તઓની હાજરM હતી. જે માં
?શાંત રાવલ, મનહર ઓઝા, યશવંત મહે તા, iકશોર પં§ા, નયના મહે તા, iબ␣દુ.એન.મા¹ુ,
?હલાદભાઈ ડM.–ુથાર, માiલની સી. શા{ી, યોસેફ મેકવાન, iદZયા શાહ, iદZયા નીધાની. આ
શiનસભામાં બાળવાતા,ઓ લેખકો ´ારા રજૂ આત કરવામાં આવી.

(૫) મા#ૃભાષા સoયપદ:
મા#ૃભાષા અiભયાન ´ારા સ•યપદના ?માણપ) મોકલવાની કાય,વાહM શP થઇ છે.
કાય,વાહક iમ)ોને iવનતી છે કે તેમના સહાયકોના પણ નામ, સરના‘ું, ઈ-મેઈલ, મોબાઈલ
નંબરની માiહતી મોકલી આપે કે જે થી સ•યપદ ?માણપ) મોકલી શકાય.

(૬) અલoય iુ=તકાલય:
મા#ૃભાષા અiભયાન ´ારા અલ•ય ŒુOતકાલય ?ક•પ પણ ચલાવે છે. જે માં જે ŒુOતકોની
નકલ મેળવવી ‘ુ¡કે લ હોય તેવા ŒુOતકોને અલ•ય ŒુOતકાલયમાં રાખવામાં આવે છે. અyયાર
–ુધીમાં ]ુજરાતીનાં ૨૭૩ iહ`દM અને સંOકૃ ત ૬૪ તથા અંbેƒ ભાષાના ૭૬ એમ કુ લ ૪૧૩
ŒુOતકોની ŒુOતકોની નોધણી થઈ ગઈ છે. ટું ક સમયમાં આ ŒુOતકોને ડMઝMટલાઈઝે શન કરMને
વાચકો માટે Äુ•લા ‘ુકવામાં આવશે.
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મા#ૃભાષા અiભયાનની આપ સૌ વાચકોને નÇ iવનંતી છે કે જો આપની પાસે આવા કોઈ
ŒુOતકો હોય અને આપ બી6 વાચકોને તેના લાભ આપવા ઈkછતા હોવ તો આવા ŒુOતકો
અમારા કાયા,લય પર દાન આપી શકો છો.

(૭) મા#ૃભાષા પi1કા
મા#ૃભાષા અiભયાન ´ારા ચાલતા iવiવધ ?ક•પો અને ગત માસમાં થયેલી તેની કામગીરM
જે મ કે ŒુOતક-પરબ, bંથમંiદર, બાળ-સાiહyય, અલ•ય ŒુOતક સંbહાલય, વગેરે પર થયેલી
કાય,વાહMને સામા`ય ?6જન –ુધી પહoચાડવાનો અમારો આ ?યાસ છે. મા#ૃભાષા ]ુજરાતી
અંતગ,ત iવiવધ ?@ૃiI ચાલતી હોય અને આપના iયાનમાં આવી હોય તો અમને 6ણ કરશો.
અમે પi)કામાં આપની માiહતીનો સમાવેશ કરM³ું.

સં. વૈશાલી મહે તા
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દાનની અપીલ
મા#ૃભાષા અiભયાન છે•લા ૫ વષ,થી ચાલતી 6હે ર સંOથા છે. તેનો ‘ુ‚ય ઉ¾ે¡ય
]ુજરાતી ભાષાના સંવધ,ન અને સંરoણનો છે. અyયાર –ુધી અમે નીચે ‘ુજબના કાયo કયા,
છેઃ
•

iુ=તક પરબ - ]ુજરાત ભરમાં ૧૫૪ કે `hો ´ારા ૫.૫૦ લાખ ŒુOતકો યોpય વાચકો

–ુધી iનઃ³ુ•ક પહoચા§ાં છે.
•

ધોરણ ૧ થી ૮ ]ુજરાતી iવષય ફરƒયાત ભણાવવામાં માટે લેવા સરકારના iનણTય

પાછળ આ s=ટની મહtવની uૂiમકા છે.
•

hંથમંiદર / શહે રj iુ=તકાલય - ]ુજરાતમાં ૨૫ કે `hો કાય,રત છે.

•

બાળસાiહmય શiનસભા - ૬૦મી બાળસાiહyય શiનસભા€ું આયોજન થŽું છે.

•

દાદા-દાદjનો ઓટલો - ૭ કે `hો કાય,રત છે.

•

અલoય 8ુજરાતી iુ=તકોનો સંચય - ૨૭૨ ŒુOતકોનો સંચય કરવામાં આZયો છે.

•

પર=પર - ]ુજરાતના ‚યાતનામ સાiહyયકારો સાથે 6હે ર વાતા,લાપ.

•

8ુજરાતી ભાષાના \ેv iશXક+ું સDમાન ?iતવષ, કરવામાં આવે છે.

•

ઓનલાઈન 8ુજરાતી અoયાસUમ ઉપલqધ કરાવવામાં આZયો છે.
સમh Zwની રસ-xiચ+ું ઘડતર થાય, સiવશેષ zુવાપેઢjમાં વાંચનની ટે વ કે ળવાય

અને 8ુજરાતી ભાષા, સાiહmય અને સં=કૃ iતનો મiહમા થાય તે|ું કાયT કરતા આ s=ટને
આiથ␣ક સહાય આપવા આપને iવનંતી કરjએ છjએ.
આ સં=થાને અપા#ું દાન કલમ ૮૦Y(૫) .ુજબ .ુi€તપા1 છે .
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