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આદિકાળથી માનવી સહજ રીતે સતત શીખતો રહ્યો છે. મનોવૈજ્ઞાદનકોના મતે શીખવાની પ્રદિયા અનાયાસ અન ે

સહજ છે. પ્રયત્નપૂવવક આપવામાાં અને લેવામાાં આવેલ ાં દશક્ષણ ક્યારકે બોજારૂપ લાગે છે અને સાહદજક રીતે 

ખીલતી અનેક પ્રકારની શદિઓના દવકાસમા અવરોધરૂપ બને છે. દશક્ષણની આ ખબૂ જ મહત્વની પ્રદિયામાાં 

જ્ઞાનપ્રાદિ માટે ભાષાન ાં માધ્યમ ખૂબ જ મહત્વન ાં પગદથય ાં અને કડી છે, ત્યાર ેદશક્ષણના માધ્યમ તરીકે બાળકની 

સહજતાથી ઉપલબ્ધ ભાષાન ે જ રાખવાની દહમાયત, દવશ્વના અગ્ર હરોળના દશક્ષણશાસ્ત્રીઓ કર ે છે. અહીાં 

માતૃભાષાના મહત્વની સાથોસાથ દશક્ષણના માધ્યમ તરીકે માતૃભાષાને રાખવા માટેના નક્કર કારણોની ચચાવ 

કરવામાાં આવી છે. દવશેષમાાં, રાષ્ટ્ર ીય દશક્ષણ નીદત-2020માાં પણ પ્રાથદમક દશક્ષણને ફરદજયાતપણે માતૃભાષામાાં 

આપવાની ભલામણ કરીન ે ભારત સરકાર ે પણ આ વાતને સમથવન આપય ાં છે. આ બાબતની ચચાવની સાથ ે

માતૃભાષાના માધ્યમથી દશક્ષણ આપવા આડેના અવરોધોની પણ અહીાં રજૂઆત કરવામાાં આવી છે. આ 

પડકારોનો મક્કમતાપૂવવક સામનો કરી, યોગ્ય દનરાકરણ લાવી આપણે ચોક્કસ બાળકના સવાાંગીણ દવકાસના 

સવોચ્ચ ધ્યેયને પ્રાિ કરી શકીશ ાં. 

 

1. પ્રસ્િાવના 

પ્રાચીન કાળથી અદત આધ દનક ય ગ સ ધીની ઉધ્વવગામી અદવરત દવકાસયાત્રામાાં માનવજાતને મોખરાના સ્થાન ે

પહોાંચાડવામાાં સૌથી મોટો ફાળો દશક્ષણનો છે. આકદસ્મક અને આયોજનબદ્ધ – એમ બાંને પ્રકારના દશક્ષણન ે

કારણે આજ ેમાનવી સ સાંસ્કૃત બન્યો છે. અન્ય પ્રાણીઓની જમે માત્ર સ્વરોની મિિથી દવદવધ અવાજો કાઢીન ે

સાંિેશાની આપ-લે  કરતાાં માનવીએ આજ ે6500થી વધાર ેભાષાઓનો સ્વતાંત્ર દવકાસ કરી પ્રત્યાયન ક્ષેતે્ર િાાંદત કરી 

છે. આજ ે ટેકનોલોજીના ઝડપી દવકાસન ે પદરણામ ે સમગ્ર દવશ્વ એક ગામડ ાં  બની ગય ાં છે ત્યાર ે ભાષાઓની 

દવદવધતાએ વદૈશ્વક આાંતરવ્યવહારોમાાં અડચણ ઊભી કરી છે. બીજી બાજ , વૈદશ્વક સ્તર ે િેશ, સાંસ્કૃદત, જાદત અન ે

ભાષા વૈદવધ્યના દવકાસન ેપદરણામે બાળક નાનપણથી જ પદરવારમાાં સાાંભળેલી અન ેવ્યવહારમાાં વપરાતી ભાષાન ે

અનાયાસ ેશીખી જાય છે, ત્યાર ેજ્ઞાનના દવરાટ સાગરન ે પામવા માટે બાળક આ અનાયાસે શીખેલી ભાષાની 

મિિથી અન્ય જરૂરી ભાષા સરળતાથી શીખીને દશક્ષણ પ્રાિ કર ેએ ઇચ્છનીય છે. આવા સમય ેબાળકન ેમાટે જ ે
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સહજ છે એવી માતૃભાષાને સ્થાન ેઅન્ય ભાષાને માધ્યમ બનાવી દશક્ષણની શરૂઆત કરવામાાં આવે તો તેના 

દવપરીત પદરણામો આવે છે. ભારતની રાષ્ટ્ર ીય દશક્ષણ નીદત 2020માાં પણ માતૃભાષાના માધ્યમ દ્વારા પ્રાથદમક 

દશક્ષણ આપવાની ભલામણ કરવામાાં આવી છે. આમ, માતૃભાષાને જ દશક્ષણન ાં માધ્યમ રાખીને બાળકને દવદવધ 

દવષયો તથા અન્ય ભાષાઓન ાં જ્ઞાન આપવ ાં જોઈએ. 

 

2. માિૃભાષા અને શિક્ષણ 

2.1 માિૃભાષા: 

માતૃભાષા એ વ્યદિની મૂળ ભાષા માટે એક પાદરભાદષક શબ્િ છે. તેન ેજન્મથી શીખેલી ભાષા, પ્રથમ ભાષા, 

પ્રભાવશાળી ભાષા અથવા ગૃહભાષા પણ કહેવાય છે. જન્મ સાથે પદરવાર અને સમાજ દ્વારા વારસામાાં જ ેભાષા 

મળી હોય તથા વ્યદિના બોલવા કે લખવાની શરૂઆત જ ેભાષામાાં થઇ હોય તેન ેમાતૃભાષા કહેવામાાં આવ ેછે. 

મૂળ ભાષાને ‘માતૃભાષા’ જ કેમ કહેવાય છે, ‘દપતૃભાષા’ કેમ નહી? 

દશશ  જયાર ેજન્મ ેત્યારથી બાળક બન ેએ નાજ ક પ્રગદતમાાં એક માાં જ હોય છે, જને ેએ ખૂબ સારી રીતે ઓળખતો 

હોય છે. આ િરદમયાન, જનેી નાળ સાથે જોડાઈને નવ મદહના ગભવમાાં રહ્યો એ જન્્યા પછી સૌથી વધ ાં સમય માાં 

સાથે વ્યતીત કર ેછે અને નકલ કરવાની દફરાકમાાં બાળક માાંની જમે જ જીભ હલાવ ેછે અન ેસ્વર કાઢે છે. આમ, 

ભાષાન ાં પહેલ ાં પગદથય ાં માતા પાસથેી જ ેભાષામાાં બાળક શીખ ેછેમ તે જ એની મૂળ ભાષા કહેવાય અને તેથી જ 

એને ‘માતૃભાષા’ કહેવામાાં આવે છે. 

2.2 શિક્ષણ: 

દશક્ષણ એ બાળકના સવાાંગી દવકાસની પ્રદિયાને ત્રણ રીતે સાકાદરત કર ેછે. 

1. તેનામાાં રહેલી સ ષ િ શદિઓન ેબહાર લાવે છે, એટલ ેકે આત્માદભવ્યદિન ાં કાયવ કર ેછે. 

2. તેને પોતાને માટે દવકાસની જ ેશે્રષ્ઠ કક્ષા સાંભદવત છે, ત્યાાં પહોાંચવામાાં સહાય કર ેછે એટલે કે આત્માદવષ્કારના 

કાયવમાાં મિિ કર ેછે. 

3. તેના દવદવધ રસ, વલણ, અદભરૂદચને સ્વીકારી તેના આગવા વ્યદિત્વને દવક્સાવે છે. 

આ તમામ પાસાઓમાાં ભાષા અને અાંકજ્ઞાન પાયાની ભૂદમકા ભજવે છે. 

2.3 માિૃભાષામાાં શિક્ષણની જરૂશરયાિ: 

”દશક્ષણન ાં માધ્યમ ગમે તે દવષયન ાં હોય, અમ ક ધોરણ સ ધી તો માતૃભાષા જ હોય તેવો આગ્રહ સમગ્ર પ્રજાએ 

રાખવો પડશે.” 

 - હશરકૃષણ પાઠક  

“દશક્ષણ જો સાવવદત્રક અને સાવવજદનક બનાવવ ાં હોય, તો તે માતૃભાષામાાં જ આપવ ાં જોઇએ. નદહ તો તે સમાજમાાં 

ભેિાભેિની દિવાલ ઊભી કરશે. જ્ઞાન-દવજ્ઞાનનો પણ સાવવદત્રક અને સાવવજદનક પ્રચાર-પ્રસાર અને ઉપયોગ 

માતૃભાષામાાં જ થઇ શક્શે. નદહ તો જ્ઞાન-દવજ્ઞાન પણ અમ ક િાયરામાાં સીદમત રહી જશે, એટલ ેદશક્ષણન ાં માધ્યમ 

માતૃભાષા દસવાય બીજ ાં  હોઇ શકે જ નહીાં. ખૂબ મહેનત કરીને આપણે બધી ભાષાઓનો દવકાસ કરવો જોઇએ.” 

 - શવનોબા ભાવે  

“બાળકન ાં મગજ આરાંભમાાં સ્વર, પ્રતીકો અને અથવ સાથે જ્ઞાનતાંત ઓનો સાંબાંધ પોતાની માતૃભાષામાાં જોડવાન ાં શરૂ 

કર ેછે. બાળકના મગજનો દવકાસ તેની આસપાસના ભાષાકીય વાતાવરણ સથી દનણવયાત્મક રીતે સાંકળાયેલા છે, 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                   ©  2022 IJCRT | Volume 10, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRTU020091 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 517 

 

તેથી બાળકને પોતાની માતૃભાષમાાં શીખવા ન િેવ ાં, તે એમની સામેનો બહ ાં  મોટો ગ નો છે.” 

 - પ્રો.યિપાલ 

”જનેે આપણે ગ્રાસ્પીાંગ પાવર કહીએ છીએ, જનેે હ ાં  મારી શીખવાની તાકાત કહ ાં  છ ાં , એ હાંમેશા માતૃભાષામાાં જ આવ ે

છે.” 

 - િરીફા વીજળીવાળા 

3. માિૃભાષાન ાં મહત્વ 

જાણીતા સાદહત્યકાર શ્રી ગ ણવાંતભાઇ શાહ કહે છે, “માતાના ધાવણ પછીના િમે માતૃભાષા આવે છે.” 

ગભવમાાંથી જ બાળક માતાની ભાષા શીખવા લાગે છે. બાળક બે વષવન ાં થાય ત્યાાં સ ધીમાાં તો તે માતૃભાષાના બ ે

હજાર જટેલા શબ્િો, તેના અથવ અને ભાવ સાથે શીખીન ેતેન ેઅન ભવમાાં પણ લઇ લ ેછે. માતૃભાષામાાં બાળક જ્ઞાનન ે

ઝડપથી ઝીલે છે. જ ેભાષામાાં બાળ ઉછય ાં હોય, તે જ ભાષામાાં ગ્રહણશદિ, સમજશદિ અને દવચારશદિ ખીલ ે

છે. અદભવ્યદિન ાં અને ગ્રહણ તથા સમજણ માટેન ાં શે્રષ્ઠ માધ્યમ માતૃભાષા જ છે. માતૃભાષા દ્વારા જ બાળક 

સજવનાત્મક બન ેછે. દવચારવાની અન ેકલ્પના કરવાની સ્વતાંત્રતા માટે માતૃભાષા અદનવાયવ છે.  

“માતૃભાષા તો માતાન ાં ધાવણ છે.” - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 

”હ ાં  માતૃભૂદમને માટે અન ેમાતૃભાષાન ેમાટે બધ ાં કરી છૂટીશ.” 

 - ગ જરાિ શવદ્યાપીઠના બાંધારણમાાં મૂકેલી િરિ 

”માતા, માતૃભાષા અને માતૃભૂદમ સ્વગવથી પણ ચદઢયાતી છે.” - ડૉ.રવીન્દ્ર દવ ે

”માતૃભાષા હ્રિયની ભાષા છે.” - કોલરીજ (પાશ્ચાત્ય શવદ્ધાન) 

”There is no joy, no expression, no blossoming of the faculties without mother 

tongue.” - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 

માતૃભાષાના મૂલ્યને સ્વીકારીને ઇ.સ. 1999ની 17મી નવે ્બર ેસાંય િ રાષ્ટ્રસાંઘની પેટા સાંસ્થા ય નેસ્કો દ્વારા િર 

વષે 21મી ફેબ્ર આરીન ે‘દવશ્વ માતૃભાષા દિન’ તરીકે ઉજવવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્ય ાં. 

4. વૈશિક પશ્ચાદભૂશમકા 

જાપાનમાાં અને જમવનીમાાં સવેક્ષણો થયા છે. તેના તારણોમાાં જણાય ાં છે કે માતૃભાષાના માધ્યમમાાં ભણનારની સ્ટર ેસ 

કેપેસીટી વધાર ેહોય છે, જ ેતેને જીાંિગીના બધા પડકારો ઝીલવા માટે સક્ષમ બનાવ ેછે. 

ઇઝરાયેલ કે જ ેઆપણા િેશના િસમા ભાગમાાં પણ નથી આવતો તેણ ેઆજ ેઆપણા િેશ કરતાાં િસ ગણા વધ ાં 

નોબેલ પ રસ્કારો મેળવ્યા છે, તેન ાં કારણ માત્ર એ જ કે તે િેશના બાળકો માતૃભાષામાાં દશક્ષણ મેળવે છે. 

રદશયા, ફ્રાન્સ, ચીન, જમવની, જાપાન જવેા િેશોમાાં એમની માતૃભાષામાાં દશક્ષણ આપવામાાં આવે છે. 

EFA Global Monitoring Report-2005: The Quality Imperative માટે સ્વીડનની સ્ટોકહોમ 

ય દનવસીટીના ડૉ.કેરોલ બેન્સને હાથ ધરલેા એક દવસ્તૃત અભ્યાસનો અહેવાલ રજૂ કયો હતો. તેમના અભ્યાસનો 

દવષય હતો: “The importance of mother-tongue based schooling for educational 

quality”. તેમણે દવશ્વના દવદવધ ભાગોમાાં ઇ.સ. 1970થી માાંડીને થયેલા અનેક સવેક્ષણો અને અભ્યાસોને, 

સાંિભોને પોતાના શોધલેખમાાં ટાાંક્યા છે. તેમાાં જણાવ્યા મ જબ, ‘માતૃભાષામાાં પ્રાથદમક દશક્ષણના પદરણામો ખબૂ 

જ સારા િેખાયા છે. માતૃભાષામાાં પ્રાથદમક દશક્ષણ લેનાર દવદ્યાથીઓની બીજી ભાષા અાંગ્રજેી પણ ખબૂ સારી હોય 

છે. માતૃભાષાના સહારાથી તેમન ેબીજી ભાષામાાં પણ ખબૂ સરી ફાવટ આવી જાય છે. દવદ્યાથી બાંને ભાષામાાં 
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પાવરધો બને છે.’ 

5. માિૃભાષામાાં શિક્ષણ મેળવીને મહાનિાના શિખર ેપહોાંચેલા મહાન ભાવો 

સ્વામી શવવેકાનાંદ કે જ ેમાતૃભાષામાાં ભણ્યા અને છતાાં દશકાગોની ધમવપદરષિમાાં અાંગ્રજેીમાાં બોલ્યા હતાાં. 

’ગીતાાંજદલ’ કાવ્યસાંગ્રહ માટે નોબેલ પાદરતોદષક મેળવનાર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર ે માતૃભાષામાાં પ્રાથદમક દશક્ષણ 

મેળવ્ય ાં હત ાં. 

અથવશાસ્ત્રન ાં નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવનાર અમત્યય સેને માતૃભાષામાાં પ્રાથદમક દશક્ષણ મળેવ્ય ાં હત ાં. 

દવજ્ઞાન ક્ષેતે્ર નોબેલ પ્રાઇઝ પ્રાિ કરનાર સી.વી.રામને માતૃભાષામાાં પ્રાથદમક દશક્ષણ મળેવ્ય ાં હત ાં. 

દવખ્યાત અણ  દવજ્ઞાની અને ભૂતપૂવવ રાષ્ટ્રપદત અબ્દ લ કલામ પોતાની માતૃભાષામાાં ભણ્યા હતાાં. 

અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલાએ ગ જરાતી માધ્યમમાાં પોતાનો અભ્યાસ કયો હતો. 

સ્વતાંત્ર ભારતના બાંધારણના ઘડવૈયા ડૉ.બાબાસાહેબ આાંબેડકર ેદશક્ષણ માતૃભાષામાાં લીધ ાં હત ાં. 

રાષ્ટ્ર દપતા મહાત્મા ગાાંધી પોરબાંિરની ગ જરાતી શાળામાાં ભણ્યા હતાાં. 

ઉદ્યોગપદત ધીરુભાઇ અાંબાણીએ મજવેડીની ગ જરાતી શાળામાાં પોતાન ાં પ્રાથદમક દશક્ષણ લીધ ાં હત ાં. 

મોટા ઉદ્યોગપદત, સમથવ અગ્રણી અને દવચક્ષણ બ દદ્ધપ્રદતભા ધરાવતાાં શેઠ કસ્િ રભાઇ લાલભાઇ ગ જરાતી 

માધ્યમમાાં ભણ્યા હતાાં. 

પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ, મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ અને 25 જટેલી ય દનવસીટીમાાંથી ડૉક્ટરટે મેળવનાર ચાટવડવ  એકાઉન્ટન્ટ 

અરૂણભાઇ ગાાંધીએ એસ.એસ.સી. સ ધીનો અભ્યાસ ગ જરાતી માધ્યમમાાં કયો હતો. 

6. માિૃભાષામાાં શિક્ષણન ાં મહત્વ 

દવશ્વના અગ્ર હરોળના દશક્ષણશાસ્ત્રીઓ અને દવચારકો માતૃભાષાન ેદશક્ષણના માધ્યમ તરીકે રાખવાની દહમાયત 

કર ેછે.  

“કોઇ પણ પ્રજાના ય વક વગવમાાં પ્રજાત્વ કાયમ રાખવ ાં હોય તો તેમન ેઊતરતી કે ચડતી બધી જ કેળવણી તેમની 

માતૃભાષા દ્વારા જ મળવી જોઇએ.” - ગાાંધીજી 

પ્રાથદમક દશક્ષણ માતૃભાષામાાં આપવાથી બાળકોનો રસ અને ઉત્સાહ વધે છે તથા અધવચ્ચે અભ્યાસ છોડી િેવાની 

ટકાવારીમાાં ઘટાડો થાય છે. 

દવચાર, સ્વપન, લાગણી, રૂિન અને િોધ જવેા આવેગો જ ેભાષામાાં રજૂ થાય, તે દશક્ષણન ાં શે્રષ્ઠ માધ્યમ ગણાય. આ 

રીતે જોતાાં માતૃભાષાને જ દશક્ષણનાાં માધ્યમ તરીકે અપનાવવી જોઈએ. 

માતૃભાષાના માધ્યમમાાં ભણતો દવદ્યાથી વગવની િરકે પ્રવૃદિમાાં ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લે છે, અદભવ્યદિ ખીલ ેછે 

અને પ્રદતભા બહાર આવે છે. માતૃભાષાને કારણે બાળકો દવશેષ પ્રોત્સાદહત થાય છે અને પોતાના જ્ઞાન તથા 

અન ભવને દન:સાંકોચ રજૂ કરવાની બાળકને તક મળે છે. 

“જ ેભાષામા બાળકને સ્વપન આવે તે ભાષાન ેદશક્ષણન ાં માધ્યમ રાખવ ાં જોઇએ.” 

 - શવનોબા ભાવે 

િરકે પ્રજાને પોતાની ભાષા અને સાંસ્કૃદત માટે સ્વાભાદવક લગાવ અને લાગણી હોય છે. માતૃભાષાના માધ્યમન ે

કારણે શાળાના વગવમાાં સાાંસ્કૃદતક મૂલ્યોને સ્થાન મળવાથી બાળકના વાલીઓ ખૂબ સાંતોષ પામ ેછે. 

માતૃભાષામાાં દશક્ષણ આપવાન ેકારણે વાલીઓ શાળાની દવદવધ બાબતોમાાં દવશેષ રસ લેતાાં થાય છે. વાલીઓનો 

દશક્ષકો અને શાળા સાથ ેનાતો બાંધાતા, બાળકોને લાભ થાય છે. 

માતૃભાષાના માધ્યમથી દશક્ષણ લેનાર બાળકોનો બૌદદ્ધક દવકાસ ખબૂ સારી રીતે થાય છે. 
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ઘરમાાં બોલાતી ભાષા જ દશક્ષણન ાં શે્રષ્ઠ માધ્યમ બની શકે. મનોવૈજ્ઞાદનકો, બળ માનસશાસ્ત્રીઓ અન ે બાળ 

દચદકત્સકો પણ માને છે કે ઘર અન ે દનશાળની ભાષા જ િી પડે ત્યાર ે બાળક મૂાંઝાય છે અને મૂરઝાય છે. 

લઘ તાગ્રાંદથનો ભોગ બન ેછે. ક્યારકે તો ઘેરી માનદસક હતાશાનો ભોગ બને છે. તેનો બૌદદ્ધક દવકાસ પણ રૂાં ધાય છે. 

“ગદણતશાસ્ત્ર અને દવજ્ઞાન પણ માતૃભાષામાાં જ ભણાવવ ાં જોઇએ.” 

 - નારશલકર (શવજ્ઞાની) 

 

7. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિમાાં માિૃભાષામાાં શિક્ષણ માટેન ાં આયોજન 

રાષ્ટ્ર ીય દશક્ષણ નીદત-2020માાં આવી રહેલા િાાંદતકારી પદરવતવનો પૈકી દવભાગ-1 ના પ્રકરણ-4 માાં બહ ભાષાવાિ 

અને ભાષાની ક્ષમતા અાંતગવત 4.11 મા મ દ્દામાાં માતૃભાષા પર દવશેષ ભાર મૂકવામાાં આવ્યો છે અને તેની 

જોગવાઈઓ નીચે મ જબ છે. 

‘એ સવયશવશદિ છે કે નાના બાળકો િેમના ઘરમાાં બોલાિી ભાષા એટલે કે માિૃભાષામાાં મહત્વના મૂિય કે અમૂિય 

ખ્યાલોને વધ  ઝડપથી િીખે છે અને ગ્રહણ કર ેછે. ઘરોમાાં સામાન્દ્ય રીિે માિૃભાષા અથવા સ્થાશનક સમ દાયો 

દ્વારા બોલવામાાં આવિી ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે. જો કે, કેટલીક વખિ બહ ભાષી ક ટ ાંબોમાાં, ક ટ ાંબના અન્દ્ય 

સભ્યો દ્વારા બોલાિી ભાષા ઘરલે  ભાષા હોઇ િકે છે, જ ેક્યારકે માિૃભાષા અથવા સ્થાશનક ભાષાથી અલગ 

હોઇ િકે છે. જ્ાાં સ ધી િક્ય હોય ત્યાાં સ ધી ઓછામાાં ઓછા ધોરણ ૪ સ ધી, પણ વધ  યોગ્ય હોય િો ધોરણ 

9 સ ધી, શિક્ષણન ાં માધ્યમ ઘરની ભાષા/માિૃભાષા/સ્થાશનક ભાષા/પ્રાદેશિક ભાષા હિે. આ ધોરણો પછી 

પણ ઘર/સ્થાશનક ભાષાન ેિક્ય હોય ત્યાાં સ ધી િાળામાાં એક શવષય િરીકે િીખવવામાાં આવિે. સરકારી અન ે

ખાનગી બાંને પ્રકારની િાળાઓએ આ સૂચનાન ાં પાલન કરવાન ાં રહેિે. શવજ્ઞાન સશહિ દરકે શવષયોના ઉચ્ચ 

ગ ણવત્તાય ક્ત પાઠ્યપ સ્િકોને ઘરમાાં બોલાિી ભાષા કે માિૃભાષામાાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવિ.ે બાળક 

દ્વારા બોલાિી ભાષા અને શિક્ષણના માધ્યમ વચ્ચે કોઇ પણ અાંિર હોય િો િેન ેસમાપ્ત કરવાના િમામ 

પ્રયાસો િાત્કાશલક ધોરણે કરવામાાં આવિ.ે જ્ાાં ઘરની ભાષા/માિૃભાષામાાં પાઠ્યપ સ્િક સામગ્રી ઉપલબ્ધ ન 

હોય િેવા શકસ્સાઓમાાં શિક્ષકો અન ે શવદ્યાથીઓ વચ્ચે વ્યવહારની ભાષા, િક્ય હોય ત્યાાં ઘરલે  

ભાષા/માિૃભાષા રહેિે. એવા શવદ્યાથીઓ જનેા ઘરની ભાષા/માિૃભાષા શિક્ષણના મધ્યમથી શભન્ન છે, િેમ્ના 

માટે શદ્વભાષી અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી સશહિ શદ્વભાષી અશભગમનો ઉપયોગ કરવા માટે શિક્ષકોન ે

પ્રોત્સાશહિ કરવામાાં આવિે. બધી જ ભાષાઓ િમામ શવદ્યાથીઓને ઉચ્ચ ગ ણવત્તા સાથ ે િીખવવામાાં 

આવિે; એક ભાષાન ેસારી રીિે િીખવવા અન ેિીખવા માટે િેને શિક્ષણન ાં માધ્યમ બનાવવ ાં જ પૂરિ ાં નથી, 

િેને એક શવષય િરીકે ઊાં ડાણપવૂયક િીખવવી જોઇએ.’ 

ઉપરોિ જોગવાઇઓ પરથી સ્પષ્ટ્પણે સમજી શકાય છે કે રાષ્ટ્ર ીય દશક્ષણનીદત-2020માાં માતૃભાષાના મહત્વન ે

અદ્કેરૂાં  આાંકવામાાં આવ્ય ાં છે અને સાથોસાથ અન્ય ભાષાઓને પણ જરૂરી મહત્વ આપીને બાળકના સવાાંગી 

દવકાસ તરફ ધ્યાન કેદન્િત કરવામાાં આવલે છે. 

8. પડકારો 

માતૃભાષાના મધ્યમથી દશક્ષણ આપવાના હેત ને બર લાવવા માટેના પ્રયત્નો સફળ થાય તે માટે આપણે સૌ એ 

નીચેના પડકારોનો સામનો કરવો પડશે અન ેનીચેની સમસ્યાઓન ેવિે-ઓછે અાંશે ઉકેલવા માટે માંડી પડવ ાં પડશે, 

તો જ રાષ્ટ્ર ીય દશક્ષણ નીદત-૨૦૨૦ના ઉદે્દશો પૂણવ કરી ભારતને સાતત્યપૂણવ દવકાસ લક્ષ્ાાંકો પૂણવ કરવા તરફ 

ગદતમાન બનાવી શકાશે. 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                   ©  2022 IJCRT | Volume 10, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRTU020091 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 520 

 

1. ભારત દવપ લ ભાષા વૈદવધ્ય ધરાવતો િેશ છે ત્યાર ેતમામ ભાષાઓમાાં વૈદવધ્યપૂણવ અભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ 

કરાવવી એ એક મોટો પડકાર બની રહેશે. 

2. કોપોરટે કલ્ચર, તગડો પગાર, તેજસ્વી કારદકિી, ભ્રામક સ્માટવનસે અને આ બધાન ેકારણે અાંગ્રજેી માધ્યમ તરફ 

ગાાંડી િોટ મૂકતાાં વાલીઓને સમજાવવા મ શ્કેલ છે. 

3. પ્રાથદમક દશક્ષણ માતૃભાષામાાં પૂરૂાં  પાડવા માટે મોટી સાંખ્યામાાં તેના જાણકાર દશક્ષકોની જરૂર પડશે, જ ે

મ શ્કેલ છે. 

4. વષોથી સ્થાદપત થઇ ગયેલી ઘરડે અને માનદસકતાને બિલવા માટે િરકે કક્ષાએ સઘન તાલીમ અને તાલીમ 

આપનાર દનષ્ણાાંતોની જરૂર પડશે. આ માટે વ્યવસ્થા કરવી મ શ્કેલ છે. 

5. દવજ્ઞાનના દવકાસને લગતાાં મોટાભાગનાાં પ સ્તકો અાંગ્રજેી ભાષામાાં અથવા અાંગ્રજેી અન વાિ સરળતાથી પ્રાપય છે 

ત્યાર ેઅન સરવા પડશે અથવા એન ાં માતૃભાષામાાં અન વાિ કરાવવા માટે ભાર ેજહેમત ઉઠાવવી પડશે. 

9. ઉપસાંહાર 

માતૃભાષાના માધ્યમથી પ્રાથદમક દશક્ષણ આપવાના શ ભ આશયને પદરપૂણવ કરવા માટે દશક્ષણ ક્ષેત્રનાાં પાયાના 

એકમ દવદ્યાથીથી માાંડીન ેવાલીઓ, પદરવાર, સમાજ, શાળા, દશક્ષકો, વહીવટીતાંત્ર, અભ્યાસિમ સાંરચના કરનાર 

ઘટકો, રોજગારી આપતાાં એકમો તથા રાષ્ટ્રના દશક્ષા માંત્રાલય સ ધીના તમામ ેએકસૂત્રતા જાળવીન ેકદટબદ્ધ બનવ ાં 

પડશે, તો જ બાળકના સવાાંગીણ દવકાસના અાંદતમ ધ્યયેને આપણે હાાંસલ કરી નવભારતન ાં દનમાવણ કરી શકીશ ાં. 

સાંદભય-સૂશચ 

1. ‘શિક્ષણ: જ્ઞાનની પરબ’ 

(દશક્ષણદવિ ડૉ.પ્રતાપ પાંડ્યાના દશક્ષણદવષયક પ્રદતદનદધ લખેો) 

સાંપાિક: હરીશ વટાવવાળા અને ડૉ.દવરાંદચ દત્રવેિી 

પ્રકાશક: ગજૂવર ગ્રાંથરત્ન કાયાવલય, અમિાવાિ 

2. ‘માિૃભાષાન ાં મશહમાગાન’ 

સાંપાિન: ડૉ.ભિાય  વછરાજાની 

પ્રકાશક: મીદડયા પદબ્લકેશન, જૂનાગઢ 

3. ‘િાશત્વક શવચારધારાઓ અને શિક્ષણ’ 

લેખક: ડૉ.ક લીન પાંડ્યા 

પ્રકાશક: ગોદવાંિ પ્રકાશન, અમિાવાિ 

4. ‘રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ-2020’ 

માનવ સાંસાધન દવકાસ માંત્રાલય, ભારત સરકાર 

પ્રકાશક: રજીસ્ટર ાર, ભારતીય દશક્ષક પ્રદશક્ષણ સાંસ્થાન, ગાાંધીનગર 

5. ‘માધ્યશમક શિક્ષણ અન ેપરીક્ષણ’ 

 (1) જાન્ય આરી-2012, (2) મ-ે2014, (3) ઓગષ્ટ્-2020 

પ્રકાશક: ગ જરાત માધ્યદમક અને ઉચ્ચતર માધ્યદમક દશક્ષણ બોડવ , ગાાંધીનગર 

6. ‘પ્રગશિિીલ શિક્ષણ’ (ફેબ્ર આરી-2020) 

પ્રકાશક: ડૉ.અદનલ પટેલ, ગાાંધીનગર 

7. ‘લેટેસ્ટ ફેક્ટસ ઇન જનરલ નોલજે’ (સપટે્બર-2020) 
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સાંપાિક: જગિીશ પટેલ 

પ્રકાશન: દલબટી પદબ્લકેશન્સ, અમિાવાિ 

8. gu.vikaspedia.in 

9. gu.eferrit.com 

10. gu.m.wikiquote.org 

11. ‘શદવ્ય ભાસ્કર’ દૈશનક 

 (1) રસરાંગ પૂદતવ (તા.09-08-2020) 

  કોલમ: રાગ દબન્િાસ, લ.ેસાંજય છેલ 

  કોલમ: પ્રશ્ન દવશેષ, લે.ભિાય  વછરાજાની 

કોલમ: માય સ્પેસ, લ.ેકાજલ ઓઝા વૈદ્ય 

12. ‘ગ જરાિ સમાચાર’ દૈશનક 

 (1) રદવ પૂદતવ (તા.02-08-2020) 

  કોલમ: હોરાઇઝન, લ.ેભવેન કચ્છી 

  કોલમ: એક નજર આ તરફ, લ.ેહષવલ પ ષ્કણાવ 

 (2) શતિલ પૂદતવ (તા. 02-08-2020) 

  કોલમ: અધ્યયન, લે.દહરને િવ ે

13. ‘સાંદેિ’ દૈશનક 

 (1) અધવસાિાદહક પૂદતવ (તા.05-08-2020) 

  કોલમ: દટન્ડર બોક્સ, લ.ેઅદભમન્ય  મોિી 
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