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Oasis Aisi Ki Taisi
Movement
a project undertaken by Oasis Movement

Exams are not a life-Jacket;
but, talent, hard work & willingness to learn are.
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Oasis Aisi Ki Taisi Movement

SOS MOVEMENT
Save Our Students

 Objectives of Oasis ‘Aisi Ki Taisi Movement’
The movement began with the booklet ‘Exam ki aisi ki taisi’
written by Sanjiv Shah (Founder, Oasis Movement).

What he shared about the booklet and its’ purpose:
“The booklet 'Exam ki aisi ki taisi' has been primarily written for
students in general so that they don't lose heart, get frustrated or
consider exams and scorecard as the finality of their life.

Enjoy

However, I am equally certain that many parents and even
teachers would be taken aback by the title of this booklet,
perhaps hold me accountable for misguiding students, and also
accuse me of teaching them carelessness instead of hard work.
I have a request to all these adult friends – please go and meet
the families of those students who have committed suicide
dreading or due to their poor exam results. Give them this book
and ask them whether given a chance, wouldn’t they have
chosen to give this message to their child before losing him
forever?!

Learn

And then, try to imagine - what if our child or some other kids
around us are experiencing a similar turmoil and loneliness
today?
I have only one question and the very answer to it is the objective
of this booklet:
Are results of exams more important to us than our child’s life, his
future and his happiness? “

Fight for own rights
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 About the book 'Exam and Result Ki Aisi Ki Taisi'
‘Exam Ki Aisi Ki Taisi’

‘Result Ki Aisi Ki Taisi’

Exams are coming soon… the test are near…

Exams are done with… what a relief!!!
But the saga doesn’t seem to end yet…
As we await our results…

Am dead… am in a soup!
What will happen! O God… Please help!
Wish I got some more time to study!
Exams are over… now the tension of scores!
What’ll be my result… what marks will I get…?
Will I pass or not… What if I fail?
Gosh! My hearts is pounding so hard!
Are these damn exams of any use to us!
Isn’t there a way to escape them?
If I get bad results, wonder what I’ll do?
My life will be ruined!
NO! Not at all. Attention, Breaking News!
Well friends, times have changed.
Now you are in control of your life.
You can actually tell exams to “Go to Hell”!

O God, what will my mark-sheet look like…?
Will I pass or not…but wait, what if I fail…?
What if I score less marks in my core subject?
And what if the results are below my expectations…?
Very strange, isn’t it? How come everyone is tensed
about results!
But then, are results really that important?
Do you knowMahatma Gandhi scored 40% in his matriculation
exams!
Sachin Tendulkar failed thrice in his SSC exams!
Great scientist Einstein never cleared his high school
exams!
Genius mathematician, Ramanujan, failed in collage
exams 3 times!
Legendary singer Lata Mangeshkar, never really went to
any school!
Well, let me share a secret…shhhh…don’t tell
anybody!!!
Don’t ever be fooled by the fear of results.
No life can be destroyed by exam results.
Want further proofs? Go ahead then, read this book…

‘Fail in the exam = Fail in life has not been proven yet.’
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 What do education & results of exams of world's
great people tell us?

• No formal school education, rejected as a singer initially due to her
thin voice.
• Famous as the melody queen all over the world, bestowed with the
coveted ‘Bharat Ratna.’
Lata Mangeshkar

• Has a successful career as a playback singer for over 70 years.

Popularly known to the world as ‘The nightingale of India,’ ‘Melody queen,’ Lataji, had started
working as an actress in her father’s musical plays when she was 5 years old. Within few days,
she stopped going to school. Music was in her blood as she had inherited it from her father and
hence at a very young age, she started practising singing. She sang her first film song at the
age of 13. That year, her father passed away and she had to shoulder the responsibility of the
whole family. She started acting in plays and films and in a few years moved to Mumbai.
Initially, Lataji was rejected by musicians as they thought that she had very thin voice! And with
the same voice, in the next 50 years, she won the hearts of the music lovers in India. Her
journey as a playback singer started when she was 16 years old and went on for 70 years. In
1949, at the age of 20, her song from the movie ‘Mahal,’ made her famous all over India.
In the 60s, 70s and 80s, Lataji became the most eminent Bollywood singer. She received back
to back awards and her popularity increased globally.

Crux of the matter:
“To hell with exams” attitude doesn't imply that we don’t need to learn. What it means,
dear friends, is that right education is about learning and not cramming. The purpose of
education is not to pass and succeed in examinations, but to be successful in life. All
those who do not recognize their talents, don’t work hard, or don’t use time
productively, don’t learn, get jittery over tiny matters, get disheartened, and give up; all
of them fail in life. If the importance of life is 100%, then exams are not even 1%
important.
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 Overview of ‘Aisi Ki Taisi Movement sessions

Step 1: 1 hour sessions of ‘Exam Ki Aisi Ki Taisi’ are organized by volunteers for students of
class 10th and 12th. The booklets are distributed among these students. Students promise
that after enough hard work, whatever happens in exams they will not be dishearten and
they will focus on their talents.
The aim of these sessions is to spread the message of facing the exams with courage and
hard work and not to be disheartened by results. Eventually the message will be reaching to
parents, relatives, teachers, and principals to keep an encouraging approach towards the
children instead of creating pressure.

Step 2: The same volunteers go back to same students with session & booklet – ‘Result ki
aisi ki taisi’. The message is - Result of Exams has hardly anything to do with success in life,
which is evident from the lives of Great People of the World, starting from Thomas Alva
Edison, Mahatma Gandhiji to Sachin Tendulkar.

Step 3:

Oasis Life Classes (monthly 2 hrs sessions for the same students to bring out their
hidden potentials and to learn principles of life for greatness) for all students involved.

Happiness on the faces of students & facilitator at the end of the session!
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 Photos glimpses of ‘Aisi Ki Taisi’ Movement

The result of
the exam is not
the end of the life

Enjoying the session in a relaxed manner

Book reading time
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Reading the book during
the session makes it a
learning experience

Participants with Facilitator

Students are taking a pledge that
they will never be afraid of exams
and will work hard
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 Reflections from facilitators

જમે ના મા સ સારા આવતા નહોતા તે િવ ાથ ઓએ છે ે મને ક ,ું “દીદી, અમે પણ કામના યિ ત છીએ અને
વનમાં ચો સ કં ઈક તો કરશું જ. થે ક યુ, તમે આ યા.” તેમના આ વા યો ખરે ખર મને પશ ગયાં. “હું યારે પણ
છાપાઓમાં કે Social Media પર પરી ાના કે રઝ ટના ડરને કારણે િવ ાથ એ આ મહ યા કરી તેવા સમાચાર વાંચતી
કે સાંભળતી યારે મા ં દલ રડી પડતુ.ં એક િન:સહાયતાની લાગણી થતી. પણ, “એ ઝામ કી ઐસી કી તૈસી”
ોજકે ટથી એક આશાનું કરણ બંધાયુ.ં હું યારે સેશન લેવા ગઈ યારે સૌથી પહે લાં તો મ અનુભ યું કે આ બાળકો
પાસેથી તેમનું બાળપણ જ છીનવાઈ ગયું છે. આનંદ-ઉ સાહની જ યાએ ભારે -ભરખમ વાતાવરણ. પણ પછી યારે મ
તેમની સાથે મારા ઉદાહરણો વહ યાં અને જણા યું કે અહ હું તમારી િમ બનવા આવી છુ ,ં તમને સાંભળવા આવી છુ ;ં
યારે થોડીવારમાં બધાં બાળકોનાં મોઢાં પર હા ય આવી ગયુ.ં અને બધાં પોતાના દલની વાત કહે વાં માં ાં.
- પૂવ દલાલ, Volunteer, સુરત

“પરી ા િવ ાથ ઓના

વનમાં ભૂકં પ લાવી દે છે, એમ કહું તે જરાય ખોટુ ં નથી. બાળકે એક તો, પોતાની રસ- િચ

િસવાયના િવષયોને સરખો યાય આપવાનો, અને બીજુ ં, માતાિપતા અને િશ કોની અપે ાઓને સંતોષવાની અને
શાળાનું નામ રોશન કરવાનું. આ બધા વ ચે બાળક મા સ અને ટકાની મારામારીમાંથી

ચો નથી આવતો અને સૌને

સંતોષ ન આ યાની યથામાં અટવાતો રહે છે. “એ ઝામ કી......” ોજ ે ટ બાળકો માટે ખૂબ લાભદાયી ર ો. ટે શનમાં
આવીને ગૂંગળામણ અનુભવતાં બાળકો ડ ેશનમાં જતાં હોય કે આ મહ યા તરફ ેરાતાં હોય, તેમને મદદ કયાનો એક
સંતોષ થયો. આવાં સેશન થતાં રહે તો કેટલાંય બાળકોને બચાવી શકાય.”
- બેલા

ષી, Volunteer, નવસારી
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 Memorable experiences during sessions

ભુજની એક શાળામાં “એકઝામ કી ઐસી કી તૈસી” સેશન દરિમયાન દય પશ અનુભવ.
વગમાં અંદાજ ે ૫૫ જ ેટલી િવધાથ નીઓ હતી. સેશન દરિમયાન દરે ક ખૂબ જ ખુશી સાથે ખીલીને પોતાની વાતો,

ો અને ફ રયાદો રજુ

કરી રહી હતી પરં તુ એક િવ ાથ નીના ચહેરા પર તંગ રે ખાઓ અને સેશનમાં કોઈ રસ નહ . થોડો ગુ સો પણ ખરો. ચહેરા પરથી યાલ
આવતો હતો કે કંઈક તો તકલીફ છે, પણ બોલવા તૈયાર નહોતી. યારે બધાને પૂછવામાં આ યું કે કોઈ અંગત

હોય તો કહો, થોડી

િવ ાથ નીઓએ કહે વાનું શ કયુ પણ એ દીકરી બોલવાનું નામ જ ના લે. પછી તો વગની બધી દીકરીઓ કહે વા લાગી બેન આને ખૂબ જ
મોટો

છે એને પૂછો, પણ એ દીકરી કશું જ ના બોલી ફ ત ગુ સાથી

સહાનુભૂિત સાથે નજર મેળવાની કોિશશ કરી પણ કોઈ

યા જ કરે . મ મારી નજરમાં એના માટે ખૂબ જ મ
ે અને

યુ ર નહ મ ો એટલે સેશન પૂણ થતા મ છે ીવાર એની સાથે મ
ે ભરી

નજર મેળવી અને ફરી આવવાના વચન સાથે બહાર નીકળી.
હું બી

ફે ક ટી સાથે વાત કરતી હતી યારે મારા આ ય વ ચે એ િવ ાથ ની રડમસ ચહેરે આવીને મને વળગી પડી. ડુ સકા ભરી રડતી

હતી એટલે હું પણ ગભરાઈ ગઈ પણ મ
ે થી ગળે લગાવી તેને સમજવાની કોિશશ કરી રહી હતી. યારે દીકરીએ બોલવાની શ આત
કરી અને મારી આંખે અંધારા આવી ગયા.
દીકરીના શ દો- “બેન મને મારા

વનમાં હવે કોઈ રસ નથી, મારા કુ ટબ
ુ ં માં મને કોઈ પણ સમજતું જ નથી. મને સતત ટોક ટોક કરવામાં

આવે છે, મને એકલું એકલું લાગે છે, મને ભણવામાં હવે કોઈ રસ નથી, આ દુિનયામાં મા ં કોઈ જ નથી એવું લાગે છે અને મને એક
છોકરા સાથે ેમ થઈ ગયો છે જ ે મારા ઘરવાળાને ખબર પડી ગઈ છે એટલે મારા પર ખૂબ જ પાબંદી છે અને હું ઘરમાં ગુંગળામણ
અનુભવું છુ ં એટલે હવે હું આ મહ યા કરી લઈશ અને મારી આ મહ યાની ન ધ પણ તારીખ ૧૪થી લખી રાખી છે હવે હું ગમે યારે આ
દુિનયા છોડી દઈશ.”
મ વ થતા કેળવી ખૂબ જ વહાલ સાથે થોડી વાર તેની સાથે વાતો કરી, થોડા

ો કયા, એને સાંભળી, સમ , મારી પોતાની િજ ંદગીની

વાતો કરી. મારા આ ય વ ચે દીકરીની આંખોમાં ચમક આવી, મને લા યું એનામાં કોઈક હકારા મક ફેરફાર થયો અને જુ સો દેખાયો.
થોડી જ રી અને સારી વાતોની આપ લે થઈ, પછી એ દીકરીએ મને ખોટુ ં પગલું નહ લે એના માટે વચન આ યું. મ એને જ દી ફરી
મળવાનું વચન આ યુ,ં એના ચહેરામાં ચમક

ઈ ફરીથી ગળે લગાવી અને પછી હસતા મોઢે વગ ખંડમાં ગઈ. હું એને

સા ં કામ થયું એનો ખૂબ જ સંતોષ થયો. શાળામાં ર

તી રહી. એક

હોવાથી મુલાકાત ના થઈ પણ તરત બે દવસ પછી ફરીથી ફૉલોઅપના બહાને

શાળામાં ગઈ અને એ દીકરીને મળી. એની સાથે જ ે માણે વાત થઈ હતી એ માણે એણે ઘરમાં પોતાનું વતન બદલી ના યું. પોતાની
જવાબદારી અને ફરજ સમ . ઘરના તંગ વાતાવરણમાં પણ માતા િપતા સાથે મ
ે થી વાતો કરી અને હવે એ ખુશ છે તથા એ દીકરીની
મા પણ હવે મળવા માંગે છે. એક

વ બચી ગયો.... હું દયથી ખૂબ જ સારી લાગણી અનુભવી રહી છુ .ં

િજ ંદગીમાં કોઈકની સાચી મદદગાર બની શકવા માટે કુ દરતનો ખૂબ ખૂબ આભાર …
મારી આંખમાં હષના આંસુ છે ... અને ચહે રા પર ખુશી …

- ક ણાબેન િ વેદી, ગૃ હણી, ભુજ
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“એ ઝામ કી ઐસી કી તૈસી” કરવાનો સેશન એટલે બાળકોને ભણતરના ભારથી હળવા કરવાનો સેશન. યારે પુ તકનું ટાઇટલ વાં યું
યારે થયું કે સં વભાઇએ આવું નામ કેમ રા યું હશે? પરં તુ યારે આખું મો ુલ
વનમાં પુ ષાથ, સફળતાની ચાવી વગેરે પણ બાળકને મળવાની જ છે એ

યુ,ં પુ તક

તે વાં યું યારે

ણ થઈ કે

ણી આનંદ થયો. આ સેશનમાં મ જ ે મેળ યું છે તે અ યાર

સુધીની મારી િશ ણની કાર કદ માં યારે ય નથી મેળ યું.
બાળકોએ યારે ય ધાયુ જ નથી હોતું કે તેમને યારે ય આવી મોકળાશ મળશે અને તેથી મારા વગમાં વેશતાની સાથે જ એક બાળકે
સીટી મારી. હું તેની પાસે ગઈ અને તેની છુ પાઈને નહ પરં તુ સામે કરી બતાવેલ હં મત માટે આખા વગમાં વધાવી લીધો. તેને એવી
આશા પણ ન હતી કે આવી બાબત પર તેમણે વધાવવામાં આવશે. અને યારબાદ તે જ બાળક આખા સેશનમાં ખૂબ જ લાગણી સાથે
યવહાર કરવા લા યો અને છેવટે પુ તક વહચવામાં પણ મદદ કરી. ઉપરાંત દરે ક બાળક િશ ા

યે પોતપોતાની પીડાને કહી ર ો

હતો. યારે તેમાંનો એક બાળક શ આતથી જ ખૂબ શાંત અને ગભ ં હતો કે જ ેને પણ પોતાની પીડા ય ત કરવાનું મન થયું. અને માટે
તે ઊભો થયો પરં તુ થયું એવું કે એ બાળક દેખાવે એટલો સારો ન હતો તેથી આખો વગ તેને ચીડવે અને આ સમયે પણ બધા તેને
ચીડવવા માં ા અને એ બાળક રડતો રડતો બેસી ગયો યારે મ આખા વગને સમજ યું યારે સૌએ મળીને તેને માનથી બોલા યો અને
તેણે પોતાનો મુ ો ક ો. આ સંગ ખરે ખર મારા માટે ખૂબ જ યાદગાર બની ગયો કે જ ે મને શીખવી ગયો કે બાળકો મ
ે અને
આદરના ભૂ યાં છે. અને

તેમને આદર અને ેમ આપવામાં આવે તો તેઓ આપો આપ ખીલી ઊઠે છે. મારા

વનના આ સુખદ

સંગો ઓએિસસના આંદોલન થકી જ સ યા છે.
Thank you so…much OASIS….

- પ રશાબેન, આચાયા, અમદાવાદ

“એક િવ ાથ એ ‘એ ઝામ કી ઐસી કી તૈસી’ પુિ તકા એના િપતાને વાંચવા આપી. િપતા ટાઇટલ વાંચીને જ થમ તો ભડકી
ઉ ા. ગુ સામાં બો યા કે કયો સાહે બ આવું

ધુચ ું શીખવી ગયો? લાવ એનો નંબર! િવ ાથ એ શાંિતથી અને નીડરતાથી ક ું

કે પ પા પહે લા ચોપડી તો વાંચો. સરસ લ યું છે. િપતા જ ેમ જ ેમ વાંચતાં ગયા તેમ તેમ તેમના ચહે રાની તંગ રે ખાઓ હળવી થતી
ગઈ...અંતે બો યા: ‘તું મહે નત કરજ ે પણ પરી ાનો ડર ન રાખતો...!’”
- સુિનલ શાહ, volunteer, સુરત

“Exam ki aisi ki taisi is best session now days because students are very pressurized due to
exams. When I went to take this session I kept my whole effort to understand the students
out there.
One of my best experiences was when I took the session and one girl stood up and told me "I
have big fear of exams. Also my parents force me to go in diploma but I am not interested in
it. After this day I promise you that I will choose the field which I like and now I will try to be
positive. Thank you so much to come in our class.... It is very important decision of my life and
now I am confident enough to challenge anything!”
- Krishna Kachhela, Volunteer, Navsari
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 Events

 Press conferences
 Swabhimaan Vijay Rally
Press conference

Slogans:
Are Children for Schools Or Schools for Children?
Are we Slaves or Students in School?
ભલે અમે છીએ નાના, અમને નાદાન ના સમ !
દેશ વાધીન પણ બાળકો હજુ પારાધીન
ભલે મા સ આવે થોડા, અમને બુ ુ ના સમ !
મોટા લોકોને વતં તા તો બાળકોને કેમ નહ ?
I may be poor in studies, but not in Talents!
યાં માકશીટના ગુણની અપે ા, અને ચા ર યના ગુણની ઉપે ા... તો કેવો બનશે સમાજ!
શાળાને દુ:ખી બાળકોની ફે ટરી નહ , ખુશાલ િવ - નાગ રકોની નસરી બનાવો...
જ ેલમાં બધું જ ફરિજયાત છે, શાળામાં બધું જ ફરિજયાત છે. બંનેમાં શું ફક છે?
જ ેલમાં દંડો પડે અને શાળામાં સોટી પડે. બંનમ
ે ાં શું ફક છે?
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Students' Swabhimaan
rallies at various cities &
towns

Children
asking for their rights
and are determined to
fight for them
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Mass awareness events:
In year 2017, Just before the start of Boards Exams in Gujarat (10th & 12th Std.), Oasis
organized awareness program to appeal the parents & family members of students not to
create unnecessary pressure of these exams on their children.
The program was organized in 3 cities of Gujarat - Surat, Ahmedabad & Vadodara. Leading
citizens including Doctors, Social Activists, Architects, and School Principals took part in this
program and appealed to all through Press & Media.

The successful people from
the society sharing personal
experiences of doing
‘Result ki -aisi ki taisi’
in their life
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 Media reflections of Events
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 Statistics
 We touched:
450+ schools
2,782 sessions & classes
50,000+ beneficiaries
500+ volunteers
& thousands through
Rallies, Press conferences, Talks

Regions/ Cities

EKAKT
Sessions

RKAKT
Sessions

Life Classes

Ahmadabad & N. Guj.

166

85

1300

Bangalore

40

-

-

Kutch-Bhuj

289

82

15

Navsari

158

53

3

Rajkot

11

-

-

Surat

192

37

63

Vadodara

144

13

11

Dangs

31

-

-

Anand

35

-

-

Total

1093

297

1392
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 Other Oasis Publications
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“If the purpose of learning is
to score well on a test,
then we have lost sight of
real reason for learning.”
- Jeannie Fulbright
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Oasis Movement
2nd Floor, Shalin Apartment, 52, Haribhakti Colony,
Race Course, Vadodara-390007, Gujarat, India
Teleflex: +91-265-2321728
Email: info@oasismovement.in

www.oasismovement.in

