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�ુજરાતમાં ધોરણ 10 બોડ�ની પર��ાનો એક �સંગ છે. 
 �યારે �વ�ાથ�ઓને પર��ા કે�� �ુઘી પહ�ચવામાં �ુ�કેલી
ન પડ ે અને �ા�ફકની સમ�યના કારણે ર�તામાં �ાંય
અટવાય નહ� તે માટ ે �ુરત �ા�ફક પોલીસ �ારા ખાસ
�કાર�ંુ આયોજન કરવામાં આ��ંુ હ�ંુ. �યારે �ુરત
પોલીસકમ�એ પર��ામાં મોડુ�  થઈ ગયેલા �વ�ાથ�ને
બાઈક પર બેસાડ�ને સમયસર પર��ા કે�� પર
પહ�ચા�ો હતો. 

�ુરત �ા�ફક પોલીસ �ારા બોડ�ની પર��ાને લઈને
�વ�ાથ�ઓ માટ ેએકશન �લાન ઘડયો હતો. �ુરતમાં ઘણા
�વ�તારમાં ભારે �ા�ફક સ��તો હોય છે. આ �ા�ફકના
કારણે �વ�ાથ�ઓ બોડ�ની પર��ા કે�� પહ�ચવામાં મોડા
ન પડ ે તે માટ ે �ા�ફક પોલીસે �ુરતો બંદોબ�ત ગોઠ�યો
હતો. ઉપરા�ત એક હે�પ લાઈન નંબર પણ �હેર
કરવામાં આ�યો હતો. પર��ાના �થમ �દવસે શહેરના
એક �વ�તારમાં એક લોક ર�ક ફરજ પર હતા તે
દર�મયાન બોડ�ની પર��ા આપવા જઈ રહેલો એક
�વ�ાથ� દઃુખી થઈને ચાલતો જતો તેમને દેખાયો હતો.

પોલીસકમ� �વ�ાથ�ની આંખમાં રહેલી �ંૂઝવણ સમ�
ગયો હતો અને તે પર��ાથ� હોવા�ંુ અંદાજ આવતા
તા�કા�લક તેની સાથે વાત કરવા માટ ે પોલીસકમ�
પહ��યો હતો. 

પોલીસકમ�એ �વ�ાથ�ની �ુછપરછ કરતા જણા��ંુ
હ�ંુ કે, તે ધોરણ 10ની પર��ા આપવા માટ ે જઈ
ર�ો છે, પર��ા કે�� �ુધી પહ�ચવામાં મોડુ થઈ ગ�ંુ
છે અને માર� પાસે �ર�ા કર�ને જવાના પૈસા નથી.
જેથી ચાલતો ચાલતો પર��ા કે�� �ુધી પહ�ચવાનો
�યાસ કર� ર�ો છે. પોલીસકમ�એ �વ�ાથ�ની �યથા
સાંભળતા થોડ� પણ �ણનો �વલંબ કયા� �વના
�વ�ાથ�ને તરત બાઈક પર બેસાડ�ને પર��ા કે��
�ુધી સમયસર પહ�ચા�ો હતો. �વ�ાથ� સમયસર
પર��ા કે�� �ુધી પહ�ચી જતાં પર��ા આપી શ�ો
હતો. જો પોલીસકમ� �વ�ાથ�ની �ંૂઝવણને સમ�
શ�ો ન હોત તો કદાચ બોડ�ની પર��ામાં �વ�ાથ�
સમયસર પહ�ચી શ�ો ન હોત.

વાતા� રે વાતા�....

સંપાદક�ય
પયા�વરણ - પ�ર + આવરણ.
બે શ�દોથી બનેલો આ શ�દ આપણને ઘ�ં કહ� �ય છે. આપણી આસપાસ�ું આવરણ આપણને શાર��રક અને માન�સક બંને ર�તે
ઘડવામાં મહ�વનો ભાગ ભજવે છે. શાર��રક ઘડતરની વાત કર�એ તો સૌ કોઈ �ણે છે કે પયા�વરણ �ુર��ત નથી. સૌ કોઈ �ણે છે
કે �ું કર� શકાય. જ�ર છે ફ�ત કઈ ર�તે કર� શકાય એ સમજવાની અને આપણા �વ�ાથ�ઓને �યવહા�રક અ�ભગમ સાથે
સમ�વવાની. હવે માન�સક ઘડતરની વાત કર�એ. જેમાં પણ આપણી આસપાસ�ું પયા�વરણ જ ભાગ ભજવે છે. જે છે '�વચારો�ું
પયા�વરણ'. �વચારોથી વા�ુમંડળને ઘણી અસર થાય છે. સંક�પ અને �વક�પની સમજ �વચારો�ું વા�ુમંડળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
તો આવો, સાથે મળ�ને '�ે� કમ�' ની સાથે '�ે� સંક�પ' ની વાત આપણા �વ�ાથ�ઓ �ુધી પહ�ચાડ�એ અને પયા�વરણને સાચા
અથ�માં �ુ� બનાવીએ.

https://www.gseb.org/
https://www.instagram.com/suratcitytrafficpolice/


 મનને ગમતાં સમાચાર

વાંચ�ું ગમશે… એક ચપટ� �ેરણા 

UP Board ના પર��કોને આ વષ� Audio-Video
Presentations �ારા તાલીમ અપાશે. �થમ વખત, પર��કો
Audio-Video Presentations �ારા તાલીમ મેળ�યા પછ� 18
માચ�થી UP Board ની high school અને intermediate
examination-2023 ની ઉ�રવહ�ઓ�ંુ �ૂ�યાંકન કરશે. 
"�થમ વખત, પર��કો અને નાયબ �ુ�ય પર��કોની તાલીમ
માટ ેઅને તેમના નાયબ �નયં�કોને ઉ�રવહ�ઓ�ંુ error-free
�ૂ�યાંકન �ુ�ન��ત કરવા માટ ે�ાદે�શક કાયા�લય �તરે Audio-
Video Presentations �ારા તાલીમ આપવામાં આવી છે.

�ે� �શ�ક શીખવનાર નથી,

પર� �ુ તે સાથી �વ�ાથ� છે, 

જે �ાન ય�માં હ�મેશા રત રહે છે.

સમ� અ�યયન સામ�ીની  ઝલક નીચે દશા�વી છે:

આ �વડ�યો બનાવવા�ંુ કાય� અ�વરતપણે ચાલ�ંુ જ
રહે છે, જેથી �શ�કો અને �વ�ાથ�ઓને મદદ�પ થઈ
શકાય અનેક �વ�ાથ�ઓ પોતાની ઝડપે, પોતાના
સમયે શીખતાં રહે.

એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

અ�યયન માટ�ંુે �દશાદશ�ન અને યો�ય વાતાવરણ�ંુ
�નમા�ણ જ�ર� �ૂચનો �ારા �વ�ાથ�ઓને �તે
શીખતાં કર�ંુ એ એક ઉ�ેશ છે. 

ફે�ુઆર� માસમાં આપેલ �વષયવ��ુ એન જે ડ�ેક પર
અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે. 

1.Temple Tales 
- Cal Newport

2. Everyday Ayurveda  
- Bhaswati Bhattacharya


