
સંપાદક�ય

આફતોને આશીવા�દ માનીને �ુખને ન�તાથી પચાવી શકે એવી પેઢ� જ માનવ�તને એક ડગ�ંુ આગળ
લઈ જઈ શકે છે. �જ�દગીમાં અ�ૂટ આ�થા રાખીને �વન ની �ણે �ણને ચાહ�ંુ, એ જ �વન �વવાની
સાચી ર�ત છે. �યારે આવી ર�ત કોઈ �દયગત કર� લે �યારે તેણે સાચા અથ�માં �શ�ણ �ા�ત ક�ુ� કહેવાય.
�શ�કની નૈ�તક ફરજ છે કે, �વ�ાથ�ઓને એ�ંુ વાતાવરણ આપે �યાં તે �વનના પાઠો �વ મેળે જ
શીખતો �ય અને �વન માણતો �ય, �શ�ક પણ �વ�ાથ�નો આ �વનપથ પર સહ�વાસી બની �ય.
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વાતા� રે વાતા�.... 
એકવાર એક �ુવાન જગ�યાત �વ�ાની
આઇ��ટાઇન પાસે આ�યો. સમય સવારનો
હતો. એ સમયે આઈ��ટાઈન કશાક કામમાં
પરોવાયેલા હતા. તેઓ �ુવાનને ક�ંુ �ૂછે તે
પહેલાં તો એ �ુવાન જ બોલી પડયો: ‘માફ
કરજો ! મારે તમાર� સાથે થોડ� વાતચીત કરવી
છે. કલાક જેટલો સમય મને આપશો ?'
આઇ��ટાઇન થોડ�વાર �ુવાન સામે જોઈ ર�ા.
પણ પછ� બી� �ણે તેમણે �ુવાનને ક�ંુ :
‘અ�યારે તો તમાર� સાથે એકાદ કલાક વાતચીત
કર� શકુ�  એમ નથી.’

‘તો  ?’

‘તમે સાંજે પાંચ વા�યે �ુલના છેડ ે મળો !
સાંજના એ બાજુ હુ�  રોજ ફરવા નીક�ંુ છુ� . એ
સમયે જો તમે મને મળો તે આપણે વાતચીત કર�
શક�એ.’ �ુવાનને હવે ક�ંુ બોલવા જે�ંુ ર�ંુ
ન�હ.

તે �યાંથી �વદાય થયા અને આઇ��ટાઇન
પોતાના કામમાં પરોવાયા. 

સાંજના પાંચ વા�યા. �ુલના છેડ ે પેલા �ુવાન
આઇ��ટાઇનના આવવાની રાહ જોતો ઊભો હતો.
બરાબર પાંચના ટકોરે આઇ��ટાઇન �યાં આવી
પહ��યા. �ુવાન અને આઇ��ટાઇન પછ� �યાં ન�કના
એક મેદાનમાં ફરવા લા�યા. ફરતાં ફરતાં �ુવાને
આઇ��ટાઇનને �ૂ�ંુ : ‘સાહેબ, તમે સવારે મને એક
કલાક કેમ ન આ�યો ? સાંજના પાંચ વા�યે આવવા�ંુ
શા માટ ેક�ંુ? આઇ��ટાઇને જવાબ આ�યો : ‘ભાઈ !
સવારે હુ�  મારા �નયત કરેલા કામમાં પરોવાયો હતો. ક�ંુ
કામ �ારે કર�ુ તે�ુ હુ�  આગલે �દવસે ટાઈમ ટબેલ
બના�ંુ છુ� . હુ�  ટાઇમ ટબેલ �ુજબ જ રોજ�ુ કામ ક��
છુ� . જો સવારે તમને મ� સમય આ�યો હોત તો મા��
�નયત કામ રઝળ� પડ�ુ હોત ! પછ� તો આ�ંુ
ટાઇમટબેલ જ અ�ત�ય�ત બની �ય ! એ�ંુ ન થાય તે
માટ ેજ મ� તમને સાંજનો સમય આ�યો.



 મનને ગમતાં સમાચાર

We make living by 
what we get.
We make a life by
what we give.

વાંચ�ંુ ગમશે…

Union Education and Skill Developmentનાં મં�ી �ી ધમ��� �ધાન
૧લી ���ુઆર�એ ૧૦૦ �દવસ�ંુ વાંચન અ�ભયાન 'પઢે ભારત' શ� કરશે. આ
અ�ભયાન �વ�ાથ�ઓની creativity, critical thinking, vocabulary
જેવી skills નો �વકાસ કરવામાં મદદ�પ થશે.

એક ચપટ� �ેરણા 

1.Declutter Your Mind
- Barrie Davenport
2. Small Move, Big Change
-Caroline L. Arnold

એન જે ડે�ક પર ઈ-ક�ટે�ટ

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

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.

“A little progress each day adds up to big results.”
– Satya Nani

નવે�બર માસમાં નીચે �ુજબ �વષયવ��ુ એન જે
ડ�ેક પર અપલોડ કરવામાં આ��ંુ છે. 

ધોરણ 11 અને 12 સાય�સના �ુજરાતી મા�યમના
રસાયણ�વ�ાન અને ભૌ�તક�વ�ાનના �વડ�યો
બનાવવાની શ�આત.

 


