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ફરી આટસ એ ડ કોમસ કોલેજમાં

‘Essay Writing Competition’નું આયોજન
હા

ડી.વી.અઘારીયા

ફરી આટસ એ ડ કોમસ કોલેજમાં તારીખ ૯/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ ‘Essay

Writing Competition’નું આયોજન કરવામાં આ યું હતું. જે માં િવ ાથ ઓને 1.Study without
Teachers 2. Youth Culture Today 3. Man v/s Machine. એમ ણ િવષય આપવામાં આ યા
હતા. િવ ાથ ઓને ૩૦ િમનીટમાં ૧૫૦ થી ૨૦૦ શ દોમાંની મયાદામાં પોતાના િવચારો ય ત કરવાના હતા.
જે માં િવ ાથ ઓએ પોતાની

િતભા

માણે કિવઓના શ દોનો

િવ ાથ ઓએ આજની યુવા પેઢી િવષે કિવ

યોગ કરીને સરસ રજૂ આત કરી હતી.

ી ઝવેરચંદ મેઘાણીના શ દો ટાંકતા લ યું હતું કે, “ઘટમાં ઘોડો

થનગને અને આ મા વઝે પંખ”, “આ અણ દઠેલ ભૌમમાં યોવન માંડે આંખ”. આજની યુવાન પેઢી પિ ચમી
સં કૃિતના આંધળા અનુકરણને લીધે અવળા માગ જઈ રહી છે . ભોગિવલાસના સાધનોને લીધે વધુ ને વધુ આળસુ
થતી જઈ રહી છે . આજના યુવાનને “િશિ તની સાથે સાથે દશાસૂચક” બનાવવાની જ ર છે . તેમજ પોતાના
િનબંધમાં િશ કની મહ વતા અને મહાનતા દશાવતા િવ ાથ ઓએ લ યું હતું કે, િવ ાથ િશ ક િવના અ યાસ
કરવામાં પાંગળું છે દરેક િવ ાથ ને ‘ગુ ’ના યો ય માગદશનની જ ર પડતી હોય છે અને ભારતીય સં કૃિતમાં તો
િશ કને બી

માતા-િપતાનો દર જો આપવામાં આ યો છે . ગુ નું પદ ખુબ આદરણીય ગણવામાં આવે છે . િશ ક

યેનો આદરભાવ આપણા સં કારોમાં ઘડાયેલો છે આથી િશ કની આંગળી ઝાલીને સં કારોનાં સચનથી દરેક
િવ ાથ

ે સફળતા મેળવી શકે છે . આમ, િવ ાથ ઓએ પોતાના િવચારોની ે રજૂ આત ‘િનબંધ’, ‘જે ને કોઈ

બંધન નથી’ વારા કરી હતી. પોતાના િવચારોની સુંદર રજૂ આત બદલ િવ ાથ ઓને થમ ણ મ આપવામાં
આ યા હતાં જે નીચે માણે છે :

No.

Name

Class

1st

Rathod Manishaben

TY BA

2nd
3rd

Palsaniya Maherbanali H.
Sheliya Makbulfatema T.

TY BCOM
SY BA
સંકલન: મોહસીનાબાનું આઈ.બુખારી

