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ખાસ નાધઃ ે કાેઈને સમાજ ઉપયાેગી મા હતી માેકલવી હાેય તાે, તે વષયની
સ મ તના સ ાેને જ સીધી મા હતી માેકલી શકાય છ.ે અ
મા હતી શેર
નહ કરતાં સ મ તના સ ાેને જ સીધી મા હતી માેકલવા વનંતી..

“સમાજ સારથી” અે લ માસની પ કાના સાૈજ

અમરે લીના

અ

મા હતીસભર વાંચન

ી બાબુભાઇ નાન ભાઇ વાધેલા

ી સાૈરા

સમાજ સારથી

હ ુ ધાેબી સમાજ

મુખની કલમે...

તેમનું યથા-યો ય માગદશન મેળવી શકાય તેવી
સૂચ ં યવ થા ટ ટ ારા િવચારધીન છે.
ી રમેશભાઇ વાળા(લાઠી) ની રાહબરી હેઠળ
તમામ ક ાના િશ કોનું ગઠન થઇ ર ુ છે. હાલમાં
આપણાં સમાજના ૬૦ િશ કોનું વો સ ગૃપ
કાયવંત થયેલ છે. િશ કો પણ ZOOM મટ ગનું
આયોજન ારા વાલી અને બાળકો સુધી પહોચીને
િશ ણ યવ થાને સઘન કરવાનું આયોજન
િવચારી રહેલ છે.
ી નરે ભાઇ અને ી મધુભાઇએ તાલુકાના
િવિવધ તાલુકાના અ ણીઓના ૧૮૭ રેકોડસ
એકિ ત કરવામાં આવેલ છે. આના કારણે ટ ટના
યાપમાં ઘણો વધારો થશે. તેમાં બે-મત નથી.

સમાજ સારથી પિ કાની ઉ રો ર પહ ચ અને
વીકાયતામાં સતત વધારો થઇ ર ો છે. હાલ, આ
પિ કાના કાશન સિહતના ખચનું ભારણ
ાિતજનો ારા પર પર સહમિતથી ઊપાડવામાં
આવે છે. આ માિસક અંકમાં જ યાના અભાવે
યો ય વનસાથીની પસંદગી માટેની હેરાતનો
સમાવેશ કરી શ યા નથી તો આવતા અંકમાં તે
િસ ધ કરવામાં આવશે, ની ન ધ લેશો. આ
અંકમાં સમાજના ગંભીર કારના ના ઉકેલની
દશામાં એક કદમ ઉઠાવેલું છે. તેની દૂરગામી
હકારા મક અસર વા મળશે.
આ પિ કામાં આપણાં સમાજના ડો ટસની
યાદી સાથે ૫૦ ડો ટસનુ વો સગૃપ ડો.
િહમાંશુભાઇ (અમરેલી)ના વડપણ હેઠળ કાયવંત
થયેલ છે. આપણાં ાિતજન ગંભીર કારની
બમારી સબબ ી ડો. િહમાંશુભાઇ(અમરેલી)નો
સંપક કરી શકશે.
આ ઉપરાંત આપણાં સમાજના એડવોકેટસની
યાદી પણ તૈયાર કરાઇ રહી છે. આપણાં સમાજમાં
વતમાન જટીલ કેસોનું િનરાકરણ લાવવામાં

મા ાથના

આ પિ કા તૈ યાર કરવામાં
પૂ ર તી તકે દારી રાખવામાં આવી
છે . તે મ છતાં કોઈપણ તની
માિહતીમાં તી રહી ગયે લ હોય
તો ાિતજનોએ
મા કરવા
િવનં તી.
- કમીટી

ટ ટ સતત સમાજના િશિ ત બુ ધ વીઓને
સમાજના મુ ય વાહમાં ડવાના ય ન કરી
ર ાં છે. આમ, ટ ટ સૌ ાિતજન અને કાયકરોની
મદદથી એક પછી એક ટ ગોઠવીને સમાજ સાથે
ટનું માળખું મજબૂત બને અને સમ સમાજને
ઉપયોગી બની રહે તેવી શુભે છા સાથે િવરમુ છુ.
ી શશીકાંતભાઇ ચુડાસમા,
મખ
ુ , ી સારૈા

હ ુ ધાબ
ે ી સમાજ
મા.ે 90994 99780

અા પ કામાં સમાજના ા ત ભાઈઅાેને કાંઈપણ
મેટર અથવા સજેશન માેકલવા માટે સંપક કરાે.
:: પરામશક ::
ી વપુ લ અે સ . પરમાર
મો. ૯૮૯૮૩ ૫૬૫૭૩

:: ક વીનર ::
ી અ નભાઈ પટે લ
મો. ૮૯૮૦૦ ૨૪૪૫૦

:: સહ પરામશક ::
ક.ુ વશાખા માે ઠીયા
મો. ૭૫૭૩૮ ૨૦૮૦૩

:: સહ ક વીનર ::
ી કાં તભાઈ વા
મો. ૯૯૭૯૮ ૬૩૬૫૫

ખાસ નાધ : કાેઈપણ માેકલાવેલ મેટર પ કામાં લેવા માટે અાખરી નણય સ મ તનાે રહે શે.
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સમાજ સંદેશ
•

મૈ ી ભાવનું પિવ ઝરણું મુજ હૈયામાં વ ાં કરે, શુભ થાઓ
સફળ િવ વનું (સમાજનું) એવી ભાવના િન ય રહે

સૂચનો અને તેમના બહોળા અનુભવનો લાભ થાય છે.

તમે એક વષ માટે યોજના કરતાં હો તો અનાજ ઉગાડો,
દસ વષ માટે યોજના કરતા હો તો વૃ ો ઉગાડો અને તમે સો વષ
માટે યોજના કરતા હો તો સમાજને ઉગારો

પિ કાની રંગબેરંગી અને આબેહુબ ડીઝાઇન ન ધનીય છે.
િવપુલભાઇનો પ ર મ, ેરણા, ો સાહન અમારા સૌ માટે
ઉ સાહવધક ર ા છે. આ કાયમાં તેઓ ખૂબ જ સ ય રહીને

સમાજમાં ધા, જ ાસા, સજના મકતા, ઉ સાહ અને
પુ ષાથના ગુણો ખીલવવા માટે અમે સૌ ય ન કરી ર ા છે.
સમાજના બાળકોમા સુષુ શ કતઓ ખીલે અને એમની
અ ભ ય કતની તક મળે તે માટે સમાજ સારથીમાં લીધેલ વૃિ ઓ
ખૂબ જ લાભદાયી બની રહેશે. આપ સૌ ણો છો કે સજનની
દશામાં િવચાર કરનાર કોઇપણ ય કત કલાકાર છે સમાજ સારથી
શારી રક, માનિસક, બૌ ધક અને આંત રક શ કતને બહાર
લાવવાનું કાય કરવાનો ય ન કરે છે.

કાયને યો ય માગ પર રા યું છે.
•

છતા પિ કાની કામગીરીમાં ઇતી િવગતો સમયસર આપી
કાયને સરળ અને આનંદમય બનાવે છે. તેમને માિહતી એકઠી
કરી, પરી ણ કરી, ુફ રીડ ગ વા ઘણા મહ વના કાય
કરવામાં સ ય રહે છે. અમને સૌને ગવ છે કે તે ખુબ જ સારા
લે ખકા છે.
ટુંકમાં સમાજ સારથીમાં આટ ક સ, લઘુવાતા, કિવતા,
પોટસ, યોગા, સરકારી નોકરીઓની માહીતી, સરકાર યોજનાઓ
જનરલ નોલેજ, મોટા ભાગના ગામોની સામા ક વૃિ ઓ,
ભૂલકાઓની એ ટિવટી-િચ કલા, િશ ણ ે ે વગેરે વા
િવષયોનો સાદ આપ લેશો.

સમાજ સારથીના હો ેદારો અને ટ ટીઓએ અમારામાં મુકેલ
સંપૂણ િવ વાસના કારણે સમાજ સારથીનું કાય ખુબ જ સરળ
બ યું છે.

•

િવશાખાબેને સમાજ સારથીની દરેક વૃિ ઓ ખૂબ જ ડો
રસ ધરા યો છે તેઓ પોતાના ઘરના કાયમાં ય ત રહેલાં હોવા

ધાનચાય મુખ ી શશીકાંતભાઇની િન ા, િન વાથપણુ
અને િનરી ણ શ કત સમાજ સારથીને વધુ સુંદર, સુચક અને
સજના મક બનાવવામાં સહાયભૂત રહે છે.
•

ી િવપુલભાઇ એ સમાજ સારથીના કાશનમાં બહુમુ ય

એવી આશા સાથે સમાજની ઉ રોતર ગિત થાય તેવી
અંતરની અ ભલાષા અને શુભે છા

ક વીનર ી અ વનભાઇ પટેલની દીધ િ નો સ ઉપયોગ
સોનામાં સુગંધ વી છે. એમનું કો ડનેશન સમયાંતરે મ ટંગ

સહ ક વીનર

ારા ચચાના આધારે વ તુ-િવષયને બેલે સ કયુ છે.

કે .અેસ.વા

સમ ત સાેરઠીયા હ ુ ધાેબી સમાજ અને સમ ત પીપળીયા ગામ તથા સેવકગણ ારા અાયાે ત
પીપળીયા આવવા માટે ખાસ ન ધ : રાણાવાવ બસ
ટેશનથી સવાર થી સાંજ સુધી રી ા મળશે. 2.5 કી.મી.ના
અંતરે, પોરબંદર બાયપાસથી પીપળીયાના પાટીયાથી 1
ક.મી.નું અંતર, રાજકોટથી ટેઇન ારા રાણાવાવ રે વે ટેશને
ઉતરવું પ કી.મી.ના અંતરે, (રાજકોટ થી પોરબંદર - વાયા:
તલસર સવારે 7-00 કલાકે) (રાજકોટથી પોરબંદર વાયા:
વાસ ળીયા રા ે 1-30 કલાકે મળશે)

ી રામદેવ ભ કત માનસ કથા (રામાયણ), કથા
ારંભ : ચૈ વદ - પાંચમ, ગુ વાર, તા. 21-04-2022,
સવારે 9-00 કલાકે, કથા િવરામ : ચૈ વદ -11, ગુ વાર, તા.
27-04-2022, સાં 4-00 કલાકે, કથા થળ: સંત
તુલસીદાસબાપાનું ધામ, ગામ: પીપળીયા, તા. રાણાવાવ,
.પોરબંદર, આયોજન કરેલ છે. તો આપણાં ધોબી સમાજના
તમામ ભાઈ બહેનોને ભાવભયુ આમં ણ છે.
ધોબી સમાજના સંત સીરોમણી તુલસીદાસ બાપાની
જ યા ધામ - પીપળીયા.
અંક-3 (અે લ-2022)

સંપક : ધી ભાઇ વી. ગોહેલ. ધોરા . મો. 99780 50779,
તીભાઇ એસ. ગોહેલે શાપર. મો.99783 00845
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સાચુ ભણતર
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ી સાૈરા

ટકુ અને રીકી ડીયા ભાઈ-બહેન હતાં. તે એક જ કુલમાં
એક જ વગમાં ભણતા હતાં. બ ે ભણવામાં ખુબ હોશીયાર હતા. પણ
ટંકુ જ વધારે માક લાવતો હતો. આ વખતે બ ે બાળકો એ સાઈકલની
દ પકડી યારે પ પાએ એક શરત મુકી દીધી. મારી પાસે એક જ
સાઈકલ લેવાના પૈસા છે. તમારા બ ે માંથી વગમાં પહેલે નંબરે
આવશે એને જ સાઈકલ મળશે. પ પાની વાત સાંભળીને બ ે
છોકરાઓ ભણવામાં લાગી ગયા પરંતુ ટંકુ વધારે હોિશયાર હતો અને
ખબર હતી કે નંબર કેવી રીતે લેવાય. રોકી મા ભણતો, ટલુ
પરી ામાં પુછાય. યાંજ રીકીને ભણવાનો શોખ હતો. તે આખે આખી
ચોપડીઓ વાંચી જતી હતી. ટંકુ કહે
સાઈકલ તો મને જ મળશે, તું
ટલુ વાંચે એટલુ બેકાર છે. પરી ામાં આ બધું નહ . રીકી કહે તને કેવી
રીતે ખબર ?? ટકુ કહે પાછલા ણ વષના પેપર આ યા છે મને ુશન
ટીચરે. હંમેશા આમાંથી જ આવે છે. રીકી કહે, મારે નથી લેવો શોટકટ.
પરી ામાં પણ આવશે તે આ ચોપડીમાંથી જ આવશેને. મને ભણવા
દે, મને હેરાન નહી કર. બંને એ બહુ કોસ (અ યાસ મ) પોત પોતાની
રીતે ભણવાનુ ચાલુ કયુ. પરી ા પુરી થઈ ગઈ. થોડા દવસોમાં રીઝ ટ
આ યું, એ તેને જ થયું હંમેશા થતુ હતું. ટકુ પહેલા નંબરે પાસ થયો
અને રીકી બી નંબરે આવી. ટકુને સાઈકલ મળી ગઈ, એ બહુ જ ખુશ
થયો. એના મ મી કહે કે આ તમારા બ ેની સાઈકલ છે, પણ ટકુ યાં
કોઈનુ સાંભળવાનો હતો. એ તો બસ સાઈકલ લઈને દોડી ગયો. એ જ
દવસે, ટકુ અને રીકીનું સા ં રઝ ટ આ યુ એટલે આખો પ રવાર
બહાર જમવા ગયા. જ યા પછી તેઓ બહાર નીક ા યારે બે લોકો
માઈક અને કેમેરા લઈને ઉભા ર ા. અને કીધું કે એ લોકો વન
સાઈકલનું મોશન કરી ર ા છે. બાળકો માટે એક નાનો વઝ શો છે.
બધા જ જવાબ સાચા આપશે તેને વનની ટોપ મોડલ સાઈકલ
ઈનામમાં મળશે સાથે આ કુલ બેગ અને બોટલ પણ મળશે. બંને
બાળકોએ વઝમાં ભાગ લીધો. પેપરમાં સવાલ તેની બુકમાંથી હતા.
પણ પેપરથી બલકુલ અલગ. રીકીએ આખી બુક વાંચી હતી એટલે
થોડાક સમયમાં જ બધા જ સવાલનાં જવાબ આપી દીધા. ટકુએ બહુ
મહેનત કરી પરંતુ તેને જવાબ ન આવડીયા. અને તો પણ પેપર આપી
દીધુ હતુ. બ ેનાં રીઝ ટ તપાસાયા અને વઝનું રીઝ ટ અનાઉ સ
થયું તેમાં રીકી તી ગઈ. તેને ઈનામમાં સાઈકલ મળી અને ઘણા બધા
ઈનામ. યારે ટકુને શીખ મળી કે આપણે નંબર અને માક માટે ભણવું
ઈએ, પરંતુ નોલેજ માટે પણ ભણવું ઈએ.
-મો ઠયા કીતન ભાવેશભાઈ, ધો- ૭. (મહુવા)
અંક-3 (અે લ-2022)

હ ુ ધાેબી સમાજ
શુભે ા પાઠવે છ.ે

ખૂબખૂબ

નામ: તુ ત
હમાંશુભાઈ વા
ધોરણ: 9
ગામ : અમરેલી
િસિ :૧૦૦મી. breast
stroke....ખેલમહાકુંભ
1st ર ક
2):૧૦૦મી. freestyle..
૩Rd રે ક

યુવરાજ
પેશભાઈ સાેલંકી
રાજકાેટ ધાેરણ 3 જ..ુ

હશુલ મેહુ લભાઈ વારા, સી. અેન. વ ાલય, ધાેરણ ૮.

Teakwondo માં લેક બે
તવા બદલ નવી
દનેશભાઈ વારાને અ ભનંદન
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સમ ત હ ુ ધાેબી સમાજ યુવક મંડળ
- જનાગઢ
ારા અાપણાં ા તજન માટે
ુ
અાયુ માન કાડ, ઇ- મ કાડ અને હે કાડનાે કે યાે યાે
ી રામદેવ મહારાજનો બાર
પહોર પાટો સવ સંગે આપણાં
ાિતજન માટે અાયુ

માન કાડ

અને ઇ- મ કાડ કાઢી આપવાનો
તા. 03/04/2022 ને રિવવારના રોજ
કે પ યો યો હતો. સમ ત િહ દુ ધોબી
સમાજ યુવક મંડળ ટ ટ - જુનાગઢ ારા
ી રામદેવ મહારાજનો બાર પહોર
પાટો સવ
સંગે બહારગામના

આપણાં ાિતજન સિહત તમામના અાયુ માન કાડ, ઇ- મ કાડ અને હે કાડ કાઢી આપવાની યવ થા કરવામાં આવેલ હતી.
સામા જક કામ અથવા સમાજના િવકાસના આથી ઉ મ ઉદાહરણ ન હોઇ શકે. આ કામો આડકતરી રીતે સમાજને નાણાં કય મદદ આપવાના
યાસના ભાગ પે ગણવા ઇએ. સંગઠનની સાચી દશામાં કરવામાં કામગીરી કેટલી ઊપયોગી સા બત થઇ શકે છે. આવા કામ સમયાંતરે
(એક વષ) થવા ઇએ. આ ઉદાહરણ તમામ મંડળ અને ાિતઓ માટે છે.

ધાેબી ર

ાવલી

ધાેબી સમાજનું ગાૈરવ

જ મ થયો છે ધોબી સમાજ મા ,
યારેય નહ ભૂલું એ વાત મા...
ભણી ગણીને િશિ ત થઈશ....
થઈશ ધોબી સમાજ ને સદાય ઉપયોગી...
તન મન ધન અપણ કરી ને ચૂકિવશ
ઋણ રહીને ધોબી સમાજ મા....
તરછોડે છે ધોબી સમાજ ને,
તે તરછોડે છે મા બાપ ને...
િધ ારે છે ધોબી સમાજ ને,
એ િધ ારે છે ભગવાન ને...
દૂર રહે છે ધોબી સમાજ થી ,
એના થી નારાજ છે ી રામ ....
કરે છે િનંદા ધોબી સમાજ ની ,
એની નથી સાંભળતો ાથના યારેય મહાદેવ ...
કરે છે ધોબી સમાજ નુ હમેશા ક યાણ,
મા ભગવતી ની કૃપા એના પર અપરંપાર ...
છુપાવે છે પોતાની ત જ મી ને ધોબી સમાજ મા ,
ઈ ર તેને નથી ગણતો મનુ ય ની ત મા..
સેવા કરે છે ધોબી સમાજ ની ,
એના સપના સાકાર કરે છે ી નાથ ....
બની રહે છે ધોબી સમાજ નો દાસ ,
એના ઘર માં રહે સદાય ભગવાન નો વાસ...
કે તનભાઇ સમ રયા, મહવા
ધાેબી સમાજ
ુ અંક-3 (અે લ-2022)

મહુવાના વતની
િવશાખા
મો ઠયાનું
િ તીય પુ તક “માિહતી
મંચ” કાિશત થઈ ર ું
છે. માિહતી મંચનાં આ
બુક ટેજમાં ૧૦ થીમ,
દરેક થીમનાં બે આ ટકલ
પી કલાકારો પોત
પોતાનો
અનુભવ
માિહતીનાં પમાં રજૂ કરશે. આ માિહતી સભર પુ તક
સો ટ કોપી અને હાડ કોપી એમ બ ેમાં ઉપલ ધ છે.
કંમત િપયા 202 (ebook of Rs.17) િનધા રત
કરેલી છે. અ ે ઉ લેખિનય છે કે, િવશાખા મો ઠયા ારા
આ અગાઉ “નોલેજ ગાડન” પે એક માિહતી સભર
પુ તકના કાશન ારા અદભૂત લેખન કળાથી તેમના
પ રવાર અને સમાજનું નામ રોશન કરેલ છે. તો તેમના
આ િ તીય પુ તક રજૂ કરી, ભારતની ણી-અ ણી
વાતો રસ દ રીતે વણવવા બદલ તેમને અ ભનંદન સાથે
હા દક શુભે છાઓ..
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મહારાજનાે બાર પહાેર પાટાે

વ રામદે વ ય ઉજવાયાે

પરમાર જુનાગઢ, વાપી મગનભાઈ પરમાર ,રાજકોટ ધમ ભાઈ
વાઘેલા , તપુર મનસુખભાઈ ઠવા, સમૂહ લ સ મિત તપુર
આગેવાન ીઓ રાજકોટથી િવપુલભાઈ પરમાર, ભાવનગર
અિનલભાઈ ચાવડા, રીટાબેન ચાવડા, રાજકોટ રમણીકભાઈ
મોડાિસયા, રાજકોટ ડો. સંદીપભાઈ વા , કેશોદ શૈલેષભાઇ
પરમાર, માંગરોળ ધોબી સમાજ રણછોડભાઈ સોલંકી તથા સમાજના
આગેવાન ીઓ બહોળી સં યામાં હાજર રહી પાઠ દશન ભજન
ભોજન ભ ત પી લાભ લીધેલ. ગાદીપિત હરેશ બાપુ, કોટવાડ
રા ભાઈ કારાવદર રામાભાઇ મોઢા કુિતયાણા , ારપાલ તીભાઈ
ગોિહલ, શાપર (વેરાવળ) તથા યુવક મંડળના મુખ મનસુખભાઇ
વા ના માગદશન નીચે ેશભાઈ વા , અ પેશભાઈ પરમાર,
છોટુભાઈ વા , તીભાઈવા રોનકભાઇ વા , પરશુરામભાઈ
ચૌહાણ, િહતેશભાઈ વા , હસુભાઈ મા , જયેશભાઈ વા ,
લ મણભાઈ સોલંકી યુવક મંડળ અ ય સ ય ીઓએ ભારે જહેમત

સમ ત િહ દુ ધોબી સમાજ યુવક મંડળ ટ ટ જુનાગઢ ારા
રામદેવ મહારાજનો બાર પહોર પાટો સવ રામદેવ ય ઉજવાયો
જુનાગઢ ખાતે તારીખ 2 .4. 2022 શિનવારના રોજ સાં
4:00 રામદેવપીરના િનશાન વ બે ડ વા સમાજની બહોળી
સં યામાં ભ તો સાથે મયારામ આ મ ખાતેથી શોભાયા ા યજમાન
ભુપતભાઈ ગોિવંદભાઈ વાળા પ રવાર સાથે િનશાન લઈને નીકળેલ
ફુલીયા હનુમાન રોડ પર આવેલ જુનાગઢ તળપદ નાત ચોરાશી ની
જ યા માં આવેલ રામાપીર મં દર ખાતે આવેલ યાં સામૈયા થયેલ તથા

ઉઠાવી સંગ દીપાવેલ ભોજન ખંડમાં અશોકભાઈ વા જુનાગઢ
, તુભાઈ વા , કરીટભાઈ, સંજયભાઈ વા , નટુભાઈ વા ,
હરેશભાઈ વા , મનુભાઈ એન વા , અિનલભાઈ ગોહેલ,
કાંિતભાઈ વા , વીણભાઈ ચૌહાણ અ ય સમાજ સેવકોએ હાજર
રહી સાદ ભોજન ખંડમાં સારી કામગીરી કરેલ દાતાઓની દાતારીથી
સમાજના સાથ સહકારથી મયારામ આ મ ખાતે બે દવસ પાઠ ઉ સવ
ઉજવવામાં આવેલ જય રામદેવ મહારાજની કૃપાથી આ સંગે નાની
બાળાઓએ કળશ લઈ સામૈયા કરેલ. આં સંગને દીપાવેલ સવ ના

યાં આરતી કરીને સંત ી ઓ ના આશીવાદ ગાદીપિત હરેશ બાપુ
ગ ડલીયા બાટવા, પીપળીયા ધામ ના મહંત ી ભુદાસ બાપુ, મુચકુંદ
મહાદેવ મં દર દામોદર કુંડ મહંત ી રા
ગીરીબાપુ, ભવનાથ
ભારતી આ મ ના મહંત મહાદેવ ભારતી બાપુ ,રાજકોટથી પધારેલ
રિવદાસ બાપુ, રામાપીર મં દર રાજકોટ સેવક પૂ ય બટુક બાપુ તથા
ઉપ થત સાધુ-સંતોના સામૈયામાં હાજર રહી આશીવચન આપેલ.
મહંત ીઓ નું સાલ અપણ કરી સ માન કરવામાં આવેલ
સમ ત ધોબી સમાજના મુખ ીઓ ટ ટી ીઓ સમાજના
આગેવાન ીઓ આ સંગે ધોરા ધી ભાઈ ગોહેલ, અશોકભાઈ

આભાર સાથે જય ધોબી સમાજ -

ેશ બી. વા

(જનાગઢ)
ુ

ી રામાપીર ગત યુવક મંડળ - રાજકાેટ
ી રામાપીર ગત યુવક મંડળ - રાજકોટ ારા તારીખ 12/03/2022ના રોજ રાજ થાનના
રામદેવરા ી રામદેવ મહારાજ સમાિધ મં દર ઉપર બાવનગજનો ને ચઢાવવા મા આવેલ મા
ગત મંડળ ના ગાદીપિત સાધુ ી કૌિશકબાપુ ગ ડલીયા કોટવાલ ી કીશોરભાઈ બી. સોલંકી તથા
સ યો ભરતભાઈ વી. વાઘેલા, ઘમશભાઈ એસ. વાઘેલા, મીતેશભાઈ વી. મોડાસીયા, હસુભાઈ
એન. પરમાર, ેશભાઈ ડી. ચુડાસમા ારા આ અવસર ઉજવાયો હતો તો આ આપણા સમાજનુ
આવુ સરસ ઘામ ક કાય કરવા બદલ ી રામાપીર ગત યુવક મંડળ રાજકોટ ને ખૂબ ખૂબ અ ભનંદન
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ચતાથી ચેતતા રહે

મંદતા આવે. લુકોઝના દહન સાથે શરીરમાં ગરમી પેદા થાય અને
શરીરનું ઉ ણતામાન એકસરખું રાખવા માટે ગરમી ઓછી કરવા વેદ
થાય, સુકાતાં ઠંડક વળે. શરીરમાં લોહીનું પ ર મણ કરવા માટે
હદયને વધારે લોહી પંપ કરવું પડે એટલે તેની ધબકારાની સં યા પણ
વધે. ભય િનમૂળ થતાં શરીરની કામગીરી પૂવવત થઇ ય. આ બધા
ફેરફારોનું િનયં ણ કરનાર શરીરનાં ચેતના તં (એ.એન.એસ.ઓટોનો મક નવસ િસ ટમ) અને અંતઃ ાવી ંિથઓ (એ ડો ન
લે ડઝ) છે. (એ.એન.એસ.) વાયત ચેતના તં બે િવભાગમાં
વહચાયેલું છે. એક ભાગ વાનુકંપી (િસ પથે ટક) અને બી
પરાનુકંપી (પારાિસ પથે ટક) કહેવાય છે. વાનુકંપી ભાગનું કે
મગજ (હાયપોથેલેમસ) છે, કરોડર ુ ( પાઇન)ની બંને તરફ
રહેલા કોષો સાથે સંકળાયેલું હોય છે. યારે કોઈપણ કારની શારી રક
અથવા માનિસક તાણ પેદા થાય છે યારે મગજમાં ઉ ેજના ઉદભવે છે
અને તેના વડે સંબંિધત અવયવોના ાનતંતુઓ યાશીલ બને છે.
પરાનુકંપી ભાગ ઉ પ થયેલી ઉ ેજના પર ેક લગાવી તેને થર
કરવા મથે છે અને શરીરની પૂવ થિત પાછી લાવે છે. આમ થાનુકંપી
અને પરાનુકંપી ાનતંતુઓ પર પર િવરોધી કાય કરે છે, નાથી
શરીરની અને મનની સમતુલા (હો મયો ટેિલસ) જળવાય છે.
િચંતાના લ ણો :
૧. મન ચીડીયું બની ય છે, કોઇની સાથે વાત કરવી ગમતી
નથી, થોડી થોડી વારે ગુ સે થઇ જવાય છે. મન સદા તંગ દલી કે બેચેની
અનુભવે છે. ૨. હાથ પગમાં ખાલી ચઢી ય છે કે ઠંડા પડી ય છે.
મ માં સોસ પડે છે. ગળામાં ંધામણ કે છાતીમાં દુ:ખાવો થાય છે.
દયના ધબકારા વધી ય છે. શરીર અ ડ થઇ ય છે. આંખે અંધારા
આવે છે, માથું ખાલી લાગે છે. આ ઉપરો ત લ ણો પરથી ખબર પડે છે
કે ય ત માનિસક તાણનો રોગી અ યો છે. હવે ઇએ માનિસક તાણ
િનવારણ ઉપાયો:
૧. અંતરમુખી બનો :
મોટા ભાગના માનવ ો પોતાની અંદરના ો હોય છે.
ઓ અંદરની શાંિતમાં વે છે તેઓને બા
ો સાથે સમાધાન કરવું
સરળ બને છે. માટે અંતરમુખી બનો.
૨. દલ ખોલી પેટ ભરી હસો:
ડૉ. પે કડ લગભગ ૧૫૦૦ યોગોનું તારણ કાઢતાં કહે છે કે
હસવાથી મનુ યના થાકેલા મ ાતંતુઓને ફૂિત અને સ વતા મળે
છે, મનનો થાક-િચંતાનો ભાર ઓછો થઇ ય છે. હસતા રહેવાથી
આંત રક અવયવો તથા માંસપેશીઓની કસરત થાય છે. મત કરનાર
અને કરાવનાર બ ે ય ત વન શ ત વધારી શકે છે. દવસમાં

સવાર પડે ઘ ડયાળના કાંટા માણે વન ચાલે. દૈિનક મમાં
લેશમા પણ ફેરફાર થાય તે િચંતા મન પર સવાર થઇ ય. અરે !
િચંતાને કારણે િવ ાથ ઓ પરી ા સારી રીતે ખાપી શકતા નથી.
પરી ાને દવસે જ બમાર પડી ય છે. િચંતાને કારણે જ મોટા
મોટા ઓફીસરો, ડૉકટરો, વકીલો દયરોગ, ડાયા બટીશ,
હાઇપરટે શન, આધાશીશી, અ સર, દમ, અિનં ા વા મનોદૈિહક
(સાયકોસોમે ટક) રોગોથી પીડાય છે. તેમાંથી છૂટવા માણસો
ધૂ પાન, દા અને ડ સનો આશરો લે છે, તો કેટલાક શામક દવાઓનો
ઉપયોગ કરતા હોય છે. આમ લગભગ ૧૦૦ ય તએ ૫ ય ત
માનિસક રોગનો ભોગ બને છે.
િચંતાના કારણો :
૧. સહુને રાતોરાત મહેનત વગર પૈસાદાર થયું છે. થી િચંતામય
વન બ યું છે.
૨. ગામડાઓમાથંી સૌને શહરેોમાં રહવેું છ.ે આથી સયંુ ત કટુબ
ું
યવ થા તટુી, ગામડામાં મા-બાપ રહે અને શહરેમાં દકરા રહ.ે
બન
ં ે ઘરના ખચા.
૩. આપસ-આપસમાં ઝઘડા, એકબી માં અિવ ાસ,એકબી ની
અદેખાઇ, આવા નકારા મક વલણથી િચંતા વધી છે.
૪. પિ મી દેશોનું આંધળું અનુકરણ
૫. ટી.વી. િપ ચરોમાં વા મળતી લાઇફ ટાઇલ અને સમૃિ સહુ
કોઇને અચાનક મેળવી છે.
૬. રોજ રોજ વધતી મ ઘવારી, દેશની ગેર યવ થા, ટૂંકમાં આવા
અનેક કારણે રોજબરોજના િનજ વનમાં િચંતા સવાર થઇ
ગઇ છે.
માનિસક તાણ - માતાનું િવ ાન:
યારે માનવી માનિસક તાણ અનુભવતો હોય છે યારે તેના
શરીરનું સમ તં કામે લાગી ય છે અને તેની અંદર સમતુલા
થાપવાનો ય ન કરે છે. દ ાંત તરીકે તેની સમ કોઇ ભય ઉભો
થાય. ધારો કે કોઇ સપ તેની સ મુખ આવે યારે તેની આંખોના ડોળા
પહોળા થઇ ય. થી તેની િ િવ તારનું ફલક મોટું થઇ શકે. સામે
થવા કે દોડી જવા માટે તેના નાયુઓનું સંકોચન થાય અને તેને શ ત
આપવા િલવરમાંથી લુકોઝનું વહન થાય, લુકોઝના વપરાશ સાથે
ઓ સજન પણ ઉપયોગમાં આવે. તેથી તેને વધુ માણમાં લેવા માટે
તેનો ાસ પણ ઝડપથી ચાલવા માંડે. મગજ (હાયપોથેલેમસ) તરફ
લોહીનું પ ર મણ વધે તેટલા માટે તેની ર તવાિહનીઓ પણ ફૂલે. આ
વખતે અ પાચનની આવ ય તા ઓછી હોય એટલે પાચન યામાં
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યા કહે છે. નાથી શ તનો સંચય થાય છે.
- યોગ કરવાથી માનિસક િચંતાઓ ઓછી થાય છે અને અનેક ોનો
ઉકેલ સહેલાઇથી ા થાય છે. મનમાં દબાઇ ગયેલા િવચારો બહાર
આવે છે અને મન મોકળું થતાં શાંિત મળે છે.
- યોગથી વન યે સાચો અ ભગમ ા થાય છે. મનમાં વસેલી
મહ વાકાં ાઓનું પૃ થકરણ કરીને અશ ય લાગતી વ તુઓની
ાિ નું િવલોપન થાય છે અને મુ ત ( રલે ડ) બને છે, ને અંતે
મનુ યને સાચું સુખ ા થાય છે.
- મનુ યનાં ધણાં દુ:ખોનું મૂળ કારણ મન જ છે. મન શાંત થવાથી
દુઃખો આપોઆપ શમી ય છે. યોગથી મન થરતા અનુભવે છે.
ભગવાન ીકૃ ણે પણ ગીતામાં અજુનને બોધ આ યો છે કે - ત માત્
યોગી ભવાજુન !
આમ, આપણે ઇએ છીએ કે યોગ સવ દુઃખશામક, રોગિનવારક અને
શાંિતદાયક છે, અને તે જ સવ ે છે.
૫. સૂતા પહેલા આ મિનરી ણની ટેવ પાડો:
આ મ િનરી ણ એટલે આપણી દનચયાનું ચે કંગ. આપણા
મન-બુિ અને સં કાર ારા કરેલા કાય નું ચેક ગ. મોડામાં મોડા ૧૦
વા યે પોતાની પથારીમાં સૂવા માટે ઓ. દશ...બસ... સૂતા પહેલાં
સાદી પલાંઠીવાળી સુખાસનમાં ઓમકારના પાંચ વિન ારા મનને
શાંત બનાવી દો. યારબાદ “મન” ને પાછલી પુઠે દવસભેર કરેલા
કાય નું સરવૈયું કાઢવાનું કહો. દા.ત. ૧૦, ૯, ૮, ૭, ૬,... આમ કલાકે
કલાકે મન-વચન અને કમથી શું યે-અ યે ભૂલો થઇ તેને જુઓ.
તે ભૂલો કેમ થઇ? તે ભૂલો માટે હું કેટલો જવાબદાર છું? હવે પછી તે ન
થાય તે માટે હું શું સંક પ ક ં? આ માટે મનથી પ બનો. પહેલા થોડા
દવસ તમે મનના અવલોકનમાં સફળ નિહ થાઓ. શ -શ માં
તમારાથી તમારી ભૂલો શોધી શકાશે નિહ. િનય મત ધીરે-ધીરે ટેવ
પાડવાથી તમે તમારા કામોની ભૂલો શોધી શકશો અને થોડા સમય બાદ
તમને તમારી દનભર કરેલી વૃિ ઓ ચલિચ ની માફક તમારા
માનસપટ પર ઉપસી આવેલી દેખાશે. આમ, તમે િનય મત
આ મદશનની ટેવ પાડો તો વનના દરેક ે માં સફળ બની શકશો
અને સાચુ સુખ ા કરી શકશો. તો ચાલો, આ મદશન વયમનું દશન
કરી “ વ”ના ચેકર બનીએ અને તનાવ ટે શનમાંથી મુ ત બનીએ.
૬. ંદગી યે હકારા મક અ ભગમ રાખો:
સ કમનું ફળ સા ં જ મળે છે અને કુકમનું ફળ ખરાબ જ તે કદી
ન ભૂલીને સ કમમાં ય ત રહેવું. કોઇપણ ો લેમને રાગ ેષ િવના
વો અને ઓળખો. આપણા કામથી બી ના આનંદમાં વૃિ થઇ કે
નહ ? આ બેરોમીટરથી કામ કરવામાં આવે તો મનમાં આ મસુખનો
અનુભવ થાય છે અને િચંતામાંથી મુ ત બનાય છે.
વનમાં ઘણી પ ર થિત એવી છે કે આપણે બદલી ન

મત કરવાની તકો બને તેટલી વધારે ઝડપી લો. એકલા પડો યારે કોઇ
રમૂ બનાવનો િવચાર કરીને પણ મત કરી શકો છો. હસવાથી ફેફસાં
વધુ મજબૂત થાય છે. હસવાથી રભેર હવા ઉદરપટલ પર ભટકાય છે
અને ખાલી થાય છે. આથી દીઘ ાસ અને નાડીના ધબકારા વધે છે અને
દય વધુ સ ય બને છે. સાચો યોગી સદા સ હોય છે. પરમિપતા
પરમા મા આનંદના સાગર છે અને હું આ મા આનંદ વ પ છું. સુખ
વ પ છું. આ મનો “ વ” ધમ જ આનંદ છે. વનને સાચી રીતે
તમારે માણવું હોય તો સ રહેવાની ટેવ પાડો. એમ કરવાથી તમા ં
વન કોઇ અનેરી સુવાસથી મહકી ઉઠશે.
3. વનને ઉ ત બનાવે તેવાં ેરણાં સૂ ોનું મનનિચંતન-મંથન કરો:
- ભુને સદૈવ સાથે જ રાખ તો વન સફળ થશે.
- સંયમ અને સાદાઇ વડે જ વનમાં શાંિત ને સંતોષ અનુભવાશે.
માટે સંયમી અને સાદું વન વો.
- િવચારથી વાણી બગડે, વાણીથી વતન, વતનથી વીય બગડે,
વીયથી સંતાન અને સંતાનથી સમાજ બગડે માટે મનને પિવ
િવચારથી ભરી દો.
- તમારા વનની િફ મ તો તમારા જ મ પહેલાં જ ન ી થઇ
ગયેલી છે
એ લે એને સા ી ભાવે શો તો સુખી રહેશો. કતાભાવે સેવશો તો
દુ:ખી થશો.
- તમા ં ઘર ભગવાનનું મં દર બની ય એ રીતે વ .
- અવગુણ પોતાના જુઓ, ગુણ બી ના જુઓ.
૪. સંપૂણ આરામ લેવાની પ િત ( રલે સેશન ટેકિનક) :
- મનને શાંત કરવામાં યોગ પ િત સારી રીતે સફળ થઇ છે. યોગની
સાધના કરતો મનુ ય દરેક તરે શાંિત મેળવી શકે છે. શરીરના
અવયવોના એકએક કોષને તેનાથી આરામ મળે છે અને ઘસારો
પામેલા તથા થાકેલા કોષો પુન વન પામી તાજગી ા કરે છે. યોગ
કરવાની શ આત કરતાં જ તેનાથી લાભ દેખાવા માંડે છે. સનના
ઉપચારથી અને સાથે વસૂચનોનો ઉપયોગ કરવાથી પગથી માથા સુધી
સંપૂણ િવ ામની થિત અનુભવાય છે. ઉપચારના ાથ મક
તબ ાથી જ શરીરમાં ફૂિતનો સંચાર થવા લાગે છે. તણાવ દૂર થઇ ય
છે અને મનુ યને મુ તનો આનંદ મળવા લાગે છે. ગોળીઓ લેવા
છતાં અગાઉ તેને આવતી ન હતી તેવી ગાઢ િનં ાનો અનુભવ લઇ
શકે છે.
- યોગ વડે ાસો છવાસની યા પણ િનયંિ ત થાય છે. મન યારે
ઉ ે જત હોય છે યારે ાસ ઝડપથી ચાલતો હોય છે એ તો સુિવ દત છે.
તેની િવ
યારે મન શાંત હોય છે યારે ાસ લેવાની યા પણ ધીમી
પડે છે. િન ાવ થા કે યાનાવ થા દર યાન હોય છે. આને ાણાયામની
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સમાજનાે સાથ, સમાજનાે વકાસ

ી સાૈરા

સમાજ સારથી

હ ુ ધાેબી સમાજ

૧૦. રોજ સવારના યાન-યોગ સ સંગ સાંચન અને આસનો
કરો:
રોજ સવારે ઉઠતા અને રોજ રાતના સૂતા સદવાંચન કરો કે
હકારા મક ગીત-ભજનો સાંભળો. યાગી ને ભોગવી ણો. આપણી
પાસે કાંઇ હોય તેમાંથી થોડું બી ને આપવું. આમ યોગ આપણને
દાન કરવાનું કહે છે. આખો દવસ ટે શનમય ટેબલવક કયા પછી સાં
આખું શરીર દુ:ખતુ હોય છે કેમ કે, આપણા નાયુઓ આખો દવસ
ખચાણમાં રહે છે. તેવા ઓફીસરોએ યોગના કેટલાક આસનો શીખી
લેવા ઇએ અને પોતાના િન ય વનમાં દશ મિનટ તેને વીકારવા
ઇએ. ટૂંકમાં ઉપર મુજબના િવચારોથી િચંતા દૂર ભાગે છે.
૧૧. કોઈ કોઈનું બગાડતું નથી :
તમારા તન-મનને ટે શનમાંથી મુ ત બનવું હોય તો આજથી
ઢ િન ય કરો કે મારો કોઈ શ ુ નથી. મા ં કોઈએ બગા ું નથી. મને
કોઈએ જરા દુ:ખ આ યું નથી. મારા દુ:ખનું કારણ મારી અંદર છે. મા ં
પોતાનું અ ાન છે. મોટા ભાગે મનુ ય અ ાનથી જ દુ:ખી થાય છે.
સમજણમાં સુખ છે અને અ ાનમાં દુ:ખ છે. અ ાનમાંથી વેર અને
વાસના ગે છે. અમુક ય તએ મને દુઃખ આ યું છે. આ ક પના ખોટી
છે. સંસાર કમભૂ મ છે. કરેલા કમના ફળ ભોગવવા માટે આ જ મ
મ ો છે. કારેલાના બીજ વાવે અને કેરીની આશા રાખે એ અ થાને છે.
માનવે પોતાનું જ વા યું લણવાનું છે. આ જગતમાં કોઈએ કોઈનું
બગાડયું નથી. તમે જગતમાં કોઈના માટે કુભાવ ન રાખો. સવમાં
ભુના દશન કરો. તમને મળીને સામીવાળી ય તનું માનિસક ટે શન
દૂર થાય અને શાંિતનો અનુભવ કરે એવો િનદશ કેળવશો.

શકીએ તો એને હસતા મ એ સહન કય જ છૂટકો. બધું ફાવતું અને બધું
ભાવતું આ સંસારમાં કોઇને મ ુ નથી અને કોઇને મળવાનું નથી.
કાંઇ પ ર થિત આપણી પાસે આવી છે તેને એક ચેલે જ સમ
વીકારી લો બધું જ ઠીક થઇ જશે.
૭. રોજબરોજના નાના મોટા કાયને બરાબર ઓળખો:
નોકરી જતા બસ ચૂકી ગયા, ઘરની કે કૂટરની ચાવી ખોવાઇ
ય, ધરમાં વારંવાર દૂધ ઉભરાઇ ય કે શાક દાઝી ય, ખરા કામ
વખતે કામવાળી ના આવે, છોકરી કે છોકરાને શાળામાં એડમીશન
નથી મ ુ, ઘ૨માં મોટો છોકરો એસ.એસ.સી.માં નાપાસ થાય,
કેટકેટલા છોકરાઓ વા છતાં છોકરીનું કોઇ જ યાએ વેિવશાળ ન
થાય. ટૂંકમાં આ નાની-નાની ઘટનાઓ આપણા મન પર ચઢી બેસવા
દઇએ તો લાંબે ગાળે શરીરને નુકશાન થાય. આ ઉપરો ત પ ર થિતમાં
પોતાની થિત મજબૂત રાખવી અને પ ર થિતને હસતા મુખે વી.
૮. યવ થત લાન ગ:
રોજ સવારે દશ મિનટ માટે સમ દવસના નાના મોટા કામનું
શ ય હોય તેટલું લાન ગ કરી લી ટ બનાવવું. એમાં સૌથી વધુ
અગ યના કામને પહેલું રાખવું. આમ, કરવાથી ખોટી િચંતામાંથી બચી
જશો.
૯. સમાજ ઉપયોગી અને તમને મનગમતા કાયમાં ય ત
રહો:
વા કે, તમારા ઘરની આસપાસ વૃ કાકા-કાકીના નાનામોટા કામ કરો અને તેમને મદદ પ બનો, કોઇની દવા લઇ આવો તો
કોઇનું લાઇટબીલ ભરી આપો, કોઇનું શાક લઇ આવો. આમ સાત
દવસના અઠવા ડયામાં બે કે ણ કલાક સમાજ ઉપયોગી કાયમાં
વાપરો. “કર ભલા તો હો ભલા”.

- યોગાચાય દુ યંત મોદી / કે. એસ. વા

ગત અંકમાં સ થયેલી તેમજ અા અંકમાં સમાવેશ કરે લી તબીબાેની મા હતી
ડાે. હરીઅાેમ વા
(એમ.બી.બી. એસ. ીજું વષ)
બી. મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
ગામ:- રાજકોટ મો. નં. 93138 88163

ડાે. નીશીતા વા
(બી.ડી.એસ.) ડે ટર સજન- રાજકોટ
મો.નં. 82007 32061

ડાે. હે મલ વારા
એમ.બી.બી.એસ.
પો ટ:- ઇ ટરશીપ, એલ હો પટલ, અમદાવાદ
મો. નં. 87803 95344

ડાે. જય કશાેરભાઇ વાઘેલા

સંકલન :
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મો. નં. 99982 50311

(એમ.બી.બી.એસ.)
આસરવ સીવીલ હો પટલ ઇ ટરશીપ એ ડ
બ ટલ ગ હો પટલ - અમદાવાદ

ડાે. માહીની શૈલેષભાઇ પરમાર
ડી ી બેચલર ઓફ ફીઝીઓથેરાપી
ેકટી ર િસવીલ હો પટલ- આસરવ, અમદાવાદ
મહાકાળી કૃપા, મંગલમ સોસાયટી,
એરપોટ રોડ, કેશોદ
ડાે. ર મીતા વારા
(ડી ી: ડી લો ઇન નચ
ે રોપથેીક એ ડ યોગ સાય સ)
બી.એસ.ટી. સાથે કેમે ટી, સી.વાય.એસ.,
સી.એફ.એન., સી.આઇ.એન.
પો ટ:- નેચરોપેથીક એ ડ યુટીસન

ીઅ

નભાઈ પટે લ / ી અ
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ડાે. વૈશાલી જયસુખભાઇ ગાેહેલ
ડી ી બી.એચ.એમ.એસ.
હોદો - મેડીકલ ઓફીસર
લે સ કાડ યાક કેર હો પટલ, રાજકોટ.
ડાે. યશ દપકભાઇ વા
ડી ી એમ.બી.બી.એસ.
ઇ ટરશીપ, રાજકોટ િસિવલ હો પટલ,
અ રધામ સોસાયટી લોક નં. 61, શેરી નં. 1,
ગોકુળધામ આગળ, રાજકોટ.
મો.નં. 99255 65221

ેશભાઈ પરમાર
સમાજનાે સાથ, સમાજનાે વકાસ

ી સાૈરા

શ ણ સેવા
શ ક/અ

ાપકનુ નામ

હાે ાે

વાળા રમેશભાઇ િ ભોવનભાઇ

આચાય

વાળા રિસલાબેન રમેશભાઇ

સમાજ સારથી

હ ુ ધાેબી સમાજ

ે ે સંકળાયેલા સમાજર

શાળા / કાેલેજનુ નામ

વાવ ડયા કે વી િવ ામ દર આંસોદર

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા આંસોદર

ખાનગી/ ાંટેડ
સરકારી

તાલુકાે / જ

ાે
ાે

ાેટ્સ અેપ નબર

ા ટેડ

લાઠી - અમરેલી

૯૪૨૮૬૧૬૧૮૨

સરકારી

લાઠી - અમરેલી

૯૪૨૯૮૭૮૮૮૩

ા ટેડ

માંગરોળ -જુનાગઢ

૯૮૨૪૮૩૪૩૮૩

સોલંકી રણછોડભાઇ રામ ભાઇ

મા ય. િશ ક

મા ય મક શાળા શીલ

સોલંકી અ ણાબેન રણછોડભાઇ

આચાય

પે. સે. શાળા શીલ

સરકારી

માંગરોળ -જુનાગઢ

૭૦૧૬૪૭૦૩૧૮

પરમાર ભાવેશભાઇ શાંિતલાલ

મા ય. િશ ક

સરકારી મોડેલ કુલ ઘોઘંબા

સરકારી

ઘોઘબા - પંચમહાલ

૯૯૦૯૨૩૧૮૯૩

ગોહેલ અિનલકુમાર ભખુભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા મોટીવાવડી

સરકારી

રાણપુર - બોટાદ

૯૫૫૮૧૪૬૨૦૦

મોડાિસયા સ દપભાઇ નારણભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા નાની વાવડી

સરકારી

ધોરા - રાજકોટ

૯૭૨૫૨૫૫૧૩૫

વા ર નીકાંત દેવરાજભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ખંઢેરા

સરકારી

ઉના - જુનાગઢ

૯૯૯૮૮૮૬૮૭૩

વા

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ખંઢેરા

સરકારી

ઉના - જુનાગઢ

૬૩૫૪૦૮૬૪૨૫

િફિઝ સ ડપા. સૌરા યુિનવસ ટી

સરકારી

રાજકોટ

૯૩૨૭૦૮૮૬૦૮

એસ ઝેડ વાઘેલા હાઇ કુલ ખંભાત

ા ટેડ

ખંભાત- આણદ

૮૨૦૦૨૪૦૩૯૫

સરકારી

તપુર - રાજકોટ

૯૯૦૪૭૭૭૭૪૨

ુિતબેન રજનીકાંત

ડો. િપયુષભાઇ એસ સોલંકી
પરમાર આરતીબેન દવભાઇ
ચુડાસમા િતકભાઇ

ોફેસર
મા ય. િશ ક
ા. િશ ક

ાથ મક શાળા મેવાસા

સોલંકી દલીપભાઇ વાભાઇ

ઉ.મા ય. િશ ક અ ુતબા િવ ાલય લીલીયા

ા ટેડ

લીલીયા - અમરેલી

૯૮૨૪૫૧૦૭૫૦

પરમાર જયેશભાઇ લ મણભાઇ

મા ય. િશ ક

ા ટેડ

અમરેલી

૯૪૨૮૭૦૮૨૭૮

પરમાર ભારતીબેન લ મણભાઇ

ા. િશ ક

સરકારી

અમરેલી

૯૭૧૪૦૭૧૫૭૨

સા. કુડલા - અમરેલી

૯૯૦૪૮૦૩૭૨૮

સરવૈયા અ મતભાઇ િચમનભાઇ
ો. ચુડાસમા ફોરમબેન ધમ ભાઇ

ટી પી ગાધી િવ ાલય અમરેલી
ાથ મક શાળા બાબાપુર

ઉ.મા ય. િશ ક લો શાળા ખડસલી
ોફેસર

ા ટેડ

િસલવર ઓક યુિનવિસટી

ખાનગી

અમદાવાદ

૯૪૨૮૩૫૦૩૩૧

સરકારી

ગઢડા - બોટાદ

૯૯૦૪૧૧૭૪૬૦

ચાવડા ધીરજભાઇ નારણભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા જનડા

સીમરીયા ભાિવકાબેન સંજયભાઇ

ા. િશ ક

નગરપાિલકા ાથ મક શાળા મહુવા સરકારી

મહુવા - ભાવનગર

૯૪૦૯૪૪૨૦૮૦

ઠવા આરતીબેન હસમુખભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ન. ૭

સરકારી

સા. કુડલા - અમરેલી

૭૦૪૩૧૬૩૭૦૧

ાથ મક શાળા નારણકા

સરકારી

ગ ડલ - રાજકોટ

૯૫૩૭૧૪૧૨૬૫

ધોળ કયા રાજકોટ

ખાનગી

રાજકોટ

૯૬૮૭૮૭૯૭૭૯

ચુડાસમા દ ાબેન ધમ ભાઇ

િન. િશ ક

વાળા િન મષાબેન િહરલભાઇ

ા. િશ ક

વાળા ભરતભાઇ મગનભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા લાંટેશન મહુવા

સરકારી

મહુવા - ભાવનગર

૮૧૪૦૩૮૩૫૩૫

વાળા સંગીતાબેન ભરતભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા સુદરનગર

સરકારી

મહુવા - ભાવનગર

૯૪૨૮૨૩૪૨૩૩

પરમાર િવજયભાઇ બાબુભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા મહુવા

સરકારી

મહુવા - ભાવનગર

૮૦૦૦૩૮૦૫૦૫

સોલંકી હેતલબેન અતુલભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા સીમ કામનાથ

સરકારી

માંગરોળ -જુનાગઢ

૯૯૦૪૧૨૯૩૧૭

અમરેલી

૯૪૨૬૧૨૮૦૯૦

બાબરા - અમરેલી

૯૧૦૬૬૮૪૩૩૧

પરમાર યોગેશભાઇ આઇ
પરમાર રમેશભાઇ વી

આચાય
ા. િશ ક

કે

એસ એસ અજમેરા િવ ાલય અમરેલી

ા ટેડ

ાથ મક શાળા ભલડી

સરકારી

ક યા શાળા ખીમિલયા

સરકારી

વાઘેલા િનલેશકુમાર લ મણભાઇ

આચાય

પરમાર છગનભાઇ રામ ભાઇ

ઉ.મા ય. િશ ક ક યા િવનય મ દર માંગરોળ

ા ટેડ

માંગરોળ -જુનાગઢ

૯૮૨૪૦૧૫૫૨૧

પરમાર શૈલેશભાઇ દામ ભાઇ

મા ય. િશ ક

ા ટેડ

કેશોદ - જુનાગઢ

૯૮૨૪૧૪૮૪૮૦

વાઘેલા લ મણભાઇ લાલ ભાઇ

િન. િશ ક

ાથ મક શાળા કંકાશા

સરકારી

માંગરોળ -જુનાગઢ

વાળા ચંપાબેન ધી ભાઇ

િન. આચય

ાથ મક શાળા વાડલા

સરકારી

ઉપલેટા - રાજકોટ

૯૪૨૮૪૬૬૪૧૭

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા જુનાગઢ

ખાનગી

જુનાગઢ

૮૨૦૦૦૪૯૪૦૮

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા રામે ર

સરકારી

જુનાગઢ

૯૮૨૪૦૨૮૪૩૪

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ખોડાદા

સરકારી

માંગરોળ -જુનાગઢ

૯૫૫૮૨૦૨૪૮૯

રાઠોડ િનિધબેન એમ
ઠવા હેતલબેન ચ દુભાઇ
પરમાર હરેશભાઇ પરસોતમભાઇ

અંક-3 (અે લ-2022)

એલ વી બી હાઇ કુલ કેશોદ
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મનગર

૯૪૨૯૩૬૩૪૭૪

સમાજનાે સાથ, સમાજનાે વકાસ

ી સાૈરા
શ ક/અ

ાપકનુ નામ

સમાજ સારથી

હ ુ ધાેબી સમાજ
હાે ાે

શાળા / કાેલેજનુ નામ

ખાનગી/ ાંટેડ
સરકારી

તાલુકાે / જ

ાે

ાેટ્સ અેપ નબર

પરમાર દલીપભાઇ દવભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા વધાવી

સરકારી

જુનાગઢ

૯૮૨૪૮૪૯૨૪૭

પરમાર િનહારીકાબેન હરેશભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા અરેણા

સરકારી

માંગરોળ -જુનાગઢ

૯૯૦૪૦૩૩૭૬૫

વાઢેર િવશાલભાઇ

ા. િશ ક

ખાનગી

જુનાગઢ

૭૫૬૭૪૮૧૧૬૭

વિળયા - અમરેલી

૯૯૭૪૦૫૮૫૭૯

ખાનગી

જુનાગઢ

૭૮૬૨૮૮૦૮૧૬

પરમાર બજલબેન મધુભાઇ
વા

ડ પલબેન એસ

િનમળા ા. કુલ િવસાવદર

ઉ.મા ય. િશ ક એ. એચ ક યા િવ ાલય વિળયા
ા. િશ ક

નોડેલ કુલ જુનાગઢ

ા ટેડ

વા રાકેશભાઇ મધુસુદનભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા કાજરડી

સરકારી

ઉના - જુનાગઢ

૯૯૯૮૦૦૫૨૧૦

પરમાર જય ીબેન િવ ઠલભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ચુંલડી

સરકારી

માળીયા - જુનાગઢ

૯૬૨૪૬૮૯૮૦૭

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ને ા

સરકારી

પાદરા -વડોદરા

૯૫૮૬૭૧૪૪૧૯

ામ પંચાયત હાઇ કુલ બલખા

સરકારી

જુનાગઢ

૯૪૨૮૯૫૩૫૦૩

ાથ મક શાળા દેલવાડા

સરકારી

ઉના - જુનાગઢ

૮૮૬૬૨૭૩૫૨૪

ગાધીનગર

૯૮૨૪૯૪૪૬૬૩

ઠવા સોનલબેન ચંદુભાઇ
ઠવા ચ દુભાઇ કાન ભાઇ
વા િવજયકુમાર જગ વનભાઇ
ો. પરમાર યોગીતાબન
ે મધકુાતંભાઇ
વારા િનિતનભાઇ દનેશભાઇ

િન. િશ ક
ા. િશ ક
ોફેસર
આચાય

સારકારી િવ ાન કોલેજ ગાધીનગર સરકારી
ાથ મક શાળા િતથવા

સરકારી

વાંકાનેર - રાજકોટ

૯૭૨૩૯૮૪૪૯૮

વારા િનશાબેન િનિતનભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા િતથવા

સરકારી

વાંકાનેર - રાજકોટ

૯૯૦૪૨૨૬૧૬૦

ચાવડા રીટાબેન મનસુખભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા છભાિળયા

સરકારી

લાઠી - અમરેલી

૭૫૬૭૦૦૩૨૮૧

સોલંકી સુનીલભાઇ રામ ભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા સરસાલી

સરકારી

માંગરોળ -જુનાગઢ

૭૯૮૪૩૫૬૨૫૩

પરમાર સનાબેન મગનભાઇ

મા ય. િશ ક

કે બી શી શાળા પોરબદર

ા ટેડ

પોરબદર

૯૭૨૩૨૩૧૧૦૩

વાઘેલા રાહુલભાઇ હસમુખભાઇ

ઉ.મા ય. િશ ક

ા ટેડ

અમરેલી

૯૯૭૮૦૪૫૭૧૬

એમ વી પટલ
ે ક યા િવ ાલય અમરલ
ે ી ા ટેડ

અમરેલી

૯૬૮૭૯૦૩૮૭૯

ઠવા રા શભાઇ વી

મા ય. િશ ક

બેન ફોરવડ કુલ અમરેલી

ા. િશ ક

શાળા ન ૨ પે સે શાળા વેરાવળ

સરકારી

વેરાવળ જુનાગઢ

૯૭૨૩૫૪૯૫૨૧

મા ય. િશ ક

એમ કે ચ દારાણા કુલ ચલાલા

ા ટેડ

ધારી - અમરેલી

૭૦૧૬૦૬૪૯૭૭

ો. કે એસ વા

િવ. લેકચરર

એમ એસ યુિનવિસટી વડોદરા

સરકારી

વડોદરા

૯૯૭૯૮૬૩૬૫૫

ઠવા સાગરભાઇ ચંદુભાઇ

આચાય

ાથ મક શાળા હડમિતયા

સરકારી

ભેસાણ - જુનાગઢ

૯૯૦૪૩૦૩૪૩૯

રાજકોટ

૯૪૨૭૨૧૩૪૫૩

મોડાિસયા મીનલબેન એમ
પરમાર બીનાબેન એમ

દુસરા ભરતભાઇ વી

ઉ.મા ય. િશ ક સરદાર પટેલ િવ ામ દર રાજકોટ

ા ટેડ

વાળા દશનભાઇ દલીપભાઇ

ા. િશ ક

અંકુર િવ ાલય તપુર

ખાનગી

તપુર - રાજકોટ

૭૯૮૪૬૪૫૩૫૩

મોઠીયા નરેશભાઇ હરીભાઇ

ા. િશ ક

મા ય મક શાળા પેડવડા

ા ટેડ

કોડીનાર - જુનાગઢ

૯૬૬૨૭૮૪૭૯૯

વાઘેલા

ુિતબેન િનલેશભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા

ઠવા િહમતભાઇ વાલ ભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા થોરખાણ

સરકારી

બાબરા - અમરેલી

૯૮૨૫૨૩૭૫૪૬

વા િનમળાબેન જમનદાસભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ખા દા હડમિતયા

સરકારી

જસદણ - રાજકોટ

૯૯૦૪૧૧૮૭૫૬

વા િનલેશકુમાર ચમનલાલ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા દેવપરા

સરકારી

જસદણ - રાજકોટ

૯૮૨૫૬૨૨૭૫૯

દુસારા અતુલભાઇ મગનલાલ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા પાવતી

સરકારી

ગ ડલ - રાજકોટ

૯૬૬૪૬૩૧૯૨૦

િન. આચય

ાથ મક શાળા દોલતપરા

સરકારી

જુનાગઢ

--------------

િન. આચય

ાથ મક શાળા િનંગાળા

સરકારી

ગઢડા - બોટાદ

૯૪૨૮૯૯૫૮૫૦

વાઘેલા ભાિવકાબેન એ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા સાંતલપુર

સરકારી

વથલી - જૂનાગઢ

૯૦૯૯૦૪૫૩૨૫

ડો.

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા દરેડ

સરકારી

મનગર

૯૮૨૪૨૨૪૨૦૯

ાણી શૈલેષભાઈ િવણભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા ધુનવાવ

સરકારી

મનગર

૯૯૭૮૩૨૫૮૮૩

ાણી સંજયભાઈ િવણભાઇ

ા. િશ ક

ાથ મક શાળા દરેડ

સરકારી

મનગર

૯૪૨૮૨૧૫૮૮૩

વા

ભાબેન પી

ચાવડા રા શભાઇ નારણભાઇ
ાણી કેતનભાઈ િવણ ભાઈ

મનગર

સરકારી

મનગર

૬૩૫૧૦૬૯૪૮૯

- સંકલન- ી રમેશભાઈ વાળા
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