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શૈક્ષણિક શશણિર નો એહવાલ 

શૈક્ષણિક શશણિરના હતેઓુ આ પ્રકારે હતા: 

1. શિબિરના સ્થળનો પરરચય મેળવવો અને તેની આરોગ્ય તથા માનશિક આરોગ્ય િિંશંિત 
કામગીરી સમજવી. 

2. િમદુાયની આશથિક, િામાજિક, અને િાશમિક સ્સ્થશતની એમિ મેળવી તેની આરોગ્ય પર 
થતી અસરો સમજવી. 

3. િમદુાયના માનશિક આરોગ્યના પ્રશ્નો અને વ્યિનની િમિ મેળવી, તેનુ ંપ્રમાિ જાિવા 
સવે પદ્ધશતથી સ્રીનીંગ કરવુ.ં 

4. િમદુાયમા ં માનશિક આરોગ્યના પ્રશ્નોમા ં સ્થાશનક સમસ્યા શનવારિ માટે અિમાવાતી 
પરંપરાગત રીતો સમજવી દા.ત. ભગત-ભવુા. 

5. િમદુાયમા ંમાનશિક આરોગ્ય અને વ્યિનની િમસ્યાઓ પ્રત્યે લોકો વજૈ્ઞાશનક અબભગમ 
અપનાવે તેના માટે જાગશૃતલક્ષી કાયયક્રમ કરવો. 

6. િમદુાયમા ંમાનશિક સ્વાસ્્ય િારવારની િરૂરીયાતને ધ્યાનમા ં રાખીને આરોગ્ય કેમ્પ 
અમે રેફરલ સેવા આપવી. 

7. િમદુાયનો ભૌગોબલક, કુદરતી, િામાજિક, િાસં્કૃશતક, પયાાવરણ વચ્ચેનો આંતર િિંિં 
િમિવો. તેમાથંી િર્જાયેલી મનોિામાજિક સ્સ્થશતની વાસ્તશવકતાનો પ્રત્યક્ષ અનભુવ 
કરવો. 

8. િમાિકાયાના શવદ્યાથીઓમા ંિૈક્ષબણક શિબિર, પ્રવાિ, અને કાયારમોનુ ંઆયોિન, નેતતૃ્વ, 
િચંાલન, અને વહીવટી જ્ઞાન, એહવાલ લેખન વગેરે શવષયક જ્ઞાન અને કુશળતાની 
ખીલવિી કરવી. 

શૈક્ષણિક શશણિરનુું સ્થળ, સુંપકય  અને સમયગાળો: 

સુંસ્થાનુું નામ: ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ – ખારેલ, તાલકુો: ગિદેવી, જીલ્લો: નવસારી પીનકોડ: 396 430. 

ફોન િપંકા :   +91 2634 246248, 246362  

Email:   gstkharel@yahoo.com 

Website:   www.gramseva.org 

િપંકા વ્યસ્તતનુ ંનામ:  ડૉ. શમહહરભાઈ દવે (પ્રોગ્રામ મેનેિર) – 9426231704 

શશણિર તા. 16th Jan 2018 (Tuesday) થી 25th Jan 2018 (Thursday) સધુી હત ુું. 

 

mailto:gstkharel@yahoo.com
http://www.gramseva.org/
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સુંસ્થા શવષે માહહતી 
 

ગ્રામ િેવા ટ્રસ્ટ દક્ષીણ ગિુરાત ખાતે આવેલી એક બિન-નફાકારી િસં્થા છે જે મખુ્યત્વે સ્વાસ્્ય 
િભંાળ અને ગ્રામીણ શવકાિ અથે કાયારત છે. આ િસં્થા યવુાન દાતતરો અને અન્ય વ્યાવિાશયકો 
દ્વારા કાયારત છે જેઓના મળૂ ગ્રામ્ય જીવનમા ંછે.  
GSTનો મખુ્ય લક્ષ્ય શનવારક દવા અને સાથોસાથ ગરીિ ગ્રામવાસીઓ માટે હકારાત્મક સામાજજક 
પહરવતયન છે. 
િસં્થા, તેમના ૮૦-bedના હોસ્સ્પટલમા,ં િરૂરીયાતમદં લોકો માટે મફતમા ંsurgical અને તિીિી 
િેવાઓ પણ પરુવાર કરે છે.  
ડૉ. અશિન િાહ અને ડૉ. હષાાિેન િાહ દ્વારા આ િસં્થા/હોસ્સ્પટલ જુન ૧૯૯૪મા ં સ્થાપવામા ં
આવી હતી. િરકાર ખાતે NGO તરીકે રજીસ્ટર થયેલી િસં્થા છે.  
 

હોસ્સ્પટલ શવષે ટ ુંકમાું માહહતી: 
 - ૮૦ Bed ની હોસ્સ્પટલ છે 

 - ઈમરિન્િી ડીપાટામેન્ટ 

 - કન્િલટીંગ ડોતટરો અન ેતિીિો 
 - િાિનો થી િજ્િ લેિોરેટરી 
 - િોનોગ્રાફી અન ેરેરડયોલોજી 

 - ઓપરેિન થીયેટરો 
 - ડીલીવરી રૂમ 

 - િાળકો અને વયસ્કો માટે ICU 

 

GST તેમના િામાજિક પરરવતાનના કાયાકે્ષતે્ર મખુ્ય િાળકો અને મહહલા સશસ્તતકરિ પર ધ્યાન 
કેન્દ્ન્િત કરે છે.  
િાળકો: 
િાળકો િિંશંિત પ્રોજેતટમા ંઅહીં િણાવેલ કાયા થાય છે: 
 - નવર્જત શિશ ુઅવસ્થા થી ૦૫ વષાના િાળકો માટેનુ ંકાયા 
 - કુપોષણ િિંશંિત કાયા 
 - માતાની િન્મ પવેૂની િભંાળ 

 - રકિોરો માટેના કાયો 
 - િાળાવાિ 
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GSTનુ ંિાળકો અથે ધ્યેય એમ છે કે GST દ્વારા દત્તક લેવાયેલા ગામોમા ંિન્મેલ દરેક િાળક 
સ્વસ્થ શવકાિ પામ,ે અને સશુિબક્ષત િને અને દેિનો ગૌરવવતંો નાગરરક રૂપે ઉભરે. િાળકો કોઈ 
પણ દેિનુ ંિૌથી અમલુ્ય િપંશત્ત છે છતા ંતે િ ખિુ અવગણના પામત ુ ંહોવાથી GST દ્વારા આ 
ક્ષેત્રે કાયા િરુ કરવામા ંઆવ્યુ.ં GST તેમના ગ્રામ્ય-ક્ષેત્રે ૩૧,૦૨૭ િાળકો માટે િવાિદારી લેવા 
ઈચ્છે છે અને તેટલી િક્ષમતા વિારવાના હતે ુથી કાયારત છે. 
 

િાળકો માટે હલે્થ ચેકપ અને તેમના આરોગ્ય લક્ષી દરેક તિીિી િેવા અપાય છે. હૃદયના િર્જન 
ડૉ. રતના મગોત્રા અને ડૉ. સ્નેહલ કુલકણી (મુિંઈ), ના નેતતૃ્વ હઠેળ હૃદય રોગ અને તેની 
અન્ય િીમારીઓ ની તપાિ કરવામા ંઆવે છે. તે િાળકોને િજર્જકલ અને તિીિી િહાય તો પરૂી 
પાડવામા ંઆવે િ છે, તે ઉપરાતં એક Cardiac Welfare Fund સ્થાશપત થયુ ંછે, જેમા ંરહતેચ્ુઓ 
દ્વારા $૧૦,૦૦૦ Seed Money તરીકે ઉમેરાયા છે.  
 

નવજાત શશશ ુઅવસ્થા થી ૦૫ વષયના િાળકો માટેનુું કાયય 
આ િાળકોની િભંાળ આ પગલાઓ દ્વારા લેવાય છે: 

- સરુબક્ષત િન્મ માટે ધ્યાન રખાય છે, ફોલો-અપ લેવાય છે અને નવર્જત શિશનુી તિીિી 
કાળજી લેવાય છે. 
- ગહૃ-િપંકા દ્વારા િાળકોની િભંાળનુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે છે 

- રોગ થી પીરડત િાળકો માટે OPD િારવાર અને હોસ્સ્પટલમા ંરાખવાની વ્યવસ્થાઓ 
અપાય છે 

- સ્કીમ-દૂિ, પ્રોટીનયતુત પાઉડર, અને અન્ય શવટામીનોની દવાઓનુ ંશવતરણ કરવામા ં
આવે છે. 
- િસં્થા દ્વારા રિીકરણના પ્રોગ્રામો થાય છે 

- િાળા પવેૂનુ ંશિક્ષણની વ્યવસ્થા અપાય છે 

- માતાઓનુ ંિાદ-ઉછેર, સ્વાસ્્ય, સ્વચ્છતા, અને િામાજિક પ્રશ્નોના િદંભામા ંશિક્ષણ પરંુૂ 
પાડવામા ંઆવે છે. 

કુપોષિ સુંિુંશધત કાયય: 
ભારતના પોષણ િિંશંિત િિંોિનના આિારે ૫૦% થી વધ ુશિશઓુનુ ંમતૃ્ય ુકુપોષણના કારણે 
થાય છે આપણા દેિમા.ં અને ૯% શિશઓુ િ પોષણના િોરણો પર િરાિર સ્વાસ્્ય િરાવ ેછે. 
અપરૂતો િારીરરક શવકાિ આપણા દેિના શિશઓુ અને િાળકોમા ંિામાન્ય હોય છે.  
૫૫% િાળકો જે િાળામા ંનથી, તેમને અપરૂત ુ ંવિન હત ુ.ં 
૫૨% િાળકોનો અપરૂતો િારીરરક શવકાિ હતો 
અને ૧૫% િાળકો કુપોષણથી મતૃ્ય ુપામતા. 
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૮૦% િાળકો ને Anemia નો કુપોષણ િિંશંિત રોગ હોય છે.  
તેથી જે પિ સુંસ્થા સમદુાયના ધોરિે અને િાળ-કલ્યાિ માટે કાયય કરે છે તેમિે એ ધ્યાન રાખવુું 
રહ્ુું કે િાળકોનુું પોષિ તેમના કાયોનો અત  ટ અંગ હોય. 
કુપોષણના કારણે Anemia થાય છે, િારીરરક શવકાિ રૂિંાય છે, મગિનો અપરૂતો શવકાિ થાય 
છે, અને િીર્જ ઘણા રોગો િામે િરીર ને અિતત િનાવે છે.  
 

આ કારિોસર, સુંસ્થા દ્વારા દરેક િાળકનુું પોષિ આધાહરત આંકલન કરવામાું આવે છે, અને 
િાળકોના પહરવારોને િાળકો માટે પોષિયતુત દ ધ, પ્રોટીન પાઉડર, અને અન્ય શવટામીનની 
દવાઓ પ  રી પાડવામાું આવે છે.  
િસં્થાના કેહવા અનિુાર ગ્રામ્ય શવસ્તારના દરેક િાળકોને આવરી લેવાની પ્રરરયા ઘણી શવકટ 
અને િીમી છે છતા ંઆ અત્યતં િરૂરી કાયા કરવાથી િસં્થાના કાયાકરો ને ખિુ િતંોષ અને 
આનદંની લાગણી અનભુવાય છે. 
 

માતાની જન્મ પ  વેની સુંભાળ: 
માતાઓ િો કુપોશષત હોય તો તે ઓછા વિન વાળા અને અશવકશિત શિશઓુના િન્મ થવાના 
કારણ િને છે. આ શિશઓુનો શવકાિ માતાના ગભામા ંિ થયો હોતો નથી. આન ેIntra Uterine 

Growth Retardation (IUGR) કહવેાય છે. 
૧/૩ જેટલા શિશઓુ આ િમસ્યા િાથ ેિન્મ ેછે.  
આ કારણે િસં્થા િન્મ પવેૂ ના ચેક-અપની િેવા આપે છે અને માતાઓને અનરુોિ કરે છે. 
માતાઓને આ િાિતે શિબક્ષત પણ કરવામા ંઆવ ેછે અને તેમને િૈક્ષબણક શવડીયો દ્વારા પણ 
મારહતી પરૂી પડાય છે.  
હજુ પણ ૫૦% જેટલી િાદ-િન્મ ગ્રામ્ય શવસ્તારના ઘરોમા ંદાઈ દ્વારા થતા હોવાથી આ િાિત ે
િમદુાયમા ંર્જગશૃતનુ ંકાયા પણ કરવામા ંઆવે છે જેથી કરીને હોસ્સ્પટલમા ંિન્મ થાય અને એથી 
િિી સશુવિાઓનો લાભ મળવાથી િન્મ િમયેની િાિાઓને શનવારી િકાય અને સરુબક્ષત રીત ે
ડીલીવરી થઇ િકે. 
ર્જગશૃતના કારણે િસં્થા અંતગાત ગ્રામ્ય શવસ્તારોમા ંમખુ્યત્વે ડીલીવરી હોસ્સ્પટલમા ંથતી થઇ છે 
અને હવે િસં્થા માતાઓના પોષણ પર ધ્યાન આપી રહી છે.  
 

હકશોરો માટેના કાયો: 
શિશઓુ પછી િૌથી અગત્યની વય મયાાદાના વ્યસ્તતઓ હોઈ છે રકિોરાવસ્થા. રકિોર અને 
રકિોરીઓને િસં્થા શિક્ષણ અને વ્યાવિાશયક માગાદિાન પરંુૂ પાડીન ેિહાય કરે છે.  
અન્ય પ્રવશૃતઓ આ પ્રમાણે હોય છે: 
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- નાના જૂથો િનાવાય છે જેમના માટે ટે્રનીંગ પામેલા ગ્રામ્ય સ્તરે કાયાકરો હોય છે જે 
તેમના માગાદિાક િને છે.  
- સ્વસ્્ય, સ્વચ્છતા અને િામાજિક પ્રશ્નો િિંશંિત ઔપચારરક અને અનૌપચારરક રીતે 
શિક્ષણ મળે છે.  
- વ્યાવિાશયક ટે્રનીંગ અને માગાદિાનના કાયારમો અને વકાિોપ યોર્જય છે. 
- વાશષિક મેડીકલ ચેક-અપ અને રિીકરણ થાય છે.  
 

હકશોરોને સુંિુંશધત અમકુ આંકડાઓ: 
 - ૩૩% રકિોરીઓ ૧૫-૧૯ વષાની આયમુા ંશવવારહત િને છે. 
 - ૫૮% રકિોરીઓ માતા િની છે. 
 - ૨૩% ૧૫-૧૯ વષાની રકિોરીઓ િીજુ ંિાળકના િન્મ આપી રહી છે. 
 - રકિોરોમા ં૫૫% અશિબક્ષત છે. 
 - ૪૭% રકિોરીઓને Low Birth Weight કુપોશષત શિશઓુને િન્મ થયા છે. 
૧૮ વષાની કાયદાકીય વય મયાાદાથી ઓછી ઉંમરે લગ્ન થયેલી રકિોરીઓ ૨૫% હતી.  
 

િાળાવાસ: 

વષો થયે િસં્થા િાળકો માટે એક િાલાવાિ માટે પ્રયત્નો કરી રહી હતી, જે વષા ૨૦૦૮મા ંિફળ 
થયા. ઘણા દાતાઓના દાનથી અને ડૉ. હષાા િાહ, ડૉ. અશિન િાહ અને ડૉ. િશમિષ્ઠા પાટીલના 
નેતતૃ્વ અને માગાદિાન હઠેળ એક િાલાવાિ િરુ થયો.  
સુંસ્થાનુું ધ્યેય િાળકોના સુંદભે એ છે કે તેમના ગ્રામીિ શવસ્તારના દરેક િાળકને સ્વાસ્્ય, 
પોષિ, અને શશક્ષિ પ  રુું  પાડવામાું આવે. 
૨૦૦૮મા ં૨૨ િાળકોની િખં્યા થી િાલાવાિ િરુ કરવામા ંઆવ્યુ.ં આ િાળકોના માતા શપતા 
રોિગારી અથે િીર્જ શવસ્તારોમા ંિઈ, આ િાળકોના શિક્ષણ અને ઉછેર પર અિર પડે છે. આ 
રીતના િરૂરીયાત િરાવતા િાળકો ને લાભ થાય અને શિક્ષણ સમેુળ પણૂા રીત ેચાલત ુ ંરહ ેતે 
માટે િાલાવાિ કાયારત છે. આ ૨૨ િાળકો ખિુ િાશંત અને િપંથી મોટા થયા િાલાવાિમા.ં 
 

િાળકો દ્વારા િસં્થાના કાયાકરોને ખિુ આદર અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે. તે બિનિરતી પ્રેમ કરતા 
હોય છે અને તેમની જીવન પ્રત્યેની ચાહ અને િીખવા માટેની લગનીથી િસં્થાના ચાલકોને ખિુ 
પ્રોત્િાહન આપતા હોય છે.  
 

એક િારીરરક રીત ેસ્વસ્થ પણ અશિબક્ષત યવુાન કદાચ િમાિ માટે અરહતકારી નીવડી િકે, જ્યારે 
શિબક્ષત સ્વસ્થ યવુાન િમાિ માટે મલુ્યવાન િપંશત્ત પરુવાર થાય છે. 
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આજે “પરોઢ” નામ ેિાલાવાિમા ં૫૦ િાળકો રહ ેછે. િસં્થા આ આંકડો ૧૦૦ સિુી લઇ િવાનો 
ધ્યેય રાખે છે.  
િાળકોની પણૂા િભંાળ અથે િસં્થાને દર મહીન ે$૭૫ ની િરૂર રહતેી હોય છે જેમા ંિાળકોની 
િારીરરક, માનશિક, ભાવનાત્મક અન ેઆધ્યાજત્મક િરૂરરયાતો આવરી લેવાય છે. 
   
સમદુાય સ્તરે થત ુું કાયય: 
િકંબલત અબભગમ દ્વારા િમદુાયના સ્તરે કાયા થાય છે જેમા ંએકમેક િાથે િોડાયેલા આશથિક, 
પયાાવરણ, શિક્ષણ, સ્વાસ્્ય, અને સ્થાશનક િાિન િિંશંિત પ્રશ્નો ને પ્રગતી માટે લેવામા ંઆવે 
છે. 

 ચીકલીના અમકુ શવસ્તારોમા ંSickle Cell Anemia રોગ માટે િવે હાથ િરવામા ંઆવ્યો 
 અમકુ ગામોમા ંરાત્રી શશક્ષિ કાયયક્રમો  
 અમકુ ગામોમા ંિપોરના શશક્ષિ કાયયક્રમો 

 

મહહલાઓનો સ્વસહાય જ થોનો પ્રોજેતટ: 
૧૦ થી ૨૦ મરહલાઓના જૂથો િનાવાયા છે. 
 

આ જૂથોના મરહલા િભ્યોને આથીક િચત, નાણાકીય જ્ઞાન, અને લોન િાિતે શિબક્ષત કરવામા ં
આવે છે. અન્ય િામાજિક અને આરોગ્ય લક્ષી પ્રશ્નો શવષે પણ મારહતીગાર કરવામા ંઆવે છે.  
આપમેળે કરી િકાય તેવી િિંાકીય તકો માટે તૈયાર કરવામા ંઆવે છે: 

 પરંપરાગત ગ્રીરટિંગ કાડા, અને હસ્તકલાઓ િનાવાય છે 

 Vermicompost દ્વારા િેન્િીય ખાતર તૈયાર કરાવાય છે 

 મીડિત્તીઓ, ડીતરિન્ત, િાબઓુ, િેમ્પ,ુ વગેરે પદાથો િનાવાય છે. 
૨૦૧૨ના વષય સધુીમાું 

 ૧૦૧ કુલ સ્વિહાય જૂથો છે 

 ૧૦૪૫ મરહલાઓને આનો લાભ મળે છે 

 કુલ િચત આ જૂથો દ્વારા રૂ. ૨,૨૪૭,૮૧૩ થઇ છે 

 લોનના લાભો માટે ૬૦ જૂથોને િેંક િાથે િાકંળવામા ંઆવ્યા છે. 
 આંતરરક લોન પર ૮૮% રીકવરી દર છે 

 િેંક લોનનુ ંકુલ રૂ. ૨,૩૨૪,૬૦૦ છે 

 ૪૮ જૂથોએ પરેુપરુી લોન ચકૂવી દીિી છે. 
દારુ અને તમાકુ વ્યસનમસુ્તત કાયયક્રમો પિ હાથ ધરાય છે. 
સમદુાયમાું આ પ્રશ્નો પ્રત્યે શશણક્ષત કરાય છે અને જાગશૃત માટે કાયય કરવામાું આવે છે: 
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 માતા અને િાળકનુ ંસ્વાસ્્ય 

 સ્વચ્છતા અને િફાઈ 

 શિક્ષણનુ ંમહત્વ 

 રોિગારની તકો અને આશથિક સરુક્ષા શવષ ે

 અંિશ્રદ્ધા અને અંિશવિાિ પ્રેરરત માન્યતાઓથી મસુ્તત માટે કાયા કરવામા ંઆવે છે 

 વ્યિન ઘટાડવા માટે 

 સ્વાસ્્ય લક્ષી ર્જગશૃત કાયારમો જેમા ં મખુ્યત્વે Tuberclosis, Gastroenteritis, 

Respiratory Infections, પર ખાિ ધ્યાન આપવામા ંઆવે છે. 
 

શશણિરની પ  વયતૈયારી: 
ડૉ. આલાભાઇ ખમળ દ્વારા િસં્થા િપંકા સ્થાપવામા ંઆવ્યો હતો અને GST િસં્થાના પ્રોગ્રામ 
મેનેજર ડૉ. શમરહરભાઈ દવે િાથે શિબિર માટેની તારીખો અને વ્યવસ્થાઓ શવષ ેદરેક વસ્ત ુનક્કી 
કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
 

તે િાદ િયભાઈ િેઠ દ્વારા શિબિર દરમ્યાનના િવે અથે ડીપે્રશન અને ણચિંતારોગ માપવાના 
િાિનો તૈયાર કરવામા ં આવ્યા. તે માટે PHQ-9 [Patient Health Questionnaire with 9 

Questions/Measurement Parameters] અને MDI [Major Depression Inventory]નો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો. આ િે િાિનો ડીપ્રેિનના માપન માટે હતા.  
ણચિંતારોગના િદંભામા ં Generalized Anxiety Disorder 7 Scale અને Zung’s SAS [Self-

Assessment Schedule]નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 
તે પછી આ પ્રશ્નોત્તરીને ગિુરાતીમા ંઅનવુાદ કરી તેની િરૂરી કોપી િનાવી હતી અને આમ 
તૈયારી કરી હતી. 
અમદાવાદ રદલ્હીદરવાર્જ ખાતે આવેલી મેન્ટલ હલે્થ હોસ્સ્પટલ િાથે િપંકા કરી ગ્રામ્ય શવસ્તારમા ં
પોસ્ટરોના પ્રદિાન દ્વારા ર્જગશૃત અથે અમે પોસ્ટરો સલુભ કયાા. 
 

ડૉ. આલાભાઇ અને િયભાઈ િાથ ેિેિીને શવદ્યાથીશમત્રોએ શિબિરના હતે ુઅને શિબિર દરમ્યાન 
શુ ંકાયા કરવાનુ ંરેહિે, તનેો મખુ્ય હતે,ુ શુ ંિીખવાનુ ંરેહિે અને પરુા શિબિર દરમ્યાન કેવુ ંઆચરણ 
શવદ્યાથી તરીકે રાખવાનુ ંરેહિે તેની ચચાા િેઠક દરમ્યાન કરવામા ંઆવી. તે ઉપરાતં શવદ્યાથીશમત્રો 
માટે કાયાભારની વહેંચણી કરવામા ંઆવી. નાણાકીય િચંાલન, ભોિન વ્યવસ્થા, વાહન-વ્યવહાર, 
સ્વચ્છતા, પ્રવશૃત્તઓનુ ંિચંાલન, વગેરે મહત્વની ભશૂમકાઓ શવદ્યાથીશમત્રોમા ંનક્કી કરવામા ંઆવી 
હતી. 
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તે ઉપરાતં ઓનલાઈન રીતે ટે્રન દ્વારા િફર કરીને અમદાવાદ થી નવિારીની પરૂી ટીમની 
ટીકીટોનુ ંબરુકિંગ થયુ.ં અને પાછા વળવાની તારીખ ૨૫-૦૧-૨૦૧૮નુ ંપણ નવિારીથી અમદાવાદ 
માટેનુ ંતેવી રીતે બરુકિંગ કરવામા ંઆવ્યુ.ં ત ેિાદ િરૂરી તૈયારી થતી રહી જે રીતે િેઠકમા ંનક્કી 
થયુ ંહત ુ ંઅને કાયા િોંપવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંતે રીતે. 
 

શીણિર 

૧૬-૦૧-૨૦૧૮ (મુંગળવાર) 
 

િવારે અમદાવાદથી ગજુરાત એતસપે્રસ ટે્રન ૭:૦૦ વાગ્યે િરુ થતી હોવાથી શવદ્યાથીશમત્રો અને 
અધ્યાપક એક કલાક પેહલા શવધ્યાપીઠથી રેલ્વે સ્ટેિન માટે રવાના થયા. નવિારી પહોંચ્યા 
િાદ ખારેલ માટેની િિ કરીને ૧:૦૦ વાગ્યા સિુી િસં્થાના િાલાવાસ “પરોઢ” પર પહોંચ્યા 
જ્યા ંઅમે શમરહરભાઈ દવેને મળ્યા અને ટીમની રેહવાની વ્યવસ્થા પણ ત્યા ંિ કરવામા ંઆવી 
હતી. ત્રણ ડોરમીટરી ફાળવાય હતી. એક અધ્યાપકો માટે, અને િે શવદ્યાથીશમત્રો માટે આપવામા ં
આવી હતી. 
 

ભોિનનો િમય થયો હોવાથી, ટીમ માટે ભોિન તૈયાર હત ુ.ં તે િાદ ડૉ. શમરહરભાઈ દવે, ડૉ. 
િશમિષ્ઠા પાટીલ, અને “પરોઢ”ના અન્ય સ્ટાફ િભ્યો, િીર્જ િકૈ્ષબણક િસં્થાથી આવેલા શવદ્યાથીઓ 
અને શવદ્યાપીઠના શવદ્યાથીશમત્રો(ટીમ) ભેગા થયા અને પરરચય મેળવ્યો. તે િાદ ડૉ. આલાભાઇ 
ખમળ દ્વારા ગિૂરાત શવદ્યાપીઠ શવષે, મનોબચરકત્િકીય િમાિકાયાના કોિા શવષ ેમારહતી આપવામા ં
આવી અને શિબિર શવષે િણાવ્યુ,ં કે શિબિરનો હતે ુશુ ંહતો અને શુ ંકાયા કરવાનુ ંહત ુ.ં 
આ શવસ્તારમા ંહળપશત િમાિના ઘણા લોકો વિતા હોવાથી તેના શવષે થોડી ર્જણકારી પ્રાપ્ત 
થઇ અને ચચાા કરવામા ં આવી. આ િમાિના લોકો વષો પેહલા િેવકો તરીકે રેહતા હતા 
િમીનદારોના. તે હળ ચલાવવાના કામમા ંલેવાતા હોવાથી હળપશત કેહવાયા. આ િમાિમા ં
દારૂના વ્યિનની ઘણી મોટી િમસ્યા િોવામા ંઆવે છે. આ િમાિના લોકો ઘણી િામાજિક 
િમસ્યાઓ અને અિાક્ષરતાના કારણે િામાજિક અને આશથિક રીત ેપાછળ છે.  
 

અમારી ટીમ/ટુકડીનુ ંમખુ્ય કાયા િે હતા: 
૧. માનશિક રોગો અને માનશિક સ્વાસ્્ય િિંશંિત મારહતી આપી અને ર્જગશૃત કરવી 
૨. ડીપ્રેિન અને બચિંતારોગના િાયકોમેટરીક િાિનો, જે તૈયાર કરવામા ંઆવ્યા હતા, તેનો 
િામાન્ય િવે િાથે િમદુાયમા ંિઈને માપન કરવુ ં
 

તે િાદ સ્ટે્રટેજી/વ્યહુરચના શવષે ચચાા કરવામા ંઆવી. જેમ કે કયો િમય િૈથી ઉત્તમ રેહિે, કેવી 
રીતે ગામના અલગ અલગ શવસ્તારો અને ઘરો/પરરવારો ને િવમેા ંઆવરી લેવામા ંઆવિે, કેવી 
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રીતે વાત મકુવામા ંઆવિે કારિકે માનશસક રોગ શવષે સમાજમાું ખિુ અંધશ્રદ્ધા હોવાથી તેના 
શવષે ચચાય મતુતપિે થાય તે મશુ્કેલીભયુું કાયય હત ુું. 
આ કારણોિર િસં્થાના હલે્થ-વકાર િે િેહનો મધિેુન અને કાશમનીિેન િહકાર આપવાના હતા 
જે અમોન ેજે તે ગામના મખુ્ય વ્યસ્તતઓ િાથ ેિપંકા કરવી િકે જેથી અમોને િમદુાયમા ંલોક-
િહકાર મળી રહ ેઅને િહ ુમશુ્કેલ ન પડે. િાથોિાથ અન્ય ગહૃ-િપંકા દરમ્યાન પણ િાથે રહ ે
કારણકે ઘણા વ્યસ્તતઓ, પરુુષો, અને અમકુવાર મરહલાઓ પણ દારૂના વ્યિન કરીને હોય, તો 
કોઈ ગેરિમિથી કોઈ િમસ્યા ઉભી થાય નહી. 
 

અમોને િવેનો આંકડાકીય લક્ષ્ય પછૂવામા ંઆવ્યુ,ં ત્યારે આલાભાઇ દ્વારા િણાવાયુ ં કે અધરુો 
અધરુો િવે કે િેમ્પલ લેવા કરતા એક ગામને પરૂી રીતે આવરી લીિા પછી િ િીજુ ંગામ તરફ 
િવુ.ં આ શવચાર િિાને ગમ્યો.  
 

સુંસ્થા પહરચય: 
િસં્થા શવષે મારહતી ઉપર આ એહવાલમા ંઆપેલી છે છતા ંથોડી વધ ુઆંકડાકીય મારહતી આ 
મિુિ છે: 
૧૫૦ િભ્યોનો સ્ટાફ િરાવ ે છે અને હોસ્સ્પટલ ૩૬૫ રદવિ અને ૨૪ કલાક કાયારત રહ ે છે. 
હોસ્સ્પટલની િરૂઆત વખતે િાળકો અને સ્ત્રીઓ પર વધ ુધ્યાન આપવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં હવ ેદરેક 
િીમારી ને લગતુ ં શનદાન અને િારવાર આપવામા ંઆવે છે. એક વષામા ંOPDમા ં૧૦,૦૦૦ 
જેટલા દદીઓને િેવાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. Intensive Care Unit છે નવર્જત શિશઓુ અને વયસ્કો 
માટે. ભોિનાલય પણ છે જ્યા ં દદીને િ ે વખતનુ ં ભોિન મફત આપવામા ં આવે છે જેઓ 
હોસ્સ્પટલમા ંદાખલ થયા હોય અને તેમના િાથે આવેલા પરરવારના િભ્યોન ેરૂ. ૩૫ કે ૪૦ મા ં
૧ થાળી આપવામા ંઆવે છે.  
 

િગભાા સ્ત્રીઓને ડીલીવરીના એક કે િે અઠવારડયા પેહલા રેહવાનુ ંઅલગ યશુનટ િનાવ્યુ ંછે જ્યા ં
તેમની તિીિી કાળજી લેવામા ંઆવે છે, િોનોગ્રાફી કરવામા ંઆવે છે, અને િાળ-િન્મ ન ેલગતી 
િિી િરકારી યોિનાઓના લાભ સલુભ કરાવાય છે. તેમને િાદ-ઉછેરની િમિ પણ આપવામા ં
આવે છે. િગભાા અને િાત્રી માતાઓને શવડીયો દ્વારા પણ આ િિી મારહતી જે તેમને ઉપયોગી 
નીવડે તે આપવામા ંઆવે છે. કુટંુિ શનયોિનની મારહતી પણ અપાય છે.  
 

િીર્જ રદવિ ેટીમે ખાપરીયા ગામમા ંિવે અને ર્જગશૃત અથે િવાનુ ંહત ુ.ં 
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૧૭-૦૧-૨૦૧૮ (બધુવાર) 
ગામ: ખાપરીયા 
િસં્થા દ્વારા ૨૨ ગામો દત્તક લેવાયા હતા તેમાનુ ં એક ગામ ખાપરીયા હત ુ.ં પહેલા રદવિ ે
વ્યહૂરચના એમ શવચારવામા ંઆવી હતી કે ગામના હળપશત િમાિના લોકો રેહતા હોય તે 
શવસ્તારમા ંિઈને પોસ્ટરો દ્વારા એક પ્રદિાનીનુ ંઆયોિન કરીએ અને તેમા ંજેમ લોકો આવે તેમ 
તેમને આ િિા માનશિક સ્વાસ્્ય િિંશંિત રોગો શવષે િમિણ પરૂી પાળીએ. અને પછી 
Snowball Sampling દ્વારા એવા લોકોનો િપંકા કરીએ જેઓને આ પ્રકારની માનશિક કે 
ભાવનાત્મક તકલીફ હોય અને વતાનમા ં િોવામા ં આવતી હોય. તેમની મારહતી તે િાદ 
હોસ્સ્પટલને પરૂી પડી િકીએ અને િાથોિાથ હોસ્સ્પટલમા ંConsulting Psychiatrist ડૉ. રશવ 
િાહ દર બધુવારે આવતા હોવાથી ગામના લોકો આ પ્રકારની િમસ્યાઓ માટે તેમનો િપંકા િાિી 
િકે.  
 

પોસ્ટર પ્રદિાન વખતે મરહલાઓનુ ંએક જૂથ ભેગુ ંથઇ િક્ુ ંકારણ કે િવારે િીર્જ ગામ લોકો 
ખેતરોમા ંકામ કરવા જી ચકુ્યા હતા. તેમની િાથે ચચાા કરી અને મારહતી આપવામા ંઆવી અને 
પછી પોસ્ટરોનુ ંપ્રદિાન અમકુ િમય રાખી મકુ્ુ ં કે ત્યા ંકોઈ લોકો ખેતરેથી આવે અને તેઓ 
િમિવા આવે તો તેમને મારહતી આપી િકાય. 
 

તે િાદ એમ નક્કી થયુ ંકે િે શવદ્યાથીઓ ત્યા ંરેહિે અને થોડો િમય ત્યા ંરહ્યા િાદ તેઓ ગહૃ 
િપંકા િરુ કરિ.ે િાકીના િભ્યો િે િે ની િોડીઓમા ં વહેંચાઇ ગયા અને અલગ અલગ 
ફબળયાઓમા ંિવે અથે ગયા. 
 

અમોને ગામના એક ભવુા શવષ ેમારહતી મળવાથી તેમને િોવા ગયા. તે રદવિે તેમને રર્જ હતી 
એટલે તેઓ કોઈ કાયામા ંરોકાયેલા હતા નહી. તેમનુ ંનામ હત ુ ંપ્રકાશભાઈ શવનોદભાઈ હળપશત. 
તેમની પાિે લોકો િીર્જ ગામો થી વધ ુશ્રદ્ધા િાથે આવતા હતા, પણ આજુ િાજુના લોકો તેમને 
િામાન્ય નિરે િ િોતા. ઘણી વાર આશથિક રીતે ખિુ િારી સ્સ્થશતના લોકો પણ તેમની પાિે આ 
પ્રકારની મનો-ભાવનાત્મક િમસ્યાઓ માટે તેમને મળતા.  
 

તેઓ ઇલાિના ભાગ રૂપે શ્રદ્ધાપણૂા રીતે કોઈ િળ, અથવા મતં્ર, અથવા કોઈ ઈિરની પ્રાથાના 
સચૂવતા હતા. તેમની િાથે અમકુ િમય વાતો થઇ. િરૂઆતમા ંતેમને એવુ ંલાગ્યુ ંકે અમે કોઈ 
કાનનૂી ટીમ કે પોલીિ જેવા વ્યસ્તતઓ હોઈશુ ંએટલે ખલુીને કશુ ંિણાવતા હતા નહી. પછી, વાતો 
થી ગયા િાદ તેઓએ અમારી રર્જ લીિી. ત્યા ંથી ટીમના િભ્યો દ્વારા ઘણા ગહૃ િપંકો દ્વારા 
મારહતી એકશત્રત કરવામા ંઆવી. અમોને ડીપ્રેિનના લક્ષણો િરાવતા ઘણા લોકો મળ્યા અને 
તેમની મારહતી લઇ િક્યા, પિ એક વસ્ત ુજોવા મળી, કે સવેની અન્ય િાિતો ગામના લોકો 
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ખિુ સરસ રીતે જવાિ આપતા અને જેવા અમે માનશસક સ્વાસ્્ય સુંિુંશધત લાક્ષણિકતાઓ પર 
આવતા અને અમકુ રીતે જાિે કે લોકો “િુંધ” થઇ જતા હતા અને કેહતા કે “આવુું કોઈ વ્યસ્તત 
નથી અમારા ઘરે, ઈશ્વરની કૃપા છે. હા, અહી આ ઘરે (કોઈ ઘર) આ વ્યસ્તતને આવુું કશુું છે. તમે 
ત્યાું જશો; તમને માહહતી મળશે.” આમ કહી ફટાફટ વાત પતાવી દેવામા ંઆવતી અને આ રીતે 
જે ટીમનો હતે ુહતો ર્જગશૃતનો તેમા ંિે વસ્ત ુિમર્જય. કે આપણા િમાિમા ંકટલો મોટો Stigma 
હજુ પણ દ્રઢપિે પ્રવતે છે. અને આને િદલવો કેટલુ ંમશુ્કેલ છે. અને િીજી વસ્ત ુએ કે ખરેખર 
મનોણચહકત્સકીય સમાજકાયયકરની ભ  શમકાની કેટલી જરૂર છે આ સામાજજક ણચત્રને િદલવા માટે. 
 

મારહતી અને િમિણ િમાિના લોકો ને માગાદશિિત કરવાની કેટલી મોટી િરૂરીયાત છે અને તે 
આપણા કાયાકરો આ ભશૂમકામા ંપોતાને ઢાઢી િકે છે.  
 

આમ રદવિનો િવે પતાવ્યા િાદ અમે પરોઢ પર પાછા વળ્યા.  
 

૧૮-૦૧-૨૦૧૮ (ગરુુવાર) 
ગામ: ખાપરીયા (નવીનગરી વસાહત) 
 

િીર્જ રદવિે ટીમ તૈયાર થયા િાદ ડૉ. શમરહરભાઈ દવે, જેઓ આપણા િપંકા વ્યસ્તત હતા, તેમને 
મળ્યા અને ચચાા કરી ગયા રદવિના અનભુવો પર. ચચાા િાદ અમે એમ શવચાયુું કે આિના 
રદવિ માટે અમારી વ્યહૂરચના િદલ્યે અને પ્રદિાન રદવિના અંતમા ંરાખીએ, કારણકે રદવિભર 
િમદુાયમા ંિપંકા કયાા િાદ Rapport Establishment ના કારણે લોકો વધ ુિારી રીતે પ્રદિાનમા ં
ભાગ લેિે તવેો શવચાર થયો. 
 

િયભાઈ દ્વારા Demonstrationનો પ્રસ્તાવ મકુવામા ંઆવ્યો કે માનશિક િીમારી પ્રકારના મનો-
ભાવનાત્મક લક્ષણોની ચચાા કેવી રીતે મકુવી િવે વખતે અને કેવી રીતે વાત કરવી ત ેમાટે એક 
ઉદાહરણ રૂપે તેઓ એક ગહૃ િપંકા દ્વારા પ્રદશિિત કરિે. 
 

ખાપરીયા ગામના િરપચં નવીનગરી વિાહતમા ં રેહતા. પેહલા તેમને ત્યા ંગયા અને તેમનો 
િહકાર મળ્યો. તેમની િાથે વાત કયાા િાદ, તેમનુ ંમાગાદિાન મળ્યુ ંઅલગ અલગ શવસ્તાર અને 
ફબળયા શવષે. તે પ્રમાણે ટીમ વહેંચાય ગઈ. પેહલા ત્યારિાદ Demo માટે એક ઘરે ગયા જ્યા ં
પરરવારના િભ્યો અથે ઘરના વહ ુહતા અને િાળકો હતા. Demo થયુ,ં પણ જે રીતે કરવુ ંહત ુ ંતે 
રીતે થઇ િક્ુ ંનહી અને ટીમના શવદ્યાથીઓને અમકુ વસ્ત ુિમિવા એ મળી કે વાત કેવી રીતે 
િૈયાપણૂા રીત ે કરવી અને િવેના ફોમા ભરવાની ઉતાવળ અને હતેનેુ િવોપરી ન િનાવવો. 
અગત્યની વસ્ત ુRapport Establishment હોય છે. કેવી રીતે તમે થોડાક િ િમયમા ંજેમની 
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િાથે િપંકામા ંઆવો છો તેમની િાથે એક ભાવનાત્મક Bond નો અનભુવ આપવો િોઈએ જેથી 
તે વ્યસ્તત તમારા પર Trust મકેુ અને તમારી િાથે વધ ુખલુીને વાતો િણાવે. 
Demo પરૂી રીતે િફળ ન થયો તેના િીર્જ પરરિળોમા ંએ હત ુ ંકે ગહૃના મરહલા આટલા િિા 
લોકો ને એક િાથે િોઇને અને પ્રશ્નોથી થોડા Rigid િની ગયા હતા અને અમકુ શવદ્યાથીની 
Clarityનો અભાવ કે Demo દરમ્યાન તેમણે એકલુ ં શનરીક્ષણ કરી િીખવાનુ ં હત ુ,ં તેમા ંકોઈ 
ભશૂમકા ભિવવાની હતી નહી. Demoનો હતે ુશવષ ેની િમિણ પણ તેમને અગાઉથી Clear કરી 
િકાય નહી ત ેમાટે એ પ્રયોગ િયભાઈના મતે અિફળ પરુવાર થયો હતો. 
 

ટીમના શવદ્યાથીઓ ત્યારિાદ વિાહતના અલગ અલગ ફબળયામા ંગયા અને અદ્યાપકો કાશમનીિેન 
અને મધિેુન િાથે એક ફબળયામા ંગયા. એક પરરવારના િેહનેને મળ્યા. તેમણે િારી રીતે તેમના 
પરરવાર શવષેની મારહતી આપી. તેમણે િમસ્યાઓ એમ િણાવી કે તેમના પતી ખિુ િ દારૂનુ ં
વ્યિન કરતા અને અમકુ વાર તેમને મારતા પણ હતા. ઘરેલુ ંરહિંિા પણ થતી જેના કારણે તેમની 
મોટી દીકરી ૧૦મુ ંિોરણ નાપાિ થઇ છે અને આગળ ભણવામા ંરિ િરાવતી નથી. અમે પછૂ્ુ ં
કે કેમ તેઓ કોઈન ેિણાવતા નહી અને િહન કરતા, તો તેમણે એમ િણાવ્યુ ંકે અહી કોને કહ ે
કારણકે તેવી પરરસ્સ્થશત આ શવસ્તારમા ંઅશતિામાન્ય ગણાય છે અને ુટંુ ન કરી િકાય. અને 
પોતાના પરરવારની િમસ્યા પોતાના શપતાના ઘરે, શપયરમા,ં ન િણાવી િકાય અને તેમા ંકોઈ 
િહાય મળે પણ નહી.  
 

તેમના પતીનુ ંનામ િયેિભાઈ હત ુ.ં તેઓ ઘરમા ંસતુા હતા અને ચચાા િાભંળી િફાળા ર્જગી 
િહાર આવી ગયા. અને અકળાયેલા હતા અને કેહતા કે કોણ છો તમે અને ક્યાથંી આવો છો. 
આમ મારા સ્ત્રીને ગેરમાગે દોરવો છો. ખોટી ખોટી વાતો િમર્જવો છો. તેઓ ખિુ દારૂ િેવન 
કરીને તે પ્રકારની િ અવસ્થામા ંહતા. આમ વતાન કરી તેઓ િતા રહ્યા અને િેહનેને કેહવા 
લાગ્યા કે આમ વાતો કરવાની નહી વગેરે.  
 

ત્યાથંી અમે િતા રહ્યા, પણ િયભાઈને આ વસ્ત ુિરાિર ન લાગી તથેી તેઓ પાછા એકલા તે 
ઘરે ગયા અને િયેિભાઈને શવનમ્રતા થી િણાવ્યુ ંકે તેઓ શુ ંકાયા કરે છે અને આ શવસ્તારમા ં
કેમ આવ્યા છે. અને તેમની લાગણી દુભાય હોય તો માફી માગી અને િણાવ્યુ ંકે તેઓ તેમનો 
આશ્રય હતો નહી. આ વતાનથી િયેિભાઈ ખિુ નમ્ર થયા અને દુખી સ્વરમા ંપોતાની દીકરીની 
બચતા િણાવી કે કોઈ પણ રીતે તે ભણી ને આગળ વિે તો આ પ્રકારના માહોલથી િહાર આવે 
િકે અને તેનુ ંકોઈ કલ્યાણ થાય. તેમણે પણ િયભાઈની માફી માગી અને કહ્ુ ંકે તમેન ેખિર 
નહી હોય કે કેમ લોકો આવીને કશુ ંપછૂતા ંહોય એટલે કડકાઈથી વાત નીકળી આવે. 
 



13 
 

આમ િરખી રીતે એક દરમ્યાનગીરી પરૂી પાડયાનો થોડા આનદં િાથ ેિયભાઈ ટુકડી િાથે ફરી 
િોડાયા. ત્યારિાદ આમ ઘણા પરરવારોની મલુાકાત લેવામા ંઆવી જ્યાથંી એમ િમિણ થઇ કે 
આ પ્રદેિમા ંદારૂના વ્યિનનુ ંઘણુ ંપ્રમાણ છે. એક િેન તેમના િાળક અને પરરવાર માટે બચિંશતત 
હતા અને વાતો કરતા ત્યારે તે િેનના પરપૌત્રો એવુ ંિણાવતા કે તેઓ િહ ુભાવકુ છે અને ખોટી 
બચિંતા કરે છે. તેઓએ મર્જકમા ંsuicidal ideation પણ વ્યતત કયુું. છતા ંતેમના આવકારમા ં
ઘણી ઉષ્મા હતી. આમ ઘરે ઘરે ફરતા િતા અને તે વિાહતની આંગણવાડીએ લોકોને ૫:૦૦ 
વાગ્યે એકત્ર થવા િણાવતા.  
 

એક િીર્જ િેનનો રકસ્િો એમ હતો કે તેઓના પતી મતૃ્ય ુપામ્યા હતા અને તેમના િીર્જ પ્રેમી 
અથવા તો દેવર તેમની િભંાળ લેતા. તેઓના િરીરમા ંકોઈ તકલીફ ન હોવા છતા ંતેઓ િમીન 
પર િેિીને ચાલતા. તમેને આંખોમા ંતકલીફ હતી. આવુ ંઆ વિાહતના ઘણા લોકોમા ંિોવામા ં
આવ્યુ ંઅને તેઓ એમ િણાવતા કે કાચનુ ંકોઈ કામ તેઓ લોકો કરતા જેના Dust ના કારણે 
તેમની આંખોમા ંઆ પ્રકારની િમસ્યા િર્જાતી હતી. તેમની િાથ ેથોડી વાત કરી. લોકો કેહતા કે 
િાચવિો. તેઓ અમકુ વખત આવતા િતા લોકો પર પ્થર ફેંકતા હોય છે. છતા ંઅમારી િાથે 
વાતો કરી.  
 

આમ થોડા િમય િાદ આંગણવાડી પર િઈને થોડો શવરામ લીિો અને પ્રદિીનીની તૈયારી િરુ 
કરી. આ વખતે એમ નક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંકે પરૂો કાયારમ શવદ્યાથીઓ દ્વારા િચંાબલત થિે અને 
છોકરાઓ કરિ ેએક રદવિ અને િીિો રદવિ છોકરીઓ કરિે.  
 

િીમ ેિીમે લોકો એકત્ર થયા. િરપચં પણ િોડાયા. અને િાબલુાલ અને શવકાિ દ્વારા કાયારમને 
લોકો િમક્ષ મકુવામા ં આવ્યો. તેમણે ખિુ Confidence થી તેને પરૂો પાડયો અને ગામના 
મરહલાઓ ખિુ િરિ રીતે ભાગ લઇ િક્યા અન ેવ્યિનમસુ્તત નુ ંમહત્વ તેમણે માન્યુ.ં 
એક પરરવાર કાયારમ પરૂો થયા િાદ તેમના ઘરે આવકાયાા. તે ઘરના વ્યસ્તતના િે પત્નીઓ 
ખિુ િપંથી એક િાથે રેહતા હતા. તેમણે અમારી ટુકડી િાથે ખિુ િરિ રીત ેચચાા કરી અને 
પછી શવદાય થયા. 
 

ફરી “પરોઢ” શનવાિ િતી વેળાએ, િયભાઈની નિર ફરી તે િહને પર પડી જેઓ િમીન પર 
િેિીને ચાલતા હતા અને િયભાઈએ િોયુ ંકે તેમના ચહરેા પર થોડોક ગસુ્િો દેખાતો હતો. આ 
િોઇને િયભાઈને શવચાર આવ્યો કે આ પરરસ્સ્થશતમા ંશુ ંકરવુ ંિોઈએ, પણ તેઓ રોકાયા નહી 
અને કશુ ંકેહવા ગયા નહી. ટુકડી િાથે આગળ ગયા અને મનમા ંપ્રાથાના કરી કે તે િહનેને િાશંત 
થાય કારણકે િયભાઈનુ ંએવુ ંમાનવુ ંહત ુ ંકે િહનેને એવુ ંથત ુ ંહિે કે આ પ્રકાર િિા િહારના 
લોકો આવે છે અને પોતાનુ ંકાયા પતાવીને િતા રહ ેછે અને તેમની પરરસ્સ્થશતમા ંકોઈ િદલાવ 
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આવતો નથી. ગસુ્િો આ કારણે થતો હિે. અને ટીકડી પાિે આ ભાવના માટે કોઈ ઈલાિ ન 
હોવાથી, તેમના માટે પ્રાથાના અને િદભાવપણૂા વ્યવહાર રાખીને મારહતીગાર કરવાનુ ંિ જૂથના 
િભ્યો પાિે શવકલ્પ હતો.  
 

૧૯-૦૧-૨૦૧૮ (શકુ્રવાર) 
ગામ: ખાપરીયા ગામ  
 

િાકી રહી િવા પામેલા શવસ્તારોના પરરવારોની મલુાકાત લેવી, તેવુ ંઆયોિન આ રદવિ માટે 
થયુ ંહત ુ.ં જુથે હળપશતવાિ થી િરૂઆત કરી. િપોર દરમ્યાન િિા પરરવારોની મલુાકાત િાદ 
૪:૦૦ વાગ્ય ેCommunity Hall મા ંર્જગશૃત કાયારમ રાખવામા ંઆવ્યો. ત્યા ંખિુ િરિ રીતે 
આલાભાઇ દ્વારા માનશિક રોગો શવષે િમિણ આપવામા ંઆવી. અમકુ િહનેોએ પોતાન ેલગતી 
િમસ્યાઓ શવષે વાત કરી. પણ જેવુ ંતેમના ઘરે િઈ મારહતી લેવાની વાત કરી ત્યારે તેઓ વાત 
ફેરવવાની કોશિિ કરતા અને િતા રહ્યા. પણ કાયારમ દરમ્યાન એવુ ંિહાર આવ્યુ ં કે દારૂનુ ં
વ્યિન હળપશતવાિ પરુત ુ ં િીશમત નહોત ુ,ં પણ તે આથીક રીત ેઆગળ પડતા ફબળયાઓના 
પરરવારોમા ંપણ વ્યિનનુ ંપ્રમાણ ખિુ વિારે હત ુ.ં તેમનુ ંવ્યિન વિારે મોંઘી દારૂ દ્વારા થત ુ ં
પણ Status Symbolના કારણે િીરે િીરે લોકોમા ંિમદુાયમા ંપ્રિયુું. 
 

આ કાયારમ દરમ્યાન વ્યિનના કારણે થતી ઘરેલુ ં રહિંિા શવષે પણ થોડી ચચાા થઇ. ત્યારિાદ 
પોસ્ટરો િોયા િાદ ગામના લોકો ુટા પડયા અને એક ભાઈન ેત્યા ંઅમારા જૂથને આવકારવામા ં
આવ્યા. Community Hall ની પાછળ એક ખિુ િરિ મરંદર હત ુ ંજ્યા ંદિાન કરીને જૂથ તે 
ભાઈને ત્યા ંભેગા થયા. આશથિક રીતે ખિુ િદ્ધર હોવાથી તેમનુ ંઘર િાિનો થી િજ્િ હત ુ ંઅને 
તેમના િન્ને દીકરાઓ પરદેિ રેહતા. તેમણે પ્રાદેશિક રાિનીશત શવષે અને પ્રાદેશિક શવભશૂતઓ 
જેઓ આ પ્રદેિના િમદુાયના ઉદ્ધાર માટે કાયારત છે તેવી ઘણી ચચાા કરી અને જૂથના િભ્યો 
માટે ચા આપી. તે િાદ જુથે તે ફબળયામા ંથી મારહતી મેળવ્યા િાદ ગ્રામ િેવા ટ્રસ્ટ હોસ્સ્પટલ 
ગયા.  
ત્યાથંી ફરી િાલાવાિ પહોંચી રદવિ દરમ્યાનની પ્રરરયા પર ચચાા કરવામા ંઆવી. 
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૨૦-૦૧-૨૦૧૮ (શશનવાર) 
ગામ: પીપલધરા ગામ  
 

આિના રોિ શમરહરભાઈ િાથ ેચચાા કયાા િાદ નવુ ંગામ િવાનુ ંશવચાયુું. અમોને પીપલધરા ગામ 
િવાનુ ં સચુવાયુ.ં કાશમનીિેન અને મધિેુન હોસ્સ્પટલથી અમારી િાથે ભેગા થવાના હતા. 
હોસ્સ્પટલમા ંિમદુાય અથે જુદા જુદા પ્રોગ્રામ ચાલતા તે નવી બિલ્ડીંગનો પરરચય આપ્યો. ત્યા ં
ડૉ. દવ ે(શમરહરભાઈના પત્ની) સપુરવાઈઝરની ભશૂમકામા ંહતા. તેઓએ િણાવ્યુ ંકે વ્યિનમસુ્તત 
માટે પણ Alcoholics Anonymous સરુતના આંતરરાષ્ટ્રીય જૂથ િાથે રહી ઘણુ ંકાયા થયુ ંપણ 
િહ ુિફળતા પ્રાપ્ત ન થવા થી તનેે િિં કરવામા ંઆવ્યુ ંઅને હાલ ત ેકાયારત નથી. ૧ કે ૨ 
વ્યસ્તત અમકુ મરહના સિુી કે ૧૫ રદવિ સિુી દારૂના વ્યિન થી મતુત રહ્યા પછી ફરી તેમા ંર્જય 
છે કારણકે આિપાિનુ ંિામાજિક વાતાવરણ એટલુ ંમશુ્કેલ છે કે તેઓ વ્યિનમા ંથી િહાર આવી 
િકતા નથી. 
 

ત્યારિાદ પીપલિરા ગામમા ંદ ધ સહકારી મુંડળી ના િભ્યો િાથે મળવાનુ ંનક્કી થયુ.ં અમે એક 
રીક્ષા કરી પરૂી ટુકડી પીપલિરા પહોંચ્યા. ત્યા ંઅમોને પ્રમખુ શ્રી જીતેન્િભાઈ મેહતા, મગંભુાઈ 
હળપશત, ડૉ. ભરતભાઈ દેિાઈ, શ્રી િયેિભાઈ આહીર વગેરે ગામના લોકો એક હોલમા ંમળ્યા. 
જીતેન્િભાઈ અને ડૉ. ભરતભાઈ દેિાઈ ગામના વડીલ છે અને તેઓ ગિૂરાત શવદ્યાપીઠના 
શવદ્યાથીઓ હતા. આજે પણ ગ્રામ-ઉદ્ધાર માટે કાયારત રહ ેછે. તેમણે િાથે કાયા િર્જવતા િહકારી 
મડંળીના િીર્જ િભ્યોનો પરરચય આપ્યો અને કાયાભાર શવષે વાત કરી. ત્યારિાદ અમારા 
શવદ્યાથીઓનો પરરચય મેળવ્યા િાદ ડૉ. આલાભાઇ ખમળ દ્વારા અમારા અભ્યાિરમનો પરરચય 
અપાયો અને અમારી શિબિર શવષે અને તેના હતે ુશવષે વાત થઈ.  
 

ભરતભાઈએ ભૌગોબલક રીતે ગામનો પરરચય આપ્યો અને ગામમા ંવસ્તી જ્ઞાશતઓ શવષે િણાવ્યુ.ં 
આમ આ કાયારમ પરૂો થયા િાદ ફબળયાઓ પ્રમાણે ટુકડીના િભ્યો વહેંચાઇ ગયા. 
 

િયભાઈ મરહમા અને શવિય િાથ ેમહોમેદન ફબળયાના પરરવારો િાથ ેમળવા ગયા. જેમ પેહલા 
ઘરમા ં િારો અબભપ્રાય મળતા અને શવિય-મરહમા મારહતી લેતા અને વાતચીત કરતા, ત્યા ં
સિુીમા ંિયભાઈ તે ફબળયાના પરરવારો િાથે મળીને શિબિરના હતે ુશવષે વાત કરી જેથી કરીને 
શવદ્યાથીઓને િહકાર મળી રહ ેઅને થોડી િેહલાઈ વતાાય. અમોને િે કેિ મળ્યા, જ્યા ંએક ઘરમા ં
અમોને મોટાભાઈએ મળવાની ના પાડી કારણકે નવા વ્યસ્તતઓન ેિોઇને તેમના નાના ભાઈને 
આરમકતા આવતી હોવાથી તે મળવાની ના પાડી. તેમણે પરરવારની અને તેમના ભાઈની મારહતી 
શવદ્યાથી િાથે વાતચીતમા ંિણાવી. ત્યારિાદ, ગામના મરંદર પાિે િીર્જ િભ્યો આવે ત્યા ંસિુી 
રાહ િોઈ. ફબળયાના દરેક પરરવાર િાથે વાતચીત અને મલુાકાત લેવાઈ ચકુી હતી.  
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એક િિીરભાઈની મલુાકાત લીિી હતી જેમને પોલીયો થયો હતો ૪ વષાની ઉંમરે. ત્યારથી તેમને 
શવકલાગંતા આવી છે. એક હાથ અને એક પગ કામ કરતા ન હતા. તેઓ તો પણ પરરવારને 
ઉપયોગી થાય છે અને ઘણુ ંથાય તેટલુ ંકામ કરે છે. પરરવારના િભ્યો તેમને ખિુ વ્હાલ થી રાખે 
છે અને તેમની િાથે િારો વ્યવહાર રાખે છે. તેમણે ૪થા િોરણ સિુી અભ્યાિ કયો હતો. તેમની 
ઉંમર અત્યારે ૩૦ વષાની છે અને અમારી િાથે વાત કરતા ખિુ િ િરમાતા હતા.  
 

આ િાદ ૫ વાગ્યે એક વાહન મળતા જૂથ તે વાહન મિુાફરી દ્વારા િાલાવાિ પહોંચ્યા હતા. 
શવદ્યાથી થોડા શવરામ િાદ પોતાના એહવાલ લેખન અને ચચાામા ંવ્યસ્ત રહ્યા. 
 

૨૧-૦૧-૨૦૧૮ (રશવવાર) 
તીથલ દરીયાકીનારો અને શવરામ હદવસ  
 

આ રદવિ શવદ્યાથીઓ માટે શવરામ રદવિ હતો અને નજીકના પયાટન સ્થળની મલુાકાત લેવુ ંતેમ 
નક્કી થયુ ંહત ુ.ં િે થી ત્રણ શવકલ્પો હતા કેમ કે વાિંદાનુ ંઅભ્યારણ્ય અને તીથલનો દરીયાકીનારો 
જ્યા ંસ્વામીનારાયણનુ ંમરંદર અને િાઈંિાિાનુ ંમરંદર હત ુ.ં એ િિા શવકલ્પોમા ંથી શવદ્યાથીઓએ 
તીથલના દરરયારકનારે િવુ ંતેમ નક્કી કયુું. 
 

પેહલા િવારે િરિ મરંદર પરરિરના દિાન કરી તેની િામે દરરયારકનારે ટુકડી ગઈ. દરરયો હજુ 
િહ ુદુર હોવાથી Sand-Bed પર ચાલવાનુ ંિરુ કયુું. અમોન ેએમ િણાવવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ ંકે િપોર 
સિુી દરરયો િીમ ેિીમે ખિુ નજીક આવી િિ.ે ભરતી થિે અને િાજંે કાઠંો ડિૂી ગયો હિે અને 
લોકો તેને થોડે ઉંચાઈ પર િેિીને શનહાળી િકિે. 
 

સ્વામીનારાયણ મરંદર ના પરરિર અને તેના સ્થાપત્યને િોયા િાદ ત્યાનંી Canteen મા ંભોિન 
કયુું અને શવશ્રામ કયો. ત્યારિાદ શવદ્યાથીશમત્રો દરરયો નજીક આવતા તેના મોર્જઓને માણવા 
દરરયારકનારે ગયા. અધ્યાપકો રકનારે રહી શિક્ષણ િદંભામા ંખિુ ચચાા કરી અને તે રીતે ખિુ 
િરિ િમય પિાર થયો. 
 

િાિં સિુી ખિુ મોિ કયાા િાદ ટીમના િિા િભ્યો િાથે મળીને િિ-ડેપો પર ગયા અને રેહઠાણ 
તરફ િવા નીકળ્યા. 
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૨૨-૦૧-૨૦૧૮ (સોમવાર) 
ગામ: પીપલધરા ગામ (હળપશતવાસ) 
 

પીપલિરા ગામ મોટંુ છે અને ઘણો મોટો શવસ્તાર િશનવારના રદવિે ટુકડી આવરી િક્યા ન 
હોવાથી આ રદવિ ેનદીકાુંઠાના શવસ્તાર અને હળપશતવાસ ને આજે કાયાકે્ષત્ર તરીકે લેવાનુ ંહત ુ.ં 
શવદ્યાથીશમત્રો અને અધ્યાપકો દ્વારા એમ નક્કી થયુ ંકે ૨:૦૦ વાગ્યા સિુીમા ંનદીકાઠંા શવસ્તારની 
આંગણવાડી પર ભેગા થવુ ંઅને પછી હળપશતવાિ પર િવુ ંજ્યા ંિાજંે કાયારમ પણ રાખ્યો હતો 
અને તે રદવિે શવદ્યાથીનીઓ દ્વારા િચંાબલત થવાનો હતો. 
 

અધ્યાપકો પણ િમદુાયમા ંલોકો િાથે વાતો કરી. ત્યા ંએક ૩૦ વષાના Mentally Challenged 
િહને મળ્યા જેમના માતાશ્રી ખેતર પર કામ કરતા હતા અન ેતેમની નાની િહને અને તેમના 
પરરવાર થકી તેમની મારહતી મળી. ત્યા ંિાજુના ઘરો પણ તે િહને િાથે િારો વતાાવ રાખતા 
હતા. તે િાદ ટુકડી હળપશતવાિ તરફ પ્રસ્થાન કયુું. પીપલિરાના િરપચં ત્યા ંિ રેહતા હતા. 
અમોને એવુ ં ર્જણવા મળ્યુ ં કે તે ફબળયાનો કુવો પરૂવાનો હતો કારણકે ત્યા ં યવુાનો દ્વારા 
આત્મહત્યાના અમકુ પ્રયાિો થયા હતા અને િમદુાયમા ંવ્યિન ખિુ વ્યાપક હત ુ.ં 
 

એવુ ંપણ િણાવાયુ ંકે ટી.વી. ના માધ્યમ થી યવુાનો વૈભવિાળી જીવનિલૈી ને શનહાળે છે અને 
તેમનુ ંવાસ્તશવક જીવન િાથે તલુના કરી દુુઃખ અનભુવે છે અને હતાિામા ંઆવી આ પ્રકારના 
પ્રયાિો કરે છે જે તેમને નકુિાનકારક હોય છે. 
 

એક ભાઈ ત્યા ંઆવ્યા અને અમારી વાતો િાભંળી તેમના િહને શવષે ર્જન કરી જેઓ માશનિક 
રીતે િીમાર હતા, ઘરે રેહતા અને તેમની દવા એક નવિારી ના Psychiatrist પાિ ેિરુ હતી. 
અધ્યાપક અને શવદ્યાથી તેમના ઘરે ગયા. િેહનેનુ ંનામ વૈિાલીિહને હત ુ.ં તેઓ ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ 
હોસ્સ્પટલ મા ંપણ કાયાકર તરીકે કામ કરી ચકુ્યા હતા. પણ તેમની સ્સ્થશત હવે ખિુ ગભંીર હતી. 
તેમના થી દવાની અિર ના કારણે અથવા માનશિક નિળાઈના લીિે ચલ્લી િકાત ુન હત ુ ંઅને 
તેઓ Personal Hygiene પણ િારંુ ન હત ુ.ં છતા ંઅધ્યાપકે અને શવદ્યાથી શમત્રોએ ખિુ િરિ 
રીતે તેમની િાથે વાત કરી અને તેમને તેના થી થોડી િાશંત થઇ હોય તેમ પણ િણાયુ.ં 
 

તેમણે તેમની વ્યથા કહી કે લોકો પ્રોત્િાહન અને નૈશતક ટેકો આપવાને િદલે તેમની આ પરરસ્સ્થશત 
પર ખિુ થતા હોય છે, મશ્કરી કરતા હોય છે, અને તેઓ એમ પણ માનતા કે તેમના પર િાજુ 
વાળા લોકોએ કાળં ર્જદુ કયુું હત ુ.ં તમેણે પોતાને અમકુ િમયે આરમકતાના ભાવ આવતા અને 
ખિુ ગસુ્િે થઇ ઘરમા ંતોડ-ફોડ કરી હતી અને દવાઓથી થોડી િાશંત છે, એમ િણાવ્યુ.ં અધ્યાપક 
દ્વારા આ રીતે Listening (Tool of Casework) કયાા િાદ અને Rapport Establish થયા િાદ 
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એવુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ ંકે તેમણે નાનુ ંનાનુ ંકોઈ કાયા કરવુ ંઅને િહ ુભશવષ્યનુ ંશવચારવુ ંનહી. થોડુ ં
ચાલવા નીકળવુ ંઅને લોકોના વલણ િો િારંુ ન વતાાય તો પ્રશતભાવ આપવો નહી. િીરે િીરે 
કોઈ કાયા કરવુ ંઅને પોતાના પાિે િમય હોય તેનો િદુપયોગ કરવો. ટી.વી. ઓુ ંિોવુ ંઅને 
વાચંન િરુ કરવુ.ં  
 

તેમના ઘણા િપનાઓ હતા અને ૧૦મા ંિોરણમા ંખિુ િારા ગણુ િાથે ઉત્તીણા થયા હતા. તેઓને 
કોલેિમા ંકોઈ વષામા ંનાપાિ થયા હોવા િાદ માનશિક સ્સ્થશત પર અિર થઇ હતી. તેમના ભાઈ 
િાથે પણ અણિનાવ હતો જે વખત િતા હવે રહ્યો નહોતો. તેમને એ વાતનુ ંપણ ઘણુ ંદુુઃખ છે 
કે તેમના લગ્ન થયા નહી અને હવે એવુ ંથાય તેમન િણાત ુ ંનથી. તેમની ઉંમર ૩૧ વષા હતી. 
 

તે ફબળયાના િીર્જ ઘરે ગયા ત્યા ંત ેપરરવારના વડીલે પછૂ્ુ ંકે તે િહનેને શુ ંતકલીફ છે, અને 
અમે િણાવ્યુ ંકે તેમને કેવી રીતે ટેકો આપવો અને િારા વ્યવહારથી પ્રોત્િારહત કરવુ ંજેથી તેમને 
આ પરીસ્થીતીમા ંથી િહાર આવવામા ંમદદરૂપ થઇ િકે. 
 

તે િાદ કાયારમની પવૂાતૈયારી કરીને આખા હળપશતવાિ શવસ્તારમા ંશવદ્યાથીશમત્રો કાયારમ માટે 
પ્રચાર કરી આવ્યા. કાયારમમા ંશવદ્યાથીનીઓ દ્વારા ખિુ િરિ રીતે માનશિક રોગ શુ ંછે અને તેના 
શવષે કેવી ગેરમાન્યતાઓ પ્રવતે છે તે શવષે િણાવ્યુ,ં ત્યારિાદ મખુ્ય રોગો ક્યા ંછે અને તેમના 
લક્ષણો શવષે ગામના લોકો િમક્ષ મકુ્યા. આ રોગો િાથે કેવા ઉપચાર અને કેવી જીવનિૈલી 
રાખવી જેનાથી તેમાથંી િહાર આવવામા ંમદદરૂપ થઇ િકાય. તે િાદ િરપચં દ્વારા ટુકડીનો 
આભાર મનાયો અને ગામ લોકોને શિક્ષણનુ ંમહત્વ શવષ ેથોડી વાત કરી ુટા થયા. ખિુ મોડુ ં
થયુ ંહોવાથી ગામના એક વ્યસ્તત તેમના ટેમ્પો િમાન વાહન લઇ ટીમના િિા િભ્યોન ેિાલાવાિ 
પર મકુવા આવ્યા. તેમનો આભાર માની, ટીમ પોતાના આવાિ પર િઈ ભોિન માટે તૈયાર 
થઈને ચચાા માટે એકશત્રત થયા. િાલાવાિના િાળકો િાથે પણ ખિુ િરિ ચચાા થતી અને 
રાત્રીની પ્રાથાના િભામા ંિાળકો િાથે ટુકડીના શવદ્યાથીશમત્રો િોડાતા. આ િધુ ંિોઈ મન પ્રફુલ્લ્લત 
રેહત ુ.ં 
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૨૩-૦૧-૨૦૧૮ (મુંગળવાર) 
શસશવલ હોસ્સ્પટલ (નવસારી) અને ગિદેવી Sugar Factory 

 

*શસશવલ હોસ્સ્પટલ (નવસારી) – મનોણચહકત્સકીય શવભાગની મલુાકાત 

 

ડૉ. ઇન્િવદન પરીખ તે શવભાગના મખુ્ય મનોબચરકત્િક ડોકટર હતા, જેમના શનરીક્ષણ હઠેળ એક 
ટીમ કાયાકતા હતી જેમા ંગાિંીનગરના Gujarat Forensic Sciences Universityથી શિક્ષણ લીિેલ 
Clinical Psychologist હહતેશભાઈ ગામીત હતા. અમારી ટીમ િાથે ખિુ વાતચીત કરી કે આ 
માનશિક સ્વાસ્્યનુ ં કાયાકે્ષત્ર વખત િતા ખિુ અગત્યતા પામિે. તેમના ગ્રામીણ શવસ્તારના 
માનશિક સ્વાસ્્ય શિબિરો શવષે વાતો કરી.  
 

પછી રહતેિભાઈ ગામીત હોસ્સ્પટલનો પરરચય આપ્યો. OPD શવભાગો શવષ ેમારહતી આપી. િાળ 
િજંીવની કેન્િ/શવભાગ એક ખિુ અગત્યની કામગીરી કરતો શવભાગ હતો જ્યા ંિહનેો ડીલીવરી 
પેહલા રહી િકતા હતા અને જે િાળકો Underweight િન્મતા તેમને ત્યા ંિભંાળ લેવાતી અને 
માતાઓને પણ ત્યા ં િાદ-ઉછેરને લગતી મારહતી અને પ્રશિક્ષણ આપવામા ં આવતુ.ં તેમને 
િરકારની યોિનાથી અમકુ નાણાકીય િહાય પણ ઉપલબ્િ કરવામા ં આવતી હતી. િમાિ 
કાયાકરની િષ્ટીએ આ ખિુ અગત્યની કામગીરી કરત ુ ં શવભાગ હત ુ.ં આરદવાિી શવસ્તારમા ંખિુ 
નાની વયે લગ્ન થતા જેનાથી આ પ્રકારની ડીલીવરી િિંશંિત િમસ્યાઓ થતી.  
 

ત્યારિાદ, AIDS શવભાગમા ંગયા અને ત્યાનંી કામગીરી શવષ ેખ્યાલ મેળવ્યો. કેવી રીતે ત્યા ં
આવતા વ્યસ્તતઓનુ ંકોઉંન્િેલીંગ કરાત ુ ંઅને HIV+ve વ્યસ્તતઓનો રેકોડા રખાતો અને તેમને આ 
રોગ શવષે િમર્જવામા ંઆવતુ ંજેથી તેમનો રોગ િીર્જ વ્યસ્તતઓ િાથ ેના િારીરરક િિંિંોના 
લીિે થાય નહી.  
 

તે ઉપરાતં િનરલ Male વોડામા ંએક વ્યિનથી પીરડત દદીને મળ્યા જેઓ Detox પ્રરરયામા ં
હતા. તેમની સ્સ્થશત ખિુ ભયિનક અને કરુણ હતી. તે િાદ હોસ્સ્પટલના Superintendent િાથે 
ડૉ. પરીખે ટીમની મલુાકાત કરાવી. તેમણે શવદ્યાથીઓને ખિુ િારી તકો શવષે િણાવ્યુ ંઅને એમ 
પણ કહ્ુ ં કે જેવુ ંતેમનો અભ્યાિ પણૂા થાય કે તેઓ નોકરી માટે ત્યા ંApply કરી િકિ ેઅને 
હોસ્સ્પટલના દરવાર્જ તેમના માટે ખલુ્લા હતા એન તેઓ આવકાયા છે. આ વાતાાલાપથી 
શવદ્યાથીઓને ખિુ પ્રોત્િાહન મળ્યુ ંઅને આનરંદત થયા. 
પછી, ડૉ. પરીખ અને રહતેિભાઈ ગામીતનો આભાર માન્યો અને ટીમે રર્જ લીિી. ત્યારિાદ, 
િાલાવાિ તરફ ગયા અને હજુ િમય વધ ુહોવાથી, એમ નક્કી થયુ ં કે નજીકમા ંગણદેવીમા ં
Sugar Factory છે તેની મલુાકાત લેવી. 
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*Gandevi Sugar Factory: 

 

ખાડંની ફેતટરીમા ંઆિપાિના ગામોના ખેતરોમાથંી િળદ-ગાળાઓમા ંિેરડી ખિુ િિી માત્રામા ં
ફેતટરીમા ંલવાતી હતી. ત્યારિાદ, ત ેફેકટરીના એક ઈિનેરભાઈએ િેરડીમા ંથી ખાડં િનવાની 
અને તે ખાડં અમકુ વિનની ગણુોમા ં પેક થઈને િર્જર ર્જય તે પરૂી પ્રરરયા શવસ્તારપવૂાક 
િમર્જવી અને અમને દરેક મિીનમા ંશુ ંપ્રરરયા થતી તે િતાવી. 
કેવી રીતે તઓે ખાડંની ગણુવત્તા માપતા અને કેવી રીતે તે ગણુવત્તા શનયશંત્રત કરતા તે પણ 
િતાવ્યુ.ં તમેના કેહવા મિુિ ઠંડીની ઋતમુા ંખાડંનુ ંઉત્તપાદન વધ ુથત ુ.ં 
 

અમે તેમનો આભાર વ્યતત કયો અને આવાિ તરફ િવા નીકળ્યા. આ વખતે પણ ખાપરીયા 
ગામના એક રેહવાિી ટુકડીને આવાિ સિુી તેમના વાહન દ્વારા મકૂી ગયા. 
 

૨૪-૦૧-૨૦૧૮ (બધુવાર) 
મ  લ્યાુંકન હદવસ 

 

આ રદવિ ેટીમ એક નાટય તૈયાર કરી રહી હતી, િો ગામ લોકો િમક્ષ રજુ કરવાની પરવાનગી 
મળે તો તે વ્યસનમસુ્તત માટે નુું એક નાટક તૈયાર કરી રહ્યા હતા જેથી તે ભિવી િકાય. 
તે ઉપરાતં અધ્યાપકો દ્વારા મલુ્યાકંન અથે લેબખત કિોટી પણ તૈયાર કરવામા ંઆવી જેથી 
શવદ્યાથીઓને શુ ંિમિવા મળ્યુ ંશિબિરની પ્રરરયા થી તેનુ ંમલુ્યાકંન કરી િકાય. 
 

િપોરના ભોિન િાદ શવદ્યાથીઓ દ્વારા Presentations કરવામા ંઆવ્યા જે ખિુ મેહનત થી તૈયાર 
થયા હતા. અન ેકિોટી પણ લેવાઈ ગઈ હતી. 
 

િાજંે, થોડા શવરામ િાદ, પરૂી ટીમ ડૉ. શમરહરભાઈ દવે, ડૉ. િશમિષ્ઠાિેન પાટીલ, ડૉ. હષાા િાહ 
અને ડૉ. અશિન િાહ િાથ ેમળ્યા અને તેમની િાથ ેશવસ્તતૃ્ત ચચાા કરવામા ંઆવી. પહેલા ટીમના 
Observations નોંધ્યા, અને પછી આ ક્ષેત્રે શુ ંકરી િકાય તેની ચચાા થઈ. 
 

એવુ ંિણાયુ ં કે ર્જગશૃતનો મોટા પાયે એક પ્રોજેતટ કરવો િોઈએ. ડોતટરોએ એવુ ંપણ કહ્ુ ં કે 
શવદ્યાથીઓ તેમના વેકેિન દરમ્યાન આ પ્રકારના કોઈ પ્રોજેતટને ઉપાડી િકે અને હોસ્સ્પટલને 
મદદરૂપ થઇ િકે. અમકુ જુદા જુદા કેિો શવષ ેચચાા થઇ, અને કોઉંન્િેલીંગનુ ંગ્રામ્ય શવસ્તારોમા ં
કોઈ નાની યશુનટ િરુ થાય તો ગામ લોકો માટે ફાયદાકારક િની િકે. 
 



21 
 

મીટીંગ પરૂી થયા િાદ ટીમે િસં્થાનો ખિુ આભાર માન્યો અને ડૉ. િશમિષ્ઠાિેનનુ ંિાલાવાિના 
િાળકો ને અપાતો સ્નેહની નોંિ પણ િણાવી કે તે િોઇને કેટલુ ંિારંુ લાગત ુ ંહોઈ છે. તેમના માટે 
અમોને ખિુ આદર થયો હતો. િસં્થાના દરેક કાયાકર ઉત્તમ ભશૂમકા ભિવતા હોય તેમ લાગ્યુ.ં 
 

શમરહરભાઈ દ્વારા તે ઉપરાતં અમોને Eco-Friendly િાલાવાિની બિલ્ડીંગ શવષ ેિમિ અપાય 
હતી કે કેવી રીતે વરિાદનુ ંપાણીનો િગં્રહ થાય છે, Re-cycle કરીને તેનો િરાિર વપરાિ 
થઈને ખેતરના અમકુ શવશિષ્ટ પ્રકારના છોડોને આપવામા ંઆવે છે. િીજી આ પ્રકારની ઘણી 
ઉત્તમ કાયારચના શવષે વાત થઇ હતી. િાલાવાિના િાળકો માટે (૧૦મુ ંઅને ૧૨મુ)ં ટ્િુન 
તલાિ પણ ગોઠવાયા છે. 
 

િાજંે ભોિન િાદ િાલાવાિના િાળકો માટે જે નાટક તૈયાર થયુ ંહત ુ ંતે ભિવાયુ.ં િાળકોએ 
પણ ટીમ ને શવદાય આપતુ ંએક સુદંર નતૃ્ય ભિવ્યુ.ં અધ્યાપક િયભાઈ િારંુ ગાય િકતા હોવાનુ ં
િણાયા િાદ, તેમણે અમકુ ગીતો ગાયા, જેનાથી દરેકને ખિુ આનદં થયો. 
 

આ રીતે ખિુ િરિ રીત ેશિબિરની છેલ્લી રાત્રી પિાર થઇ હતી. 
 
 

૨૫-૦૧-૨૦૧૮ (ગરુુવાર) 
સમાપન  
 

ખારેલ થી િવારે િિ કરીને નવિારી સ્ટેિને ગયા અને ટે્રનમા ંપોતાની િીટો લીિી. આ વખતે 
પરૂી ટીમ િોડે હતી. એક અધ્યાપક િયભાઈ અંકલેિર સ્ટેિને ઉતયાા અને િાકીના િભ્યો 
અમદાવાદ સિુી મિુાફરી કરીને ગિૂરાત શવદ્યાપીઠ પહોંચ્યા. 
 

આ રીતે મનોબચરકત્િકીય િમાિકાયા અભ્યાિરમના શવદ્યાથીઓનો શિબિર નો અંત આવ્યો અને 
એહવાલ લેખનની પ્રરરયા તે િાદ િરુ કરવામા ં આવી હતી. શશણિરની અમકુ ઝલકો નીચે 
તસ્વીરોમાું િતાવી છે. 
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આ શશણિર થકી અગત્યના મદુ્દાઓ જે સમજમાું આવ્યા: 
 વ્યિન આ શવસ્તારોમા ંખિુ પ્રમાણમા ંવ્યાપક છે. આનો િિંિં િામાજિક Caste System 

િાથ ેકેવી રીતે છે તેનો િિંોિન ઢિે અભ્યાિ કરીને િમિવો રહ્યો. 
 લોકોમા ં“માનશસક” રોગ િબ્દને લઈને ખિુ ભય છે અને Non-Acceptance દેખાયો હતો. 

અધ્યાપકનુ ંમાનવુ ંએમ છે કે જ્યા ંસિુી તમે રોગની સ્સ્થશતને Accept કરો નહી, ત્યા ં
સિુી તે રોગની િારવાર િફળ રીતે થઇ િકે નહી. વ્યસ્તતઓનો અહ ંઅને સ્વ નો ખ્યાલ 
િાથ ેઆ રોગો િોડાયેલ હોવાથી તે રોગો થયા છે તેમ કબલુ કરવુ ંલોકો માટે ખિુ મશુ્કેલ 
હોય છે. 

 આ રોગો શવષે મતુતપણે વાતો થતી નથી. િમસ્યાઓની િમદુાયમા ંચચાાનો અભાવ 
િણાયો. આ સ્સ્થશત િમાિ કાયાકરોના પરુુષાથા થી િ િદલી િકાય છે અને એક એક 
ગામમા ંસશુનશિત રીત ેર્જગશૃત પ્રવશૃતઓ દ્વારા આ િદલાવ લાવી િકાય છે. 

 ફતત માનશિક રોગ ઉપચારની દવાઓનો પ્રચાર કરવાનો નથી, પણ Psychotherapy 
અને Counseling Clinics સ્થાશપત કરી િકાય જ્યા ંલોકો પોતાના ભાવનાત્મક અને 
માનશિક શવચારો િિંશંિત િમસ્યાઓ મતુતપણે ચચી િકે અને તેનો ભાર તેમના મન 
પરથી થોડો હળવો થઇ િકે. 

 શવદ્યાથીઓ એ આ િમસ્યાઓ શવષ ેવધ ુિારહત્ય વાચંવાની અશનવાયાતા દિાાય અને િાથે 
િાથ ેઆ િમસ્યાઓ ને લઈને શવિ કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કેવુ ંહકારાત્મક કાયા થાય છે તે િોિીને 
િમજીન ે અમલમા ં લાવવુ ં િોઈએ. િમસ્યાઓ િમજી, અને સ્વે તેના ઉકેલો તરફ 
શવદ્યાથીઓની િન્દ્ષ્ટ ર્જય તે અગત્યનુ ંછે.  

 અમકુ િાસં્કૃશતક શવચારો અને અબભગમો આ િમસ્યાઓને અકિદ્ધ રાખે છે, તે ઊંડા 
શનરીક્ષણ અને મથંન દ્વારા િોવી અને િમિવી. તેનો ઉકેલ કાઢવો. જેમ કે ઘરમા ંથતી 
િમસ્યાઓને શપયરમા ંચચાા કરવી નહી. આ કારણોિર િમસ્યાઓ વધ ુતીવ્ર િને છે અને 
Early શનદાન થત ુ ંનથી, જ્યારે તેન ેઉકેલી િકાય. 

 પરુુષો અને મરહલાઓને Abuse Dynamicsની િમિ અને તાલીમ આપવી જેથી તેઓ 
પોતાનુ ંઅથવા પોતાના સ્વિનનુ ંખોટંુ અને િોખમી વ્યવહારને Identify કરી િકે અને 
તેનો ઉપચાર લાવવા વધ ુઅિરકારક પ્રયત્નો કરીન ેશનવારી િકે. 

 આ અભ્યાિ ખિુ ઊંડો છે, જેથી શવદ્યાથી કોઈ એક રદિા ને નહી પણ, પોતાના મનના 
ઝુકાવને આિારરત રહીન,ે અલગ અલગ અબભગમો દ્વારા તઓે Explore કરીન ેવધ ુજ્ઞાન-
શવસ્તારને આવરી િકે છે. 

 આ કાયા-ક્ષેત્રે કામ કરવા હતે,ુ અમકુ ગણુો વ્યસ્તતગત રીત ેકેવી રીત ેશવકિાવી િકાય 
તેનુ ંદરેકે મનોમથંન કરવુ ંિોઈએ. વધ ુિવંેદનિીલ િનવુ ંિોઈએ.   
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શૈક્ષણિક શશણિરની અમકુ ઝલકો 
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આભાર 

 

મનોબચરકત્િકીય િમાિકાયા 
ગિૂરાત શવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ 


