
�ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦
- સમયગાળો:- ૨/૧/૨૦૨૦ થી ૧૧/૧/૨૦૨૦

- �થળ:- ગામ:- માંકડઆંબા

તા�કુો:- ગ�ડ�ેર

�જ�લો:- નમ�દા

- અ�યાસ�મ:- સમાજકાય� અ�ુ�નાતક.

- સ�:- ૨

- �વભાગ:- સમાજકાય� �વભાગ, �જૂરાત �વ�ાપીઠ.

- માગ�દશ�ક �ી:- (૧)ડૉ.દા�મની શાહ.

 (૨)ડૉ.અશોક પટલે.

- અહેવાલ રજૂકતા�:- (૧) �ેયા.

(૨) �નકુ�જ.

[�શ�બર અહેવાલ]



અ�ુ�મ�ણકા

�મ �વગત �ૃ� નંબર

૧ ��તાવના તથા આભાર ૧

૨ �જૂરાત �વ�ાપીઠ તથા સમાજકાય� �વભાગ ૨

૩ શૈ��ણક �ામ �શ�બર-૨૦૨૦ નાં ઉ�ે�યો, �થળની પસદંગી તથા
સમયગાળો

૩

૪ �શ�બર�ંુ મ�ંીમડંળ તથા �શ�બર દર�યાન લીધેલ કુલ ગામોની �લુાકાત ૪

૫ સમય�ચૂી ૫

૬ આયોજન �જુબ કરેલ કામગીર� ૬-૨૭

• �થમ �દવસની કામગીર� ૬

• બી� �દવસની કામગીર� ૭-૯

• �ી� �દવસની કામગીર� ૧૦-૧૧

• ચોથા �દવસની કામગીર� ૧૨-૧૩

• પાંચમા �દવસની કામગીર� ૧૪-૧૫

• છ�ા �દવસની કામગીર� ૧૬-૧૮

• સાતમા �દવસની કામગીર� ૧૯-૨૦

• આઠમા �દવસની કામગીર� ૨૧-૨૨

• નવમા �દવસની કામગીર� ૨૩-૨૪

•દસમા �દવસની કામગીર� ૨૫-૨૬

૭ *�ામ �શ�બર દર�મયાન જોવા મળેલી સમ�યાઓ ૨૭

૮ *આ �વ�તાર તથા �વ�તારનાં લોકોની �વશેષતાઓ તથા �થા�નક લોકોનાં
�ચૂનો

૨૮

૯ આ �વ�તાર માટે તક/અવકાશ તથા ઉપસંહાર ૨૯

૧૦ �શ�બરની યાદગાર પળો ૩૦-૩૧



��તાવના

• "સમાજસેવા એ વૈય��તકઆધાર પર સ�હૂ અથવા સ�દુાયમાં �ય��તઓની મદદ કરવાની
એક ���યા છે જેથી �ય��ત પોતાની સહાયતા �વયં કર� શકે."

•  આસમાજકાય� એ વૈ�ા�નક �ાન, કુશળતાઓ, ��ૂયો તથા પ��ત આધા�રત �યવસા�યક
સેવા છે.સમાજકાય��ુંં વૈ�ા�નક �ાન �ે�કાય� દર�મયાન જ ઉ�વે છે. સમાજકાય�નાં ��ુય બે પાસાં
છે.

(૧)સૈ�ા��તક �ાન.

 (૨) �ાયો�ગક �ાન.

• ���ુત અહેવાલમાં શૈ��ણક �ામ�શ�બરનાં ઉ�ે�યોને અ�ુલ�ીને �વ�ાથ�
સમાજકાય�કરોએ કરેલી કામગીર�, તેઓને થયેલ અ�ુભવો,તેઓએ મળેવેલ �ણકાર�, તેઓમાં
કેળવાયેલી કુશળતાઓ તથા માગ�દશ�ક �ી ઓ �ારા મળેવેલ માગ�દશ�નનો ઉ�લેખ કરેલ છે.

આભાર

• સૌ�થમ નમ�દા �જ�લાનાં માંકડઆંબા ગામમાં "લોક સહયોગ ��ટ અને છા�ાલય"નાં
ફાઉ�ડર અને સંચાલક �ી અ�પેશભાઈ બારોટનો �દય �ૂવ�ક આભાર �ય�ત કર�એ છ�એ કે
તેઓએઅમને તેમનાં �થાને આવકાયા� તથા ૧૦ �દવસો �ુધી અમને �ૂરતો સહકાર
આ�યો.�યારબાદ અમે માંકડઆંબા, માથાજુલઘાણી,દલેલ�ુરા ગામનાં લોકોનાં આભાર� છ�એ કે
તેઓએઅમને અમારા �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બરનાં ભાગ�પે અમારા �ે�કાય� દર�મયાન
�ૂબ જ સાથ-સહકાર આ�યો. તેઓનો �ૂબ-�ૂબઆભાર.

* માગ�દશ�ક �ી ઓનો આભાર:- અમાર� �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ નાં

માગ�દશ�ક �ી ડૉ. દા�મનીબહેન શાહ તથા ડૉ.અશોકભાઇ પટલે �ારા �શ�બરનાં ઉ�ે�યો, લોકસંપક�
તથા આ �ે�કાય�માં �ણવાની બાબતો અને �વ�ાથ� સમાજકાય�કર તર�કે કેળવવાની કુશળતાઓ
�વશે�ું �ંુદર માગ�દશ�ન આપવા બદલ અમે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો તેઓના આભાર� છ�એ.

  



�જૂરાત �વ�ાપીઠ

•  �ૂજરાત �વ�ાપીઠની �થાપનાં મહા�મા ગાંધીએ ૧૮ઓ�ટોબર, ૧૯૨૦માં કર� હતી.આ
�ુજરાતનાં અમદાવાદ નગર માં ��થત છે. આ સં�થાની �થાપનાનો ઉ�ે�ય ભારતીય �ુવકોને
અં�ેજોની �ુલામીમાંથી ��ુત કરવાનો હતો. ���ટશ સા�ા�યની માનવ સંસાધન(કલૅક)તૈયાર
કરવાની ની�તની �વરોધમાં ગાંધી�એ રા��ય �ુન�ન�મા�ણ તેમજ �હ�દુ �વરાજ માટે �ુવકોને તૈયાર
કરવાના ઉ�ે�યથી આ સં�થાની �થાપના કર� હતી.

• આજે પણઆ સં�થા ગાંધી�એ ઘડલેા ની�ત-�નયમો ઉપર કાયમ છે અને ગાંધી�નાં
�વચારોને અ�ુલ�ીને જ અહ� �વ�ાથ�ઓને �શ�ણઆપવામાં આવે છે. અહ� �વ�ાથ�ઓને
અ�યાસ�મની સાથે સાથે દેશ�હત માટે સારા નાગ�રક બનાવવા�ું તથા સ�ય મ�ુ�ય બનવા�ું
�શ�ણ પણ �શ�કો �ારા �દાન કરવામાં આવે છે.

સમાજકાય� �વભાગ
• આ �વભાગ �ૂજરાત �વ�ાપીઠનાં મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા મહા�વ�ાલયમાં છે�લાં ૫૦ વષ�થી
કાય�રત છે.આ �વષયનાં અ�યાસ�મમાં બે �કાર�ું �ાન આપવામાં આવે છે.(૧)સૈ�ા��તક �ાન (વગ�
�શ�ણ) અને (૨)�ાયો�ગક �ાન (અ�યાપકોના માગ�દશ�ન �ારા, �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા
ગામડા�ઓમાં તથા સં�થાઓમાં �ે�કાય�).

• આસમાજકાય�નાં અ�યાસ�મમાં વગ� સે�મનારો, જૂથ ચચા�, પદયા�ા, શૈ��ણક �શ�બર, કે��
�નવાસ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આ�યો છે. જેમાં સમાજકાય�નાં �વ�ાથ�ઓ મા� વગૅ�શ�ણ
મળેવવાને બદલે અ�યાસનાં ભાગ�પે �ુજરાતનાં અ�પ�વક�સત �વ�તારોમાં લોકો પાસે જઇ પોતે
અ�કુ સમય તેઓની સાથે રહ� અને સાચી પ�ર��થ�તનો અ�યાસ કરે કરે છે. જેથી સમાજને
મદદ�પ થઈ શકે.



�ામસહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦નાં ઉ�ે�યો
• �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બરનો હે�ુ આ�દવાસી �વ�તારનાં અતં�રયાળ
ગામોમાં જઈ �ા�ય�વન �ણ�ું તથા �ામવાસીઓનો પ�રચય મેળવવો, ગામનાં
લોકોની સં�કૃ�ત, ર�ત-�રવાજો �વશે �ણ�ું, ગામમાં �શ�ણની, આરો�યની, ખેતીની
��થ�ત �ણવી. �યાનંાં લોકોની આ�થ�ક પ�ર��થ�ત �ણવી તથા આ�થ�ક ઉપાજ�નનાં
સાધનો �ણવા, તેમની આંતરમાળખાક�ય �ુ�વધાઓ�ણવી તથા તેઓનાં
��ો/સમ�યાઓ�ણવી તથા સરકાર� તં� નો અ�યાસ કરવો. આઉપરા�ત �ીઓ
તથા બાળકોની ��થ�ત �ણવી અને �વ�ાથ� સમાજકાય�કર તર�કેની કુશળતાઓ
�વકસાવવી.

�શ�બર નાં �થળની પસદંગી
• માગ�દશ�ક �ી ડૉ.દા�મનીબહેન શાહ તથા ડૉ.અશોકભાઇ પટલે �ારા અમને એ
�ણકાર� આપવામાં આવી હતી કે �ૂજરાત �વ�ાપીઠનાં �ૂત�ૂવ� �વ�ાથ� �ી
અ�પશેભાઈ બારોટ નમ�દા �જ�લાનાં ગ�ડ�ેર તા�ુકાનાં માંકડઆંબા ગામમાં "લોક
સહયોગ ��ટ અને છા�ાલય" આ�દવાસી બાળકો માટે ચલાવે છે અને સમાજકાય� �ું
એક ઉ�મ કાય� કર� ર�ાં છે. તેઓએ �શ�બર તેઓનાં �થાને યોજવા�ું આમં�ણ
આપણને આ��ંુ છે તથા આપણાં ઉ�ે�યને અ�ુલ�ીને આ �થળઆપણાં માટે યો�ય છે.
આ�ણકાર� મળતાં સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ ચચા� કર� અને �યારબાદ આ
�થળની પસદંગી સૌએ મા�ય રાખી.

 �શ�બરનો સમયગાળો

  તા:- ૨/૧/૨૦૨૦ થી ૧૧/૧/૨૦૨૦



�શ�બર �ંુ મ�ંીમડંળ(�વ�ાથ� સમાજકાય�કરો)
(૧) �શ�બર મ�ંી:- ઉ�કષ�, �નવી.

(૨) અહેવાલ મ�ંી:- �ેયા, �નકુ�જ.

(૩) સફાઈ મ�ંી:- �ી�ત, મહ�મદ આક�બ.

(૪) આરો�ય મ�ંી:- �ન�કતા, �ગેૃશ.

(૫) ભોજન મ�ંી:- એ�લસન, �યો�તકા, �વશાખા.

(૬) રમત-ગમત મ�ંી:- અ�દત, �ંુજન.

(૭) પ�રવહન મ�ંી:- �દ�યેશ, આકાશ.

(૮) નાણામ�ંી:- મ�ુ, ત�વી.

(૯)છબીકાર(ફોટો�ાફર) મ�ંી:- મ�ુર, પાયલ.

(૧૦) રસોડા મ�ંી:- કૃપા.

* �ામ �શ�બર દર�યાન કરેલ કુલ ગામોની �લુાકાત:-
(૧) માંકડઆંબા (�શ�બર આયો�જત �થાનક).

(૨) દલેલ�ુરા:- માંકડઆંબા થી 2 Km.

(૩) પ�છ��ુરા:- માંકડઆંબા થી 3 Km.

(૪) મોજરા:- માંકડઆંબા થી 5 Km.

(૫) માથાજુલધાણી:- માંકડઆંબા થી 29 Km.

(૬) પીપલવાણી:- માંકડઆંબા થી 30 Km.

(૭) કુકરદા:- માંકડઆંબા થી 20 Km.

(૮) કેવ�ડયા:- માંકડઆંબા થી 32 Km.



સમય�ચૂી

તાર�ખ વાર હે�ુ �થળ

૨/૧/૨૦૨૦ ��ુવાર �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર યોજવા માંકડઆંબા
ગામમાં જ�ંુ.

માંકડઆંબા

૩/૧/૨૦૨૦ �ુ�વાર માંકડઆંબા �ાથ�મક શાળાની �લુાકાત લેવા જ�ંુ તથા
દલેલ�ુરા ગામમાં લોકસંપક� સાધવો.

માંકડઆંબા

તથા

દલેલ�ુરા

૪/૧/૨૦૨૦ શ�નવાર માંકડઆંબા ગામમાં લોક સપંક� સાધવો. માંકડઆંબા

૫/૧/૨૦૨૦ ર�વવાર માથાજુલધાણી, પીપલવાણી તથા કુકરદા ગામમાં લોકસપંક�
કરવા જ�ંુ.

માથાજુલધાણી,

પીપલવાણી

તથા

કુકરદા.

૬/૧/૨૦૨૦ સોમવાર કુટુ�બ �નવાસ માટે માંકડઆંબા ગામનાં ચયન કરેલા કુટુ�બોમાં
�વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ �નવાસ કરવા જ�ંુ.

માંકડઆંબા

૭/૧/૨૦૨૦ મગંળવાર કુટુ�બની �નવાસ નાં અ�ુભવોની મૌ�ખક રજૂઆત કરવી તથા
સમાજકાય�કર �ી શોભાબહેન ની �લુાકાત લેવી.

માંકડઆંબા

૮/૧/૨૦૨૦ �ધુવાર રાજપીપળામાં �ાયોજના અ�ધકાર��ી તથા મ�હલા અને
બાળ �વકાસ અ�ધકાર��ી ની �લુાકાત લેવા જ�ંુ.

રાજપીપળા

તથા

કેવ�ડયા

૯/૧/૨૦૨૦ ��ુવાર દલેલ�ુરા ગામમાં લોક સપંક� સાધવા જવો. દલેલ�ુરા

૧૦/૧/૨૦૨૦ �ુ�વાર �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બરની ��ૂયાંકન કસોટ� આપવી
તથા અહેવાલ જમા કરાવવા પર� �ુ આયોજન બદલાતા
કેવ�ડયા ગામે �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� નાં �વરોધ �દશ�ન માટે થઈ
રહેલા અ�હ�સક આંદોલનમાં જોડાવવા ગયા હતાં.

કેવ�ડયા

૧૧/૧/૨૦૨૦ શ�નવાર �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બરની ��ૂયાંકન કસોટ� આપવી
તથા સમાપન કાય��મ યો�, �જૂરાત �વ�ાપીઠ પરતઆવવા
માટે નીકળ�ંુ.

માંકડઆંબા



આયોજન �ુજબ કરેલ કામગીર�

• �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર યોજવા અમે માંકડઆંબા ગામમાં ��થત "લોક સહયોગ ��ટ અને છા�ાલય"
સ�ંથા�ંુ ચયન ક�ુ� હ�ંુ. જેમાં �જૂરાત �વ�ાપીઠમાં સમાજકાય� �વભાગમાં,સમાજકાયૅ અ�ુ�નાતકનો ��તીય સ�માં અ�યાસ
કરતાં 45 �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો તથા �વભાગનાં બે માગ�દશ�ક �ીઓ ડૉ. દા�મની શાહ તથા ડૉ. અશોક પટલે જોડાયા હતાં..
આયોજન �જુબ કરેલ કામગીર� નીચે �જુબ છે.

 . અહેવાલ નં:-૧

  તાર�ખ:-૨/૧/૨૦૨૦

વાર:- ��ુવાર.

* �ે�કાય� માટે આજ�ંુ આયોજન:- �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર યોજવા માટે માકંડઆંબા ગામમાં જ�ું.

કાય����યા

[૧] લોક સહયોગ ��ટ અને છા�ાલયની �લુાકાત:-

[લોક સહયોગ ��ટ અને છા�ાલયમાં �શ�બરાથ�ઓ �ંુ �હ�દુ પર�પરા �જુબ �વાગત]

• નમ�દા �જ�લાનાં માંકડઆંબા ગામમાં "લોક સહયોગ ��ટ અને છા�ાલય" ��થત છે. આસં�થાનાં ફાઉ�ડર તથા સંચાલક
�ી અ�પશેભાઈ બારોટ છે. જે �જૂરાત �વ�ાપીઠનાં �ૂત�ૂવ� �વ�ાથ� છે. તેઓ �ારા જ અમને �ામ સહ�વન શૈ��ણક
�શ�બર�ંુ આયોજન તેઓનાં �થાનકે કરવા�ંુ આમ�ંણઆપવામાં આ��ું હ�ંુ. અમારા સૌ �વ�ાથ�સમાજ કાયકૅરો�ંુ દસ
�દવસ�ંુ રહેણાંક �થાન આ જ હ�ંુ.અહ�થી અમે પોતાની કામગીર� આદર� હતી. તાર�ખ:-૨/૧/ ૨૦૨૦ નાં રોજ અહ� અમે સૌ
બપોરે ૨:૦૦ વા�યે પહ��યા હતાં અને અમા�� �હ�દુ પર�પરા �જુબ ક� કુ તથા ચોખા �ારા સ�ંથાનાં �વ�ાથ�ઓ �ારા �વાગત
કરવામાં આ��ું હ�ંુ. આસ�ંથામાં દરૂનાં �વ�તારમાંથી અ�યાસાથ� આવેલ બાળકો માટ,ે અહ� આ છા�ાલય ચલાવવામાં આવે
છે.જેમાં કુલ ૬૪ બાળકો અ�યાસ કર� ર�ાં છે. અ�પશેભાઈ અહ� આ અંત�રયાળ �વ�તારમાં રહેતાં આઆ�દવાસી
બાળકો�ંુ ભ�વ�ય �ધુારવા માટનેી ઉ�મ ઉ�મ કામગીર� કર� ર�ા છે. �યારબાદ આજનાં �દવસે શૈ��ણક �શ�બર ની
આગળની ��હૂરચના �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો તથા માગ�દશ�ક �ીઓ �ારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આઉપરા�ત �વ�ાથ�
સમાજકાય�કરો આજનાં �દવસે છા�ાલયનાં �વ�વધ કાય�માં જોડાયા હતાં તથા છા�ાલયનાં બાળકો સાથે સપંક� સાધવા �યાસ
કય� હતો અને પછ�થી છા�ાલયમાં સાંજે �ાથ�નાં સભામાં જોડાયા હતાં.



અહેવાલ નં:-૨

તાર�ખ:-૩/૧/૨૦૨૦

વાર:- �ુ�વાર.
*�ે�કાય� માટે આજ�ું આયોજન:- માકંડઆંબા ગામમાં "માંકડઆંબા �ાથ�મક શાળા"ની �લુાકાત લેવા જ�ું
તથા દલેલ�ુરા અને પીછ��ુરા ગામમાં લોકસપંક� સાધવા જ�ું.

કાય����યા

[૧]માંકડઆંબા �ાથ�મક શાળાની �ુલાકાત:-

• આજ રોજ તાર�ખ ૩/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ �નધા��રત આયોજન �જુબ અમે સૌ�થમ ૧૦:૩૦ વા�યે માંકડઆંબા
�ાથ�મક શાળાની �લુાકાત લેવા પહ��યા હતાં. �યાં અમે સૌ �થમ શાળાનાં �વ�ાથ�ઓ સાથે સંપક� સા�યો અને
�યારબાદ �ાથ�મક શાળાની �ાથ�ના સભામાં જોડાયા હતાં.

[માંકડઆંબા �ાથ�મક શાળામાં �શ�બરાથ�ઓ�ું જોડાણ તથા માગ�દશ�ક �ીઓ અને
�વ�ાથ� સમાજકાયૅકરો�ું �યા�યાન]

• ઉપરો�ત ફોટોમાં દશા��યા �જુબ �ાથ�નાં બાદ અમારા માગ�દશ�ક �ી દા�મનીબહેન �ારા અમારા આ ગામમાં
�શ�બર યોજવાનો ઉ�ે�ય જણાવાયો હતો. �યારબાદ માગ�દશ�ક �ી અશોકભાઈ �ારા ગાંધી �વચાર �વશે વાત
કરવામાં આવી અને �શ�બરની સ�ૂંણ� �ણકાર� શાળાનાં �શ�કો તથા બાળકોને આપવામાં આવી હતી. �યારબાદ
અમારા બે �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો મ�ુ અને કૃપા �ારા અમારે અહ� આવવાનો ઉ�ેશ તથા અમાર� સ�ંથા �જૂરાત
�વ�ાપીઠ �વશે વાત કરવામાં આવી હતી. આઉપરા�ત શાળામાં સાં�કૃ�તક કાય��મ યોજવા બાબતે પણ ચચા� કર�
હતી. �યારબાદ અમે માંકડઆંબા ગામમાં લોકસંપક� સાધવા નીક�ા હતાં.



[૨]ગામમાં ��થત વેગણી માતાના મં�દરની �ુલાકાત:-

[વેગણી માતાનાં મં�દરની �ુલાકાત લેતા �શ�બરાથ�ઓ]

• વેગણી માતા�ંુ મ�ંદર માકંડઆંબા ગામમાં ��થત છે. જે ગામમાં એક �ડાણ વાળ� જ�યાએઆવેલ છે.
આમ�ંદરનો તેનો અનેરો ઇ�તહાસ ધરાવે છે. અમાર� સાથે અહ�નાં �થા�નક રહેવાસી �ી શ��ુનભાઈ તથા
ઈ�રભાઈ જોડાયા હતાં. જેમણે અમને આ મ�ંદર �વશેની �ણકાર� આપી હતી. અહ� આજે પણ વેગણી માતાનો
આ મ�ંદરમાં વાસ છે તેઓ અહ�ના લોકો�ંુ માન�ું છે. અહ� લોકો વાર-તહેવારે ભેગા થાય છે.

• આમ�ંદરમાં માંટ�નો ઘડો �કૂવાની તેઓની �થા છે. જેથી પાક સારો થાય. આઉપરા�ત ચોમાસામાં અહ�
મ�ંદરનાં �ડાણમાં જે બાજુ સૌથી વ�ુ ધોધ પડે છે તે �દશામાં ઘોડા�ૂર આવશે તેવી આ મ�ંદરને લઇને �ામજનોની
મા�યતા છે. આમ�ંદરની �ફુામાથંી અંબા� માતાના મ�ંદર તરફ જવાનો ર�તો છે એટલે કે જે અહ�ના ન�કનાં
�વ�તારમાં આવે�ંુ એક ગામ છે. તે�ું આ �ામજનો�ંુ માન�ું છે. �યારબાદ અમે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો ૩:૩૦
વા�યે દલેલ�ુરા તથા પીછ��ુરા ગામમાં લોકસપંક� સાધવા ગયાં હતા.

[વેગણી માતાની �ૂ�ત� તથા માટ�નાં ઘોડા �ૂકવાનો �રવાજ]



[૩]દલેલ�ુરા અને પ�છ��ુરા ગામમાં લોકસંપક� :-

[દલેલ�ુરા અને પ�છ��ુરા ગામમાં લોકસંપક� ]

• �યારબાદ બપોરે અમે ૪૫ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો ૨ ટૂ�કડ�માં વહ�ચાઈ અને દલેલ�ુરા તથા પ�છ��ુરા ગામમાં
લોકસપંક� સાધવા નીક�ાં હતાં. �થમ ટૂ�કડ� દલેલ�ુરા ગામમાં લોકસંપક� સાધવા ગઈ હતી અને ���તય ટૂ�કડ�
પ�છ��ુરા ગામમાં લોકસપંક� સાધવા ગઈ હતી.આલોકસપંક� સાધવાનો ઉ�ે�ય ગામની આ�થ�ક, ધા�મ�ક, સામા�જક
��થ�ત �ણવાનો તથા �શ�ણ, આરો�ય, ખેતી, બાળકો તથા �ીઓની ��થ�ત �ણવાનો અને તેઓ �વશે મા�હતી
મળેવવાનો હતો.

*આજે�ણવા મળેલી બાબતો:-

(૧)ગામમાં લોકો ઉ�જવલા યોજનાનો નો લાભ લે છે.

(૨) ગામનાં લોકો આંતર�ા�તય લ�માં �વ�ાસ ધરાવતા નથી.

*આજે�ણવા મળેલી સમ�યાઓ:-

(૧)ગામથી હો��પટલ ઘણી દરૂ આવેલી હોવાથી સગભા� �ીઓને ઘણી તકલીફો પડે છે.

(૨)ગામમાં હાલ �ંૂડનો �ાસ વધી ગયો છે. �ંૂડ એ ખેતરોમાં �ામજનોએ વાવેલો પાક ખાઈ �ય છે.

(૩) અહ� ખેતી મા� ચોમાસામાં જ થાય છે, કારણ કે અ�ય �સઝનસમાં �સ�ચાઈ�ંુ પાણી ઉપલ�ધ થ�ંુ નથી.

(૪) ગામનાં લોકોની આ�થ�ક પ�ર��થ�ત સાર� ન હોવાથી તેઓનાં બાળકો વાહન-�યવહારનો ખચ� ઉપાડ� શકતાં ન
હોવાથી �શ�ણ લેતાં અટક� �ય છે.

(૫) અહ� રોજગાર�ની સમ�યા હોવાથી �ામજનો મોટાભાગે �રુત,રાજ�થાન જેવા શહેરોમાં એક �દવસના ૧૦૦-
૧૧૦ ��પયામાં મજૂર� કરવા માટે �ય છે.

• �યારબાદ સાંજે અમા�� �ે� કાય� �ૂણ� થયા બાદ અમે સૌ સહયોગ છા�ાલયની �ાથ�ના સભામાં જોડાયા હતાં
અને �યાર પછ�થી અમારા �વ�ાથ� સમાજકાયકૅરો �ેયા અને �નકુ�જ �ારા આજનાં �દવસની કામગીર� દશૉવતાં
મૌ�ખક અહેવાલની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.



અહેવાલ નં:-૩

તાર�ખ:-૪/૫/૨૦૨૦

વાર:- શ�નવાર.

*�ે�કાય� માટે આજ�ું આયોજન:- માંકડઆંબા ગામમાં લોકસંપક� સાધવા જ�ું.

કાય����યા

[૧] માંકડઆંબા ગામમાં લોકસપંક� :-

• આજ રોજ તાર�ખ ૪/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો માંકડઆંબા ગામમાં
�થા�નક રહેવાસીઓ સાથે લોકસંપક� સાધવા નીક�ાં હતાં. આલોકસંપક� સાધવાનો તેનો હે�ુ
ગામનાં લોકોની આ�થ�ક, ધા�મ�ક, સામા�જક પ�ર��થ�ત �ણવાનો તથા �શ�ણ, આરો�ય, ખેતી,
�ીઓ તથા બાળકોની ��થ�ત �વશે �ણકાર� મળેવવાનો હતો. જેમાં �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોને
ચાર ટૂ�કડ�માં વહ�ચવામાં આ�યા હતાં. જે ગામના ચાર ફ�ા એટલે કે �નશાળ ફ�ળ�ંુ, સરવાણી
ફ�ળ�ંુ, ટકેર� ફ�ળ�ંુ તથા �મશાન ફ�ળયા �જુબના હતાં અને તેઓ અલગ-અલગ પોતાની
ટૂ�કડ�ઓમાં લોકસંપક� સાધવા નીક�ાં હતાં.

* આજે�ણવા મળેલી બાબતો અને સમ�યાઓ:-

(૧)ગામમાં ��તગત �તર�કરણ નીચે �જુબ છે (૧)તળવી (૨)ભીલ (૩) ડુ�ગરા ભીલ.

(૨)PDS ,એટલે કે Public Distribution Systemમાં સ�તા અનાજની દકુાન અથવા તો
ક��ોલની દકુાનોમાં ભારે ��ાચાર ચાલે છે. જેથી લોકોને �નધા��રત અનાજ મળ�ંુ નથી.

(૩) રાજપીપળામાં નાર� અદાલતઆવેલી છે. �યાં �ી-�ુ�ષ પોતાનાં વૈવા�હક �વનનો અંત
લાવવા જઈ શકે છે.

(૪)�વધવા �ી નાં �ુનલ�� થઈ શકે છે. મા� ફર�વાર �ા�ણ બોલાવી �વ�ધવત્ થતાં નથી પર� �ુ
�ૂલહાર કર�ને �વધવા �ી ��ુતાનાં પગલા માંડ� શકે છે.

(૫)ગામમાં બાળ લ� કરાવતા નથી.

(૬) ગામમાં પ�રવહનની સમ�યા �ૂબ જ છે.



[૨] સમાજકાય�કર �ી �તી�ા બહેન તથા �સ�ટર મેર� સાથે �ુલાકાત:-

[સમાજકાય�કર �ી �તી�ા બહેન તથા �સ�ટર મેર� સાથે �ુલાકાત]

• આજની �ાથ�નાસભામાં ��ુય મહેમાન �ી ��ત�ા બહેન તથા �સ�ટર મરે� હતાં. તેઓ
�ુણેઠામાં બાળકો માટે અં�ે� મા�યમની શાળા ચલાવે છે તથા �ીઓનાં અ�ધકાર માટે "��ૃ�ત
કે��"નામ�ું સંગઠન પણ ચલાવે છે.તેઓ�ું આ કાય� આવા આ�દવાસી �વ�તારમાં છેવાડાના લોકો
માટે કર�ું, તે �ણ�ું અમારા માટે �ૂબ જ �ેરણાદાયી હ�ંુ.

[૩] પ�રચા�રકા �ી �ર�કુબહેનની �ુલાકાત:-

• �યારબાદ અમે પ�રચા�રકા �ી �ર�કુબહેનની �લુાકાત લીધી હતી. �ર�કુબહેન લોકસેવા
��ટ અને સહયોગ છા�ાલય સં�થાનાં ફાઉ�ડર તથા સંચાલક �ી અ�પેશભાઈ નાં ધમ�પ�ની છે તથા
તેઓ વડોદરા �વ�તારમાં એક ગાયનેક પ�રચા�રકા તર�કે કાય�રત છે. તેઓએઅમને આ �વ�તારનાં
ગામોના લોકોનાં આરો�યનાં ��ો ની �ણકાર� આપી હતી તથા તેના ઉદભવવાનાં કારણો પણ
જણા�યાં હતાં. �યારબાદ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ તેઓને ��ો�ર� કર� હતી અને તેઓએઅમને
જવાબો પણઆ�યા હતાં. આઉપરા�ત એ પણ જણા��ંુ હ�ંુ કે આજે પણ લોકો રોગોનો ઈલાજ
કરવા માટે ભગત-�ુવા પાસે �ય છે. �યારબાદ સાંજે �વ�ાથ� સમાજકાય�કર ત�વી અને �ી�ત �ારા
આજની કામગીર�નો મૌ�ખક અહેવાલ �ાથ�ના સભામાં રજૂ કરવામાં આ�યો હતો. અને આજ�ું
અમા�� �ે�કાય� �ૂણ� થ�ંુ હ�ંુ.



અહેવાલ નંબર:- ૪

 તાર�ખ:-૫/૧/૨૦૨૦

વાર:- ર�વવાર

* �ે�કાય� માટે આજ�ું આયોજન:- અહ� માથાજુલધાણી, પીપલવાણી તથા કુકરદા ગામમાં લોકસપંક� સાધવા
જ�ું.

કાય����યા

[૧] માથાજુલધાણી તથા પીપલવાણી ગામમાં લોકસંપક� :-

  

[લોકસંપક� કરતાં �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો]

• આજ રોજ તાર�ખ ૫/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ સવારે 8:30 વા�યે અમારા �ે�કાય�ની શ�આત થઈ. �ે�માં
જવા માટે સૌ�થમ 45 �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોમાથંી ૩૦ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો માથાજુલધાણી જશે અને ૧૫
�વ�ાથ� સમાજકાય�કરો તથા માગદૅશૅક �ીઓ પીપલવાણી જશે, તે�ું ન�� ક�ુ� હ�ંુ. �યારબાદ સૌ સાથે મળ�ને
કુકરદા ગામની �લુાકાત લેવા જશે.

• આયોજન �જુબ સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો બપોરે પોતાનાં �નધા��રત �ે�માં પહ��યા અને ગામોની
આ�થ�ક, રાજક�ય, સામા�જક, �શ�ણની, આરો�યની, �ીઓ, બાળકોની તથા ખેતીની અને �વ�વધ પ�ર��થ�તઓ
સમજવા �ય�ન કય� તથા માગ�દશ�ક �ીઓ �ારા આપવામાં આવેલી ��ાવલીઓ પણ ભર� હતી.

[૨] કુકરદા ગામમાં લોકસંપક� :-

[કુકરદા ગામમાં લોકસંપક� ]



• �યારબાદ અમે સૌ સાંજે કુકરદા ગામની �લુાકાત લેવા પહ��યા હતાં. �યાં લોકસપંક� કર� �યાનંી ��થ�ત
�ણી હતી તથા �ી અ�પેશભાઈ એ પોતાના કાય�ની શ�આતઆજ કુકરદા ગામ થી કર� હતી તેના �વશેની �વ��ૃત
મા�હતી તેઓએઅમને આપી હતી તથા તે સમયે �યારે આ ગામમાં તેઓને મોબાઇલમાં નેટવક� મળતાં ન હતાં �યારે
તેઓ એક ટકેર� ઉપર જઈ અને પોતા�ંુ કાય� કરતાં હતાં, �યાં તેઓને મોબાઈલના �ુલ નેટવક� મળતાં હતાં તેથી
તેઓની આ કામગીર� આગળ વધી શક� હતી તેથી તેઓએઆઆ ટકેર��ંુ નામ "પ�રવત�ન ટકેર�" રા��ું હ�ંુ, તે
�ણકાર� અમને સૌને આપી, આ ટકેર�ની �લુાકાત લેવા પણ લઈ ગયા હતાં. �યારબાદ અમે સાંજે ૭:૩૦ વા�યે
સહયોગ છા�ાલય પહ��યા હતાં.

* આજે�ણવા મળેલી બાબતો તથા સમ�યાઓ:-

(૧) અહ�ના �વ�તારોમાં પાણીની સમ�યા �ૂબ જ મોટ� છે. �ૂર�ંુ પાણી મળ� રહે�ંુ નથી.

(૨) પાણી મળે તો ભરવા માટે �ૂબ જ દરૂ અને �ડા કૂવાઓમાં જ�ું પડે છે જેમાં ર�તાઓ જે ��ારનાં છે તેમાં
માણસોનાં �વ જવાની સંભાવના ઘણી વ�ુ છે.

(૩) અહ� આ �વ�તારોમાં શાળાઓ તથા આંગણવાડ�ઓ �ુલતી જ નથી જેથી બાળકો �શ�ણથી વં�ચત રહ� �ય
છે અને RTE કાયદા�ંુ પાલન થ�ંુ નથી.

(૪) અહ�ના �વ�તારોમાં સરકાર� �ાથ�મક આરો�ય કે�� ન હોવાથી તેઓ દરૂ �ાઇવેટ દવાખાનામાં સારવાર મળેવવા
�ય છે, જે તેઓ માટે �ૂબ જ ખચૉળ છે. ઘણીવાર આ�થ�ક પ�ર��થ�ત સાર� ન હોવાથી તે પણ મળેવી શકતા નથી.

(૫) ગામના લોકો પાસે તેઓનાં જ�મ-મરણનાં દાખલા પણ નથી તથા બ�કોમાં ખાતા પણ નથી.

(૬) ખેતી માટે �સ�ચાઈ�ંુ પાણી નથી. આઉપરા�ત ખેતીનાં આ�ુ�નક સાધનો પણ નથી.

(૭) લોકો મજૂર� કરવા માટે �રુત, રાજ�થાન જેવા �વ�તારોમાં બે થી �ણ મ�હનાઓ માટે �ય છે.

(૮) અહ�ના �વ�તારોમાં આઆ�દવાસી લોકોને પોતાના અ�ધકારો, હકો તથા ફરજો ની �ણકાર� જ નથી.

(૯) આપણાં બંધારણમાં આ�દવાસી ���ત માટે જે અ�ધકારો આ�યા છે તથા તેઓ માટે જે સરકાર� યોજનાઓ
�ારા સહાયઆપવામાં આવે છે તે �વશે તેઓ પાસે કોઇ જ �કારની મા�હતી નથી.

• સાંજે ૭:૩૦ વા�યે સહયોગ છા�ાલય પહ��યા બાદ અમા�� આજ�ું �ે�કાય� �ૂણ� થ�ંુ હ�ંુ.



અહેવાલ નં:-૫

તાર�ખ:-૬/૧/૨૦૨૦

વાર:- સોમવાર

* �ે�કાય� માટે આજ �ું આયોજન:- કુટુ�બ �નવાસ કરવા સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ માકંડઆંબા ગામમાં
જ�ું.

કાય����યા

[૧] માગ�દશ�ક �ીઓ સાથે �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોની મીટ�ગ:-

• આજ રોજ તાર�ખ ૬/૧/૨૦૨૦ નાં �દવસે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ સવારે પોતાની છા�ાલયની
કામગીર� �ૂણ� કર� હતી અને બપોરે માગ�દશ�ક �ી દા�મનીબહેન શાહ તથા �ી અશોકભાઈ પટલે �ારા �વ�ાથ�
સમાજકાય�કરો અને �શ�બરમાં અલગ-અલગ �ૂ�મકા ભજવતાં �શ�બર મ�ંી, અહેવાલ મ�ંી, સફાઈ મ�ંી, નાણામ�ંી
દ�તાવે� મ�ંીઓને બોલાવીને એક �મ�ટ�ગ�ંુ આયોજન ક�ુ� હ�ંુ, જેમાં આગળનાં �શ�બરના કાય�ની �પરેખા તૈયાર
કરવામાં આવી હતી.

[૨] ડૉ.અશોકભાઈ ગો�હલ સાથે �લુાકાત:-

• �યારબાદ આજનાં ��ુય મહેમાન �ી ડો.અશોકભાઈ ગો�હલ સાથેની �લુાકાત સહયોગ છા�ાલયમાં
ગોઠવવામાં આવી હતી.

[ડૉ.�ી અશોકભાઈ ગો�હલ સાથે �લુાકાત]

• �ી અશોકભાઈ ગો�હલ �યવસાયે ડો�ટર છે તથા ખાસા વષ�થી આ �વ�તારમાં સવેા આપી ર�ા છે.
તેઓએઆ �વ�તારનાં આરો�ય લ�ી ��ો તથા તેના ઉદભવવાનાં કારણો �વશે ની મા�હતી અમને આપી હતી.આ
ઉપરા�ત તેઓએઅહ�ના લોકોની આ�થ�ક પ�ર��થ�ત �વશે પણ�ણકાર� આપી હતી. તેઓ કહે છે કે આજે તેઓ
ઉ�ચ �શ�ણ મળેવેલ છે જેથી તેઓ પોતાનાં �વ�તારમાં ક�યાણ કર� શકે છે અને કર� ર�ાં છે. તેઓના ઘણા
અ�ુભવો ��યાં અને �યારબાદ અમે �નધા��રત આયોજન �જુબ ૪૫ �વ�ાથ� સમાજકાયકૅરો ચયન કરવામાં
આવેલા માકંડઆંબા ગામના ૨૨ કુટુ�બોમાં સહ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો સાથે સાંજે ૪:૦૦ વા�યે નીક�ાં હતાં.



[૩] કુટુ�બ �નવાસ માટે �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો�ું ��થાન:-

• સાંજે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો ચયન કરેલા માકંડઆંબા ગામનાં કુટુ�બોમાં પહ�ચી ગયા હતાં અને
કુટુ�બનાં સ�યો સાથે તેઓનાં રોજબરોજનાં કાય�માં જોડાયા હતાં તથા તેઓ સાથે સપંક� સાધવાનો �ય�ન કય� હતો.

•  કુટુ�બ �નવાસ કરવાનો ઉ�ેશ, �યાંના લોકોને વ�ુ ન�કથી �ણવાનો હતો તથા તેઓના રોજ-બરોજની
કામગીર� અને તેઓને રોજ-બરોજઆવતી સમ�યાઓ, તેઓ વ�ચનેાં સબંંધો, તેઓની ર�તભાત, સ�ંકૃ�ત,તેઓના
સપનાઓ, તેઓની �વનશૈલી �વશે �ણકાર� મળેવવાનો હતો.

[કુટુ�બ �નવાસ દર�મયાન �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા કરવામાં આવેલ લોકસંપક� તથા ગામનાં
લોકોના રોજ-બરોજનાં કાય�માં જોડાણ]



અહેવાલ નં:- ૬

 તાર�ખ:- ૭/૧/૨૦૨૦

વાર:- મગંળવાર

* �ે�કાય� માટે આજ �ું આયોજન:- �હૃ �નવાસ/કુટુ�બ �નવાસનાં અ�ુભવો તથા �ણકાર�ની સૌ એ મૌ�ખક
રજૂઆત કરવી તથા સમાજકાય�કર �ી શોભાબહેન ની �લુાકાત લેવી.

કાય����યા

[૧]કુટુ�બ �નવાસના અ�ુભવોની �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા મૌ�ખક રજૂઆત:-

• આજ રોજ તાર�ખ ૭/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ સવારે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ સવારે ૧૦ વા�યે �હૃ �નવાસ કર�
સહયોગ છા�ાલય પરત ફરવા�ંુ હ�ંુ. પર� �ુ ગામમાં એક ભાઈ નાં ��ૃ�નુાં સમાચાર મળતાં અમારા માગ�દશ�ક �ી ઓ �ારા
અમને વહેલા પરત બોલાવી લેવામાં આ�યાં હતાં અને �યારબાદ અમે છા�ાલયનાં કાય�માં જોડાયા હતાં અને ૧:૦૦ વા�યે
બપોરે �હૃ �નવાસના અ�ુભવો માટનેી મૌ�ખક રજૂઆતની કાય�ૅ��યા આર�ભાઈ હતી. જેમાં એક પછ� એક �વ�ાથ�
સમાજકાય�કરોએ �હૃ �નવાસના પોતાનાં અ�ુભવોની મૌ�ખક રજૂઆત કર� અને ગામની સમ�યાઓ, ર�ત-�રવાજો, �વ�વધ
��થ�તઓ �વશેની �ણકાર� આપવામાં આવી હતી. જે નીચે �જુબ છે.

*�ૃહ �નવાસ દર�મયાન �ણવા મળેલી બાબતો તથા સમ�યાઓ:-

(૧) અહ� આ�દવાસી �વ�તારમાં મા� �ખુવાસ �ારા જ નહ� પર� �ુ બીડ�, મસાલા �ારા પણ મહેમાનો�ંુ �વાગત કરવામાં આવે
છે.

(૨) અહ� આજે પણ લોકો દોરા-ધાગા, ભગત-�ુવા �ારા રોગોનો ઇલાજ કરાવવામાં માને છે.

(૩) તેઓ જૂની ડ�વીડ� કેસટે તથા કાચની બોટલ �ારા wind chime જે�ંુ બનાવીને ખેતરમાં ઝાડ પર ભરાવે છે. જેથી પ�ુઓ
�ારા તેઓનાં પાકને ર�ણઆપી શકે. તેના અવાજ �ારા તથા ચમક �ારા પ�ુઓ પાકથી દરૂ રહે છે.

(૪) આઉપરા�ત �સ�ચાઇની, �શ�ણની, બરેોજગાર�ની સમ�યાઓ જોવા મળ� હતી.

(૫) બાળકો નાની �મરે �યસની બને છે. આગભંીર સમ�યા છે.

(૬) માંકડઆંબા ગામનાં લોકોની બોલી �જુરાતી છે તથા તેઓના કુળદેવી અંબા� માતા� છે.વાર-તહેવારે તેઓ તે મ�ંદરનાં,
અંબા� માતાનાં દશ�ન કરવા �ય છે.

(૭)તેઓના ��ુય તહેવારો હોળ�, �દવાળ� તથા �દવાસો છે.

(૮) �વધવા �ુનલ�� કર� શકે છે.

(૯) તેઓ�ંુ ��ુય સાં�કૃ�તક �ૃ�ય "ટ�મલી" છે.

(૧૦) અહ� �ીઓ માટે લાજ �થા જોવા મળતી નથી.



(૧૧) અહ� આંતર�ાતીય લ�ો �વીકારતા નથી. પર� �ુ સગાઇ બાદ છોકરો-છોકર� સાથે રહ� શકે છે

(૧૨) અ�ંતમ સ�ંકાર ��યા �વ�ધ:-

• આ�દવાસી સ�દુાયમાં માનવીનાં ��ૃ�ુ બાદ શરણાઈ તથા વા�જ��ો(ઢોલ,બ�ેડ બા�) �ારા અં�તમ �વદાય �તૃ �ય��તને
આપવામાં આવે છે.

• શોગ સભામાં આવનારા મહેમાનો�ંુ વા�જ��ો વગાડ� �વાગત કરવામાં આવે છે. આઉપરા�ત મહેમાનો પોતાની સાથે કાપડ
લઈને આવે છે, એટલે કે કો�� વ� લઈને આવે છે.

• જે ખાટલા ઉપર મ�ુ�યએ દેહ �યાગ કય� હોય તે જ ખાટલા ઉપર તેઓની અં�તમયા�ા કાઢવામાં આવે છે અને મહેમાનો �ારા
લાવેલ કાપડ �તૃ �ય��તને ઓઢાડવામાં આવે છે.

• �યારબાદ નદ� �કનારે લઇ જઇ �તૃ �ય��તને નદ��ંુ પાણી પીવડાવી, લાકડાની �ચતા કે જે લાકડા પણ ગામનાં લોકો સાથે
લઈને આવે છે તેમાં, તેઓને ખાટલા ઉપર જ અં�તમ સ�ંકાર આપવાનો �રવાજ છે.

• આઉપરા�ત �યાં ઉપ��થત સૌ �ુ�ષોને �કડ�યા�ં �ૂરવા માટે હાથમાં ખાંડ આપવામાં આવે છે,જે જમીન ઉપર નાંખે છે.જેથી
મરનાર મ�ુ�યને �ુ�ય મળે તે�ંુ અહ�ની આ�દવાસી ���ત�ંુ માન�ંુ છે.

• આઉપરા�ત ભાઈઓ માટે ૧૦ �દવસનો તથા બહેનો માટે ૧૪ �દવસનો શોગ રાખવામાં આવે છે.

• કુટુ�બ �નવાસનાં મૌ�ખક અહેવાલની રજૂઆત બાદ સમાજકાય�કર �ી શોભાબહેનની �લુાકાત લેવા�ંુ
આયોજન સહયોગ છા�ાલયમાં કરવામાં આ��ું હ�ંુ.

[૨] સમાજકાય�કર �ી શોભાબહેન ની �લુાકાત:-

[સમાજકાય�કર �ી શોભાબહેન ની �લુાકાત]

• શોભાબહેન એ એક સમાજકાય�કર છે. તેઓની ��ુય કામગીર� "મ�હલા સશ��તકરણ"ની છે. તેઓ ૧૩ વષ�થી આ કાય�
સાથે જોડાયલે છે અને "એકલ બહેનો" સાથે કાય� કરે છે. તેઓ બોર�આ �વ�તારમાં એકલ બહેનોને પગભર કરવા�ંુ કાય� કર�
ર�ાં છે. એટલે કે બહેનોને કાય� કરવા માટ,ે કોઈપણ કામગીર� કરવા માટે માગ�દશ�ન આપે છે.જેમકે સરકાર� કામગીર� માટે
અર� લખવી, �તે બધી જ�યાએ જઇ કાય� કરવા�ંુ માગદૅશૅન આપે છે જેથી તેઓ�તે કાય� કર� શકે. તેઓએઅમને તેમનાં
આ�દવાસી �ીઓ સાથે કાય� કરતાં થયલેા કેટલાક અ�ુભવો તથા સમાજમાં �ીઓની ��થ�ત �વશે જણા��ું હ�ંુ. �યારબાદ
અમે તેઓને ��ો�ર� કર� હતી અને તેઓએ ��ોના જવાબો આ�યાં હતાં. �યારબાદ તેઓએ કેવ�ડયામાં સરદાર પટલે ની
��ૂત� "�ટે��ુ ઓફ ��ુનટ�" બનવાથી આ�દવાસી સ�દુાયો પર થયલેી અસરો �વશે વાત કર� હતી અને તેના ઉપર થોડ� ચચા� કયા�
બાદ ૫:૦૦ વા�યે તેઓએ સહયોગ છા�ાલય માંથી �વદાય લીધી હતી. �યારબાદ અમે �વ�ાથ� સમજકાય�કરો સાંજે
છા�ાલયનાં કાય�માં જોડાયાં અને �યારબાદ �ાથ�ના સભામાં જોડાયા હતાં અને આજની �ાથ�ના �જૂરાત �વ�ાપીઠનાં �વ�ાથ�
સમાજકાય�કરો �ારા કરાવવા�ંુ આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ંુ.



[૩]�વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા સહયોગ છા�ાલયમાં �ાથ�નાસભા�ું આયોજન:-

[�વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા સહયોગ છા�ાલયમાં �ાથ�નાસભા�ું આયોજન]

. આજે સાંજે ૭:૦૦ વા�યે સહયોગ છા�ાલયમાં �ાથ�નાસભા�ંુ આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ંુ.જેમાં આજે
�વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા �જૂરાત �વ�ાપીઠમાં થતી �ાથ�નાઓ કરાવવામાં આવી હતી તથા ભજનો ગવડાવામાં આ�યા
હતાં. �યારબાદ રોજની જેમ ૨ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા આજની કામગીર�ની મૌ�ખક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

[૩] �ન�ય�મ �જુબ રા�ી દર�મયાન �વ�ાથ� સમાજકાય�કર �ારા આજની કામગીર�ની મૌ�ખક
રજૂઆત:-

[રા�� દર�મયાન �વ�ાથ� સમાજકાય�કર �ારા મૌ�ખક અહેવાલની રજૂઆત]

• �ન�ય�મ �જુબ રા�ે �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �ારા આજની કામગીર�ની મૌ�ખક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને
�યારબાદ અમા�� આજ�ંુ �ે�કાય� �ૂણ� થ�ું હ�ંુ.



અહેવાલ નં:-૭

તાર�ખ:-૮/૧/૨૦૨૦

વાર :- �ુધવાર

* �ે�કાય� માટે આજ�ંુ આયોજન:- રાજપીપળામાં �ાયોજના અ�ધકાર� �ીની તથા મ�હલા અને બાળ �વકાસ
અ�ધકાર� �ીની �લુાકાત લેવા જ�ું.

કાય����યા

[૧] પોલીસ અ�ધકાર��ી પ�ાબહેન સાથે �લુાકાત:-

[પોલીસ અ�ધકાર��ી પ�ાબહેનની �લુાકાત લેતા �શ�બરાથ�ઓ]

• આજરોજ તાર�ખ:-૮/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ અમે અમારા �ે�કાય�ની શ�આત સવારે ૮:૦૦ વા�યે કર� હતી અને કેવ�ડયા
એક ગામમાં પહ��યાં હતાં. �યાં અમારા ચા -ના�તાનો �બધં કરાવાયો હતો. કારણકે આજની સફર લાંબી હતી.આ�બધં �ી
પ�ાબહેન �ારા કરાવાયો હતો. તે અ�પશેભાઈ ના સારા �મ� છે તથા એક પોલીસ અ�ધકાર� પણ છે. તેઓએઅમને તેઓની
તેમની એક સામા�ય આ�દવાસી છોકર�થી લઈને પોલીસ અ�ધકાર� બનવા �ધુીની �વકાસયા�ા કહ� સભંળાવી હતી. જે
અમારા માટે �ૂબ જ �ેરણાદાયી હતી. �યારબાદ અમે સૌ રાજપીપળા જવા નીક�ા હતાં.

[૨] �ાયોજના અ�ધકાર��ી સાથે �લુાકાત:-

[એ�ડશનલ કલે�ટર �ી (�ાયોજના અ�ધકાર��ી)ની �લુાકાત લેતા �શ�બરાથ�ઓ]

• અમે સૌ 11:00 વા�યે આ�દ��ત �વકાસ પેટા યોજનાની કચેર�ની �લુાકાત લેવા પહ��યા હતાં. �યાં અમે �ી �નરાલી
બહેન ની �લુાકાત લીધી હતી કે જેઓ �જૂરાત �વ�ાપીઠના, સમાજકાય� �વભાગનાં �ૂત�ૂવ� �વ�ાથ�ની છે અને હાલ અહ�
આ�સ�ટ�ટ �ોજે�ટ મનેેજર છે. તેઓએઅમને એ�ડશનલ કલે�ટર �ી "આર.વી.બાર�આ" સાહેબની �લુાકાત કરાવી અને
તેઓ પણ �જૂરાત �વ�ાપીઠના �ૂત�ૂવ� �વ�ાથ� છે. તેઓઆટલા �ચા હો�ા ઉપર હોવા છતાં ઘણા જ ન� છે.



• તેઓએઅમને તેમની કામગીર� �વશે ની મા�હતી આપી કે તેઓ ૧૯૯૬થી ડ�ે�ટુ� કલેકટર તર�કે કાય�રત હતાં અને હાલ
૨૦૧૨થી એ�ડશનલ કલે�ટર �ી તર�કે સવેા આપી ર�ાં છે. �ાયોજનાં વહ�વટદાર�ી ની કુલ ૧૪ કચેર�ઓ છે. આ કચેર�ઓ
મા� �ાયબલ એ�રયા માં જ હોય. દર વષ� �જુરાત તથા ભારત સરકાર ૫૦ થી ૬૦ કરોડની �ા�ટ અહ� ફાળવે છે.જેમાં ૨૪
કરોડ�ંુ �લાન�ગ ન�હ� બને છે અને આ �ાંટને આરો�ય, �શ�ણ, આંગણવાડ� વગરેે નાં ઉ�ચ અ�ધકાર�ઓ માં �વભા�જત
કરવામાં આવે છે. આઉપરા�ત આ �વ�તારોમાં લોકો માટે �ટ��ૂક�ચર, એ�ીક�ચર, ચેકડમે બાંધકામ, કલા-કૌશ�ય
�વકસાવવાના જેવા �ોજે�ટ �વકસાવવા તથા તેઓને રોજગાર� આપવા માટે ની કામગીર� ને તેઓ �મોટ કરે છે.અહ� મા�
�ાયબલ �વ�તારમાં આવતા લોકો ઉપર જ �યાન આપવામાં આવે છે.

• આ �વ��ૃત �ણકાર� તેઓ �ારા અમને આપવામાં આવી હતી. �યારબાદ �યાં અમારા માગ�દશ�ક �ી દા�મનીબહેન
અને �ી અશોકભાઈ તથા અ�પશેભાઈ �ારા �જૂરાત �વ�ાપીઠની જૂની યાદો વાગોળવામાં આવી હતી. �યારબાદ અમે �ી
આર.વી.બાર�આ સાહેબ ની �વદાય લઇ �જ�લા પંચાયતમાં મ�હલા અને બાળ �વકાસ અ�ધકાર��ી ની �લુાકાત લેવા પહ��યા
હતાં.

[૩] �જ�લા પંચાયતમાં મ�હલા અને બાળ �વકાસ અ�ધકાર��ી સાથે �લુાકાત:-

[મ�હલા અને બાળ �વકાસ અ�ધકાર��ી ની �લુાકાત લેતા �શ�બરાથ�ઓ]

• �ી હસીનાબહેન મન�રુ� ૧૯૯૯ની બચેના મા�ટર ઓફ સો�શયલ વક�નાં, સમાજકાય� �વભાગનાં, �જૂરાત �વ�ાપીઠનાં
�ૂત�ૂવ� �વ�ા�થ�ની છે અને હાલ તેઓ અહ� �લાસ-1 ઓ�ફસર તર�કે સેવા આપી ર�ાં છે. તેઓ �જ�લા પંચાયતમાં મ�હલા
અને બાળ �વકાસ અ�ધકાર� તર�કેની સવેા આપી ર�ા છે. �યારબાદ તેઓએઅમને તેમની કામગીર�ની મા�હતી આપી હતી કે
તેઓ હાલ ભારત સરકાર�ંુ "બટે� બચાઓ, બટે� પઢાઓ"અ�ભયાન અંતગ�ત કામગીર� કર� ર�ાં છે.આઉપરા�ત તેઓએઅમને
વન �ટોપ સ�ેટરની �ણકાર� પણઆપી હતી.આઉપરા�ત તેઓએઆરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ �ોજે�ટ ઉપર �ણ વષ� કાય�
ક�ુ� છે તથા શ��ત સમ�વય �ોજે�ટ, �ામ �વકાસ એજ�સી, ક�સ�ટ�ટ તર�કે પણ કાય� કરેલ છે. તેઓની ��ુય કામગીર�
મ�હલા અને બાળ �વકાસ માટનેી સરકાર� યોજનાઓનાં અમલીકરણ કરવાની તથા મોનીટર�ગ કરવાની છે. આઉપરા�ત
તેઓએ ભારત સરકારની �વ�વધ યોજનાઓ �વશેની સમજૂતી પણ અમને આપી હતી. તેઓની સામા�ય છોકર�થી લઇ મ�હલા
અને બાળ �વકાસ અ�ધકાર�નાં ઉ�ચ હો�ા �ધુી પહ�ચવાની સફર �ૂબ જ �ેરણાદાયી છે.

* આજે�ણવા મળેલી બાબતો:-

(૧) આ�દ ��ત પેટા યોજનાની કચેર�ની �લુાકાત લઇઆ�દવાસી સ�દુાય માટનેા �ાયોજના વહ�વટ �વશે�ંુ �ાન મળે��ુ.ં

(૨) મ�હલા અને બાળ �વકાસ અ�ધકાર�ની �ણકાર� મળેવી તથા તેઓની કામગીર� �ણી.

• �યારબાદ રા�ે ૧૦:૦૦ વા�યે સહયોગ છા�ાલય પહ�ચી અમા�� આજ�ંુ �ે� કાય� �ૂણ� થ�ું હ�ંુ.



અહેવાલ નં:-૮

તાર�ખ:-૯/૧/૨૦૨૦

વાર:- �ુ�વાર

*�ે�કાય� માટે આજ�ું આયોજન:- દલેલ�ુરા,મોજરા તથા પ�છ��ુરા ગામમાં લોકસંપક� સાધવા જ�ું.

કાય����યા

• આજ રોજ તાર�ખ ૯/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ સૌ�થમ છા�ાલયમાં માકંડખડાથી અહ� છા�ાલયમાં અ�યાસ
કર� રહેલા બાળકોનાં માતા-�પતા તેઓને મળવા આ�યા હતાં. તેઓ સાથે મીટ�ગ�ંુ આયોજન કરવામાં આ�યો હ�ંુ.

[૧] સહયોગ છા�ાલયનાં બાળકોનાં માતા-�પતા સાથે �શ�બરાથ�ઓની �લુાકાત:-

  

[માંકડખડાથી આવનાર સહયોગ છા�ાલયનાં બાળકોનાં માતા-�પતા સાથે �લુાકાત કરતાં
�શ�બરાથ�ઓ]

• આજે છા�ાલયનાં અ�કુ બાળકોને મળવા માટે તેઓનાં માતા-�પતા �ી માકંડખડા ગામથી અહ� આ�યા હતાં.
તેઓ સાથે અમે મીટ�ગ કરવા�ંુ આયોજન ક�ુ� હ�ંુ.જેથી તેઓ �વશે તથા આ �વ�તારની અ�ય �ણકાર� મળેવી
શક�એ. તેઓએ તેમની �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� બનવાનાં કારણે ૫ એકર જેટલી જમીન જતી રહ�,તે �યથા જણાવી
હતી.માકંડખડામા આજે ૧૨૦૦ જેટલા લોકો વસવાટ કરે છે. છોટાઉદે�ુરમાં છ તા�ુકામાં સૌથી વ�ુ આ ગામમાં જ
લોકો રહે છે. તેઓ �થળાંતર થઇ ગયા છે તથા સાપત,�ચતર�યા,ઊ�યા જેવા ગામોમાં �થળાંતર પા�યા છે. તેઓને
અનાજ લેવા માટે ૩૦ �કલોમીટર દરૂ જ�ું પડે છે.માકંડઆંબા આવતાં તેઓને અઢ� કલાક જેટલો સમય લાગે છે. આ
ઉપરા�ત તેઓએઆ �વ�તારમાં એક અ��ુત કામગીર� કરનાર �શ�ક �ી નવીનભાઈ ની પણ વાત કર� હતી.
તેઓએઆ �વ�તારમાં દા�ની વહ�ચણીની સમ�યા ઉપર કાય� ક�ુ� હ�ંુ અને સોને સાચી રાહ બતાવી હતી. �યારબાદ
અમે બપોરે ૧:૦૦ વા�યે �નધા��રત આયોજન �જુબ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો ૩ ટૂ�કડ�માં વહ�ચાઈ દલેલ�ુરા,
પ�છ��ુરા તથા મોજરા ગામમાં લોકસંપક� સાધવા નીક�ાં હતાં.

[૨] દલેલ�ુરા, પ�છ��ુરા તથા મોજરા ગામોમાં �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોનો લોકસંપક� :-

• દલેલ�ુરા એ માંકડઆંબા ગામ�ંુ ફ�ળ�ું ગણાય છે તથા મોજરા એ પ�છ��ુરા ગામ�ંુ ફ�ળ�ું ગણાય છે. �યાં
અમે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો આજે ૩ ટૂકડ�ઓમાં વહ�ચાઈ લોકસંપક� સાધવા નીક�ાં હતાં તથા માગ�દશ�ક



�ીઓ �ારા આપેલ ��ાવલી ભરવા નીક�ા હતાં. જેમાં ગામની તથા લોકોની સમ�યાઓ અને ગામની તથા
લોકોની �વ�વધ ��થ�તઓ �વશેના ��ો હતાં. જે �ણકાર� અમારે મળેવવાની હતી.

[ગામોમાં લોકસંપક� સાધતા �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો]

*આજે�ણવા મળેલી સમ�યાઓ તથા બાબતો:-

(૧) �ીઓની ��ુય સમ�યાઓ માની એક ��ુય સમ�યા એ છે કે �યારે તેઓના પ�ત રાજ�થાન, �ુરત રોજગાર�
મળેવવા માટે �ય છે �યારે �ીઓએ પોતાના બાળકોની પરવ�રશ એકલી કરવી પડતી હોવાથી તેઓને �ૂબ જ
��ુકેલીઓ પડે છે.

(૨) બાળકો નાની �મરે �યસની બની �ય છે.

(૩) બાળકો બરાબર �શ�ણ મળેવતા નથી અને રખડલે બની �ય છે.

• �યારબાદ સાંજે ૫:૦૦ વા�યે અમે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો સહયોગ છા�ાલય પરત ફયા� હતાં અને
છા�ાલયનાં કાય�માં જોડાયા હતાં અને �યારબાદ સાંજે ૭:૦૦ વા�યે �ાથ�નાં બાદ �ન�ય�મ �જુબઆજે �વ�ાથ�
સમાજકાય�કર મ�ુ �ારા આજની કામગીર�ની મૌ�ખક અહેવાલ �વ�પે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. �યારબાદ
અમા�� આજ�ંુ �ે�કાય� �ૂણ� થ�ું હ�ંુ.



 અહેવાલ નં:-૯

તાર�ખ:-૧૦/૧/૨૦૨૦

વાર:- �ુ�વાર

* �ે�કાય� માટે આજ�ું આયોજન:-અહેવાલ જમા કરાવવા અને �યારબાદ શૈ��ણક �શ�બરની ��ૂયાંકન
કસોટ� આપવી તથા છા�ાલયમાં સાં�કૃ�તક કાય��મ�ંુ આયોજન કર�ું. પર� �ુ કેવ�ડયા માં �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� ના
�વરોધ માટે થઇ રહેલ અ�હ�સકઆંદોલન (શાં�ત ય�) ની �ણકાર� મળતાં �યાં જવા�ંુ ન�� ક�ુ� હ�ંુ.

કાય����યા

[૧] કેવ�ડયા ગામે �ટ�ે�ુ ઓફ �ુ�નટ� નાં �વરોધ �દશ�ન માટે થઇ રહેલ "અ�હ�સક આંદોલન (શાં�ત
ય�)" માં �શ�બરાથ�ઓ �ું જોડાણ:-

[કેવડ�યા ગામે �ટ�ે�ુ ઓફ �ુ�નટ� નાં �વરોધ �દશ�ન માટે થઇ રહેલ અ�હ�સક આંદોલન (શાં�ત ય�)
માં જોડાયેલ �શ�બરાથ�ઓ]

• આજ રોજ તાર�ખ ૧૦/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ પોતાનાં દૈ�નક કાય� �ૂણ� કર� આયોજન બદલાતા કેવ�ડયા ગામે
નમ�દા નદ�નાં �કનારે �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� નાં �વરોધ �દશ�નમાં યો�યલે અ�હ�સકઆંદોલન (શાં�ત ય�) માં જોડાવા
�શ�બરાથ�ઓ નીક�ાં હતાં. અમે �નધા��રત �થાને બપોરે ૨:૪૫ વા�યે પહ��યા હતાં. �યારે �યાં ડો.અશોકભાઈ
ગો�હલ �ંુ �યા�યાન ચાલ�ંુ હ�ંુ. તેઓ ગામલોકોને સબંોધીને સરકાર, આ�દવાસી લોકોની જમીન હડપવા જે કાળા
કાયદા કાઢ�ને સરકાર �ાસ ��ુર� રહ� છે તેની સામે અવાજ ઉઠાવવા અને લડ� લેવા લોકોને ��તૃ કર� ર�ાં હતાં.
�યારબાદ �ી �વીણભાઈઆ મચં પર આ�યા,ં તેઓ �યવસાયે રાજકારણી રહ� ��ૂા છે. તેઓએ સૌ�થમ માં
નમ�દા ની માટ� હાથમાં પકડાવી અને ��ત�ા લેવડાવી કે અમે અમાર� આ મા�ૃ�ૂ�મ કોઈપણ હાલતમાં ન�હ
છોડ�એ.પછ� તેઓએ કા�મીરનાં ��ેુ, CAA તથા NRC નાં ��ેુ ચચા� કર� અને ક�ું કે આ કાયદાઓ સાથે સામે
અવાજ ઉઠાવો. આ કાયદાઓ છેતર�પ�ડ� ��ુત છે. �યારબાદ �ી અબંાભાઈ તળવી મચં ઉપર આ�યા અને તેઓએ
�ૂબ જ ઉ� વ�ત�યઆપી �યાં ઉપ��થત લોકોને ��તૃ કરવા �ય�ન કય� હતો. પછ� કાય��મની �ૂણા�હુ�ત થઇ



હતી.

• �યારબાદ અમે �ી રો�હતભાઈ ની �લુાકાત લીધી હતી. તેઓ માનવ અ�ધકારોના ��ેુ લોકોને ��તૃ કરે છે.
તેઓની વાતો સાંભળ� અને તેઓ સાથે અમે આમાં �ડાણ�ૂવ�ક ચચા� કર� હતી.�યારબાદ અમે �ી લખનભાઈ ની
�લુાકાત લીધી હતી કે જે એક સમાજકાય�કર છે. જેઓએ પોતા�ંુ સં�ૂણ� �વન ગર�બો સ�માન�ૂવ�ક અને
�વાવલંબી બની પોતા�ંુ �વન �વી શકે તેના ઉકેલ શોધવામાં �ય�તત ક�ુ� છે અને આજે પણ તેઓ �વ�વધ �કારની
કામગીર�ઓઆઆ�દવાસી ���તની ભલાઈ માટે કર� ર�ાં છે.

• �યારબાદ અમે �યાનંા �થા�નક રહેવાસી �ી શંકુતલા બહેન તથા લ�લતાબહેન નો સંપક� સા�યો હતો.
તેઓએજણા��ું હ�ંુ કે આ �વરોધ �દશ�ન ય� એટલે કે અ�હ�સકઆંદોલન માં ૭૨ ગામોના આગવેાનો, કે જેમના
ગામડાઓઆ ��તમા નો �વ�તાર વધારવામાં જવાની શ�તાઓ છે તેઓએઆજે અહ� ના�ળયરે, ડા�ગર, તથા
અગરબ�ી આ ય�માં હોમી ને પોતાની જમીન માટે સરકાર સામે લડ� લેવાનો સકં�પ કય� છે. આઉપરા�ત તેઓની
�યથાઓ પણ�ણી હતી.

*આજે�ણવા મળેલી બાબતો અને સમ�યાઓ:-

(૧) નમ�દા નદ�ઉના �કનારે કેવ�ડયા ખાતે �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� માં ૬ ગામો ગયા અને આ ઉપરા�ત તેનો �વ�તાર
વધારવામાં તથા ઔ�ોગીકરણ લાવવા હાલની સરકાર અ�ય ૭૨આ�દવાસીઓનાં ગામો માંગે છે. તેનાં �વરોધમાં
અહ� તાર�ખ:-૧૦/૧/૨૦૩૦ નાં રોજઆજે �વરોધ �દશ�ન માટે અ�હ�સક આંદોલન �વ�પે "શાં�ત ય�" કરવામાં
આ�યો હતો.

(૨) આય�માં ૭૨ ગામનાં આગવેાનો જોડાયા હતાં કે જેઓના ગામો આ ��તમા નો �વ�તાર વધારવામાં જવાની
શ�તાઓ છે.

(૩) આઆગવેાનોએ ના�રયળે, ડા�ગર તથા અગરબ�ી ય�માં હોમી ને પોતાની જમીન સરકારને નહ� આપવાની
��ત�ા લીધી છે.

(૪) �થા�નક રહેવાસીઓ �ારા તે �ણવા મ�ું કે સરકાર અહ�ના લોકોની જમીન લેવા માટે અનેક �કારનાં �ાસ
��ુર� રહ� છે. જેમ કે ખેતરોમાં જે પાક હોય તે �ુલડોઝર �ારા ઉડાવી દે. આઉપરા�ત �ધાનમ�ંી આવે �યારે
અહ�ના લોકોને પોલીસ નજરકેદ કરે છે. આઉપરા�ત ગાયો અને કૂતરાઓને કે જે �થા�નક રહેવાસીઓના પાલ�ંુ
હોય તેઓને પોલીસ ઉપાડ�ને લઈ �ય છે અને એક ઢોરના ૩૦૦ ��પયા લઇ પોલીસ તેઓને છોડે છે. આઉપરા�ત
કોઈ �ી અ�કુ ચળવળોમાં આગવેાની કરે તો તેને દરૂ અ�ય ગામોમાં ઉપાડ�ને �કૂ� દેવા માં આવે છે.

(૫) �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� ઓથો�રટ� �વશે ���ુ.ં

• આસમ��ણકાર� લઈ સૌ �શ�બરાથ�ઓ રા�ે ૯:૩૦ વા�યે સહયોગ છા�ાલય પરત ફયા� હતા અને
અમા�� આજ�ંુ �ે�કાય� �ૂણ� થ�ું હ�ંુ.



અહેવાલ નં:-૧૦

તાર�ખ:-૧૧/૧/૨૦૨૦

વાર:- શ�નવાર

* �ે�કાય� માટે આજ �ું આયોજન:- �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ ની ��ૂયાંકન કસોટ� આપવી,
અહેવાલ જમા કરાવવા તથા સમાપન કાય��મ યોજવો.

કાય����યા

[૧] �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ ની લેવાયેલ ��ૂયાંકન કસોટ�:-

•   આજ રોજ તાર�ખ ૧૧/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ અમે સૌ �થમ ૮:૦૦ વા�યે સહયોગ છા�ાલયમાં જે ૧૦ �દવસ �નવાસ
કય�,�યાંની જે કામગીર� �ણી તથા બાળકો સાથે સમય પસાર કય� તેની "�ફડબકે કસોટ�" આપી હતી. �યારબાદ �ામ
સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ ની ૧૦ �દવસ�ંુ ��ૂયાંકન કરતી ૫૦ મા�સ�ની "��ૂયાંકન કસોટ�" �વ�ાથ� સમાજકાય�કરોએ
આપી હતી અને �યારબાદ સમાપન કાય��મ �ંુ આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ંુ.

[�ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ ની ��ૂયાંકન કસોટ� આપતાં �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો]

[૨] સમાપન કાય��મ:-

• ��ૂયાંકન કસોટ� લીધા બાદ બપોરે સહયોગ છા�ાલયમાં "સમાપન કાય��મ" ની શ�આત કરવામાં આવી હતી.
સમાપન કાય��મની શ�આતમાં સહયોગ છા�ાલયનાં �વ�ાથ�ઓ �ારા નાનકડુ� ગીત ગવડાવા�ું હ�ંુ અને �યારબાદ
�ી અ�પેશભાઈ �ારા 'જય મગંલ હો' ગીત ગવડા��ું હ�ંુ .પછ�થી અમારા માગ�દશ�ક �ી દા�મનીબહેન �ારા તથા �ી
અશોકભાઈ �ારા સમ� �શ�બરને આવર� લેતા તેઓનાં મતં�યો રજૂ કરાયા હતાં અને �યારબાદ અમારા ૪ �વ�ાથ�
સમાજકાય�કરો ઉ�કષ�, મ�ુ, �નવી તથા �નકુ�જ �ારા માકંડઆંબા ગામ ની શૈ��ણક �શ�બર માટે ની પસદંગી, લોક
સહયોગ ��ટ અને છા�ાલય, અ�પેશભાઈ તથા તેમનાં સહકાય�કરો અને બાળકો �વશે તથા �શ�બરના યાદગાર
અ�ુભવો �વશે વ�ત�યો �ારા ��તભાવો રજૂ કરાયા હતા અને આભાર �ય�ત કરાયો હતો. �યારબાદ અ�પેશભાઈ
તથા છા�ાલયનાં એક બાળક �દલીપ �ારા અમારા સૌ �શ�બરાથ�ઓ ��યે તેમના અ�ુભવો તથા ��તભાવો રજૂ
કરાયા હતાં.



[માગ�દશ�ક �ી તથા �વ�ાથ� સમાજકાય�કર �ારા શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ નાં રજૂ કરાયેલ
અ�ુભવો તથા �ય�ત કરેલઆભાર]

[૩] લોક સહયોગ ��ટ અને છા�ાલયમાં �વતાવેલ આખર� પળો:-

[�ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ નાં �શ�બરાથ�ઓ]

•. �યારબાદ ૧૨:૦૦ વા�યે અમે કેવ�ડયા જવા રવાના થયા હતાં �યાથંી �જૂરાત �વ�ાપીઠ આવવા નીક�ા હતા
અને લગભગ રા�ે 8:30 વા�યે �જૂરાત �વ�ાપીઠ પહ��યા હતાં. આમઅમાર� "�ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-
૨૦૨૦" �ૂણ� થઇ હતી.



*�ામ �શ�બર દર�મયાન �ણવા મળેલી સમ�યાઓ:-

(૧) �થા�નક લોકોમાં "�શ�ણ�ંુ �માણ" �ૂબ જઓછુ� જોવા મળે છે. તેના જવાબદાર કારણોમાં લોકોની આ�થ�ક પ�ર��થ�ત,
પ�ુપાલનમાં �વ�ાથ�ઓને સમય રોકાઈ જવો તથા ઘણા �વ�તારોમાં શાળા તથા આંગણવાડ� ન �ુલવા એટલે કે અહ� RTE-
રાઇટ ટુ એ��કેુશન એ�ટ કાયદા�ંુ બરાબર પાલન થ�ંુ જ નથી તે જોવા મળે છે.

(૨) �થા�નક લોકો આજે પણ "આરો�ય �ધુારવા" માટે દોરા-ધાગા તથા ભગત-�ુવા માં માને છે. આઉપરા�ત અહ� લોકોમાં
ચામડ�ના રોગો વ�ુ �માણમાં જોવા મળે છે.

(૩) �થા�નક લોકોની "ખેતીની" ��થ�ત �ૂબ જ નબળ� છે. કારણકે �સ�ચાઈ�ંુ પાણી �ૂબ જઓછુ� ઉપલ�ધ છે તથા વરસાદ�
પાણીનો સ�ંહ કરવાની �યવ�થા આ �વ�તારમાં નથી.

(૪) અહ�ના ગામમાં "અ��ૃ�યતા" જોવા મળે છે.આ �વ�તારમાં ��તગત �તર�કરણ �થમ 'તળવી' �યારબાદ 'ભીલ' અને અંતે
'ડુ�ગરા ભીલ/વસાવા" એમ જોવા મળે છે.

(૫) અહ� આંતર�ા�તય લ�નો �વીકાર થતો નથી. જો કોઈ કરે તો તેવા �ય��તઓ સાથે અબોલા લેવા, નાત-બહાર �કૂ� દેવા,
જેવા �ક�સાઓ પણ જોવા મળે છે.

(૬) ગામના તં�ો જેવા કે 'સ�તા અનાજની દકુાન' એટલે કે પીડ�એસ-public distribution system માં �ૂબ જ ��ાચાર
જોવા મળે છે. લોકોને �નધા��રત કરેલ અનાજ કરતાં ઓછુ� અનાજ મળે છે તથા અનાજ લેવા પોતાના ગામથી લોકોને ૨૦-૨૫
Km જેટ�ંુ દરૂ જ�ંુ પડે છે.

(૭) "�વન જ��રયાતની વ��ુઓ" દરૂ શહેરમાં મળતી હોવાથી અહ�ના લોકોને પ�રવહનની સગવડ ન મળતી હોવાથી �ૂબ જ
હાડમાર� પહ�ચે છે.

(૮) �થા�નક લોકોમાં આ�થ�ક પ�ર��થ�ત સાર� ન હોવાથી તથા અહ� લોકોને રોજગાર� ન મળવાથી �રુત, કા�ઠયાવાડ જેવી
જ�યાએ તેઓને મજૂર� કરવા માટે જ�ંુ પડે છે.

(૯) ગામોમાં "�ીઓની ��થ�ત"માં જોઈએ તો �યારે તેઓના પ�ત બહારગામ મજૂર� કરવા માટે �ય છે �યારે બાળકોની
પરવ�રશ તેમને એકલા હાથે કરવામાં �ૂબ જ ��ુકેલીઓઆવે છે. બાળકો નાની �મરે �યસની બની �ય છે તથા બરાબર
�શ�ણ મળેવતા નથી. આઉપરા�ત પ�ત�વયોગ તેઓને �ૂબ કનડે છે.અહ� �ીઓમાં �શ�ણ�ંુ �માણ �ુ�ષો કરતાં �ૂબ જ
ઓછુ� જોવા મળે છે.

(૧૦) અહ�ના લોકોને તેમનાં હકો, અ�ધકારો તથા સરકાર� યોજનાઓ કે જે તેઓ માટ,ે તેમની સહાય માટે બને છે તેના �વશેની
�ણકાર� જ નથી. આ �ૂબ જ ગભંીર સમ�યા છે.

(૧૧) આઉપરા�ત ��ુય સમ�યા અહેવાલ નંબર-૯ માં દશા��યા �જુબ �ટ�ે�ુ ઓફ ��ુનટ� બનવાથી તેઓનાં ગામો આ ��તમા
નો �વ�તાર વધારવામાં જવાથી તેઓની જમીન, ઘર, ખેતી, રોજગાર� જવાનો ભય તેઓને �ૂબ જ સતાવે છે.



*આ �વ�તાર તથા �વ�તારનાં લોકોની �વશેષતાઓ:-

(૧) વ�રયાળ�,પાન-મસાલા તથા બીડ� �ારા મહેમાનો�ંુ �વાગત કરવામાં આવે છે.

(૨) અહ�ના તળવીઓની બોલી �જુરાતી છે તથા ડુ�ગરા ભીલ લોકો ડુ�ગર� તથા ક�કણી ભાષાઓ બોલે છે.

(૩) ��ુય તહેવારો હોળ�, �દવાળ� તથા �દવાસો છે.

(૪) બાળ લ�ો કરાવતા નથી.

(૫) તેઓ�ંુ ��ુય સાં�કૃ�તક �ૃ�ય "ટ�મલી" છે.

(૬) �વધવા �ુનલ�� કર� શકે છે.

(૭) �ીઓ માટે ની લાજ �થા અહ� જોવા મળતી નથી.

(૮) આંતર�ાતીય લ�ો �વીકારતાં નથી પર� �ુ સગાઈ બાદ છોકરો-છોકર� સાથે રહ� શકે છે.

(૯) �ીઓઋ�ુચ� દર�યાન પેડ વાપરતી થઇ છે પર� �ુ કેટલાક �વ�તારોમાં �ીઓઆજે પણ કપડા જ વાપરે છે.

(૧૦) �કૃ�ત �ેમી લોકો છે . �ૂલ-ઝાડ ને વાર-તહેવારે દોરા-બાંધે છે અને હોળ�નાં ર�ગો પણ તેમની ઉપર ઉડાવે છે. આઉપરા�ત
�ૂલ-ઝાડ ની �ૂ� કરે છે અને તેઓને �ૂબ જ સાચવે છે.

(૧૧)અહ� આ �વ�તારોમાં �ુવેર, મકાઈ તથા કપાસ ખેતીનાં ��ુય પાકો છે તથા ઘણા ઘરોમાં ઠેર-ઠેર �કચન ગાડ�ન જોવા મળે
છે. જેમાં તેઓ ભાત-ભાતના શાકભા� તથા ફળો ઉગાડે છે અને તેનો ઉપયોગ પોતે જ કરે છે કારણ કે સૌ પાસે એટલી બધી
જમીન નથી હોતી કે તેઓ બહાર વ�ચાણ માટે ખેતી કર� શકે.

* �થા�નક લોકોના �ૂચનો:-

(૧) ગામોમાં બરેોજગાર� �ંુ �માણ �ૂબ જ વ�ંુ છે જેથી અહ�નાં �વ�તારોમાં રોજગાર� માટનેા ર�તાઓ, �વક�પો �વકસાવાય
તો સા�� પડ.ે

(૨) ગામોમાં �ૂંડની સમ�યા છે, કે �ૂંડ ખેતરો માંથી પાક ખાઈ �ય છે તે દરૂ કરો.

(૩) ગામોમાં પીવા�ંુ પાણી મળ� રહે�ંુ નથી, તે મળેવવા માટે �ૂબ જ દરૂ જ�ંુ પડે છે જો તે ઘરે-ઘરે આવે તો સા�� થાય.

(૪) ગામોમાં �સ�ચાઈ�ંુ પાણી મળ� રહે�ંુ નથી તેથી મા� ચોમાસા દર�મયાન જ ખેતી થઈ શકે છે . જો તેનો �વક�પ શોધાય તો
સા�� રહેશે.

(૫) PDSની સ�તા અનાજની દકુાનોમાં �નધા��રત અનાજ કરતાં ઓછુ� અનાજ મળે છે જો તે �ૂ�� મળે તો સા�� રહેશે.

(૬) આવાસ યોજના અંતગ�ત મળેલઆ�થ�ક સહાયમાં મા� પહેલો હ�તો જ મળેલ છે અને મા� ઘણાં ઘરનાં દરવા� જ
બનેલ છે બાક��ંુ ઘર બનાવવા�ંુ બાક� છે. જો તે મળે તો આગળ�ંુ પાકુ� મકાન બની શકે.

(૭) ગામોમાં પ�રવહનની સગવડો ઊભી થાય તો સા�� પડ.ે

•. ઉપ��ુત �જુબનાં �ચૂનો ગામ લોકોએ કયા� હતાં. આસમ�યાઓ તથા બાબતોમાં પ�રવત�ન લાવ�ંુ �ૂબ જ જ�ર� છે.



*આ �વ�તારોના �વકાસ માટે તક /અવકાશ:-

(૧) "આજમીન અમાર� છે અને આ જમીન કોઈપણ હાલતમાં અમે સરકારને નહ� આપે" આ �વ�તારનાં દરેક આ�દવાસી
ભાઈઓ-બહેનો જો આ ��ૂને અપનાવી લે અને એક થઈ મ�મ રહે તો આ �વ�તાર તથા આ�દવાસી લોકો�ંુ ભ�વ�ય બચી
શકે તેમ છે.

(૨) �ી અ�પશેભાઈ જેવા સમાજકાય�કરો આગળઆવે અને આ �વ�તાર માટે કાય� કરે તો આ �વ�તારોનો �વકાસ શ� છે.
જેથી બાળકો યો�ય �શ�ણ લેતા થાય અને યો�ય માગ�દશ�ન મળેવી પોતાનાં �વ�તારો�ંુ ક�યાણ કર� શકે.

(૩) આ�દવાસી લોકોના �વકાસ માટે ૩ વ��ુ આવ�યક છે.

(૧) જ�ગલ

(૨) �સ�ચાઈ માટે વરસાદ� પાણીનો સ�ંહ

(૩) જમીન

• જ�ગલ �ારા તેઓ બળતણ �ા�ત કરે છે તથા અ�ય ફળ-ફળાદ� પણ �ા�ત કરે છે તો �સ�ચાઇનાં પાણી માટે વરસાદનાં
પાણીનો સં�હ થશે તો તેઓ બારેય મ�હના ખેતી કર� શકશે અને રોજગાર� મળેવી શકશે તથા જમીન હશે તો તેઓની રહેવાની
જ�યા હશે તથા તેઓ પોતાની મા�ૃ�ૂ�મ પર �ુશી-�ુશી �વન �વતાવી શકશે.

(૪) આ�દવાસી સ�દુાયના લોકોને સરકાર� તં� તથા તેઓનાં અ�ધકારો અને ફરજો નો �યાલ હશે તો તેઓ સરકારથી ડરશે
નહ� અને પોતાની માટે ઘડાતી સવ� યોજનાઓની મા�હતી મળેવી શકશે તથા લાભાથ� પણ બનશે.

• ઉપરો�ત �જુબ �ચૂનો �ારા આ �વ�તારના લોકોનો �વકાસ શ� બની શકે છે.

ઉપસહંાર

• �ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ ની શ�આત અમે તાર�ખ:-૨/૧/૨૦૨૦ નાં રોજ કર� હતી. આશૈ��ણક �ામ
�શ�બર નો સમયગાળો તાર�ખ:- ૨/૧/૨૦૨૦ થી ૧૧/૧/૨૦૨૦ �ધુીનો હતો.

• શૈ��ણક �ામ �શ�બર દર�મયાન અમે લોક સહયોગ ��ટ અને સહયોગ છા�ાલય સાથે જોડાયા તથા �ે�કાય� દર�મયાન
માંકડઆંબા, માથાજુલધાણી, પીપલવાણી, મોજરા, પ�છ��ુરા, કુકરદા જેવા ગામોમાં લોકસપંક� સાધી ગામોની સ�ંકૃ�ત,
સ�યતા, બોલી,�રત-ર�વાજો, �વ�વધ ��થ�તઓ તથા �યાંના લોકો �વશે, તેઓની સમ�યાઓ �વશેનો અ�યાસ કરેલ છે.

• સમ� શૈ��ણક �ામ �શ�બર એ અમારા માગ�દશ�ક �ી અશોકભાઈ પટલે તથા �ી દા�મનીબહેન શાહના માગ�દશ�ન હેઠળ
�ૂર� કરાયલે છે. તેઓ�ંુ માગ�દશ�ન અમને �ે�કાય� દર�મયાન �ૂબ જ ઉપયોગી ર�ંુ છે. �ે�કાય� દર�મયાન અમારામાં �વ�વધ
કુશળતાઓ તથા ��ૂય અને વલણો �ંુ સમજ ઘડતર થ�ું છે. અમા�� �ે�કાય� સાર� ર�તે સપં� થાય તે બદલ સહકાર આપવા
માટે સહયોગ છા�ાલય, માગ�દશ�ક �ી ઓ તથા �ામવાસીઓના અમે સૌ �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો �દય�ૂવ�ક આભાર� છે.



*�ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ ની યાદગાર પળો:-

[ �ી અ�પેશભાઈ �ારા સમાજકાય� �વભાગનાં ૫૦ વષ� �ૂણ� થયા �ન�મ�ે આપવામાં આવેલ
અ�ભનંદન તથા આભાર પ�]

[છા�ાલયની પાક ��યામાં જોડાયેલ �શ�બરાથ�ઓ]

[સહયોગ છા�ાલયનાં બાળકો સાથે ભોજન લેતા તથા ભોજન પીરસતાં �વ�ાથ� સમાજકાય�કરો]



[ગામમાં લોકસંપક� કરવા નીકળેલ �શ�બરાથ�ઓ]

[એક ગામથી અ�ય ગામમાં જવા માટે �સુાફર� કર� રહેલ �શ�બરાથ�ઓ]

 

[�ામ સહ�વન શૈ��ણક �શ�બર-૨૦૨૦ નાં �શ�બરાથ�ઓ]




