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ળબુચે્છા વદંળે 

 હલહલધ હલબાગના અહધકાયીઓના અનબુલ :- 
 

 

 
 

ભહશરા અને  ફા હલકાવ હલબાગ,ગુજયાત યાજ્મ, 

ગાંધીનગયના ભાગગદળગન શેઠ તથા જીલ્રા ભહશરા અને ફા 

અહધકાયીશ્રી, ાટણના દેખયેખ શેઠ ાટણ જીલ્રા ખાતે ચારતા 

“વખી” લન સ્ટ વેન્ટય જેનંુ વંચારન શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વેલા ટ્રસ્ટ 

દ્લાયા કયલાભાં આલે છે. વદય વેન્ટય તાયીખ-૦૧/૦૮/૨૦૧૮ થી 

ળરૂ કયલાભાં આલેર છે. અને શારભાં વેન્ટયભાં કુર- ૪૯૩ કેવ 

આલેર  છે. જેભાંથી ૪૬૭ કેવને વેન્ટય દ્લાયા હલહલધ વશામ આી 

વભાધાનની પ્રદક્રમા કયલાભાં આલી છે. વદય વેન્ટયભાં હલહલધ 

વેલાઓ આલાભં આલે છે.જેભાં ભનલૈજ્ઞાહનક કાઉન્વેનરગ, તફીફી વશામ, રીવ વશામ, 

કામદાકીમ વશામ અને શંગાભી ધયણે આશ્રમ (૫ દદલવ ભાટે) લગેયે પ્રકાયની ઉિભ વેલાઓ 

આલાભાં આલે છે.  

અભાયા ૧૮૧ ભહશરા શેલ્ રાઇનભાં જે તે સ્થ ઇ જઇ વભાધાનની પ્રદક્રમા 

કયલાભાં આલે છે. અભુક કેવભાં જ ફશેનને આશ્રમની જરૂયીમાત કે અન્મ વેલાઓની 

જરૂયીઆત જણામ ત તેલા કેવને “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ાટણભાં યીપય કયી વેલા ૂયી 

ાડલાભા આલે છે. અભાયા થકી વદય વેન્ટય ય આજ દીન વુધી ૧૦૧ ફશેનને યીપય કયલાભાં 

આલેર છે.જે ફશેનને આ વેન્ટયના સ્ટાપ દ્લાયા જરૂયી વેલાઓ ૂયી ાડી વભાધાનની પ્રદક્રમા 

શાથ ધયલાભાં આલી છે. 

 આભ, વયકાય દ્લાયા ફશેન ભાટેની એક ખૂફ જ વુંદય મજના છે.જેભાં ફશેનને 

તભાભ પ્રકાયનીવશામ એક જ સ્થે ભી યશે છે. આ મજના ળરૂ થમેથી ાટણ જીલ્રાની 

નશવાથી ીદડત ભહશરાઓને આલી વેલાઓન રાબ રે છે.  

વદય વેન્ટય બહલષ્મભાં ણ ખૂફ વાયી વેલાઓ ૂયી ાડે ફે ફદર ળુબેચ્છા... 

             હર. 

 

૧૮૧ અબમભ કાઉન્વરેય 

કાહભનીફેન વરંકી 
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ળબુચે્છા વદંળે 
 

 

ભહશરા અને ફા હલકાવ હલબાગ, ાટણ અને શ્રી બ્રહ્મ 

વભાજ વેલા ટ્રસ્ટ વંચાહરત “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય, GMERS 

ભેડીકર શહસ્ટર, ભુ.- ધાયુય તા.જી.-ાટણ ખાતે ૨૪ કરાક 

કામગયત છે. આ વેન્ટય દ્લાયા હજલ્રાની ઉત્ીડન ાભેર 

ભહશરાઓ ભાટે શંગાભી ધયણે ાંચ દદલવ ભાટે આશ્રમ, કામદાકીમ 

વરાશ અને ભાગગદળગન, રીવ વશામ તથા યાભળગન જેલી ભદદ 

એક જ સ્થે ભી યશે તે શેતુથી કામગયત કયલાભાં આલેર છે. વેન્ટયની ભુરાકાત દયમ્માન 

જીલ્રાની ઉત્ીડન ાભેર ભહશરાઓને વંૂણગણે અને ઉભદા વેલા ુયી ાડ્માનંુ જણાઇ 

આલેર છે. વેન્ટય દ્લાયા અન્મ વંરગ્ન કચેયીઓના વાથેની વંલાદ કાભગીયી તેભજ ભાહશતી 

વ્મલસ્થાનની કાભગીયી અત્રેની કચેયીના વંકરનભાં મગ્મ યીતે કયલાભં આલે છે તથા આ 

વેન્ટયભાં આલતી ઘણી ભહશરાઓને ભદદરૂ થલાનંુ વોબાગ્મ ભે છે. વયકાયશ્રીના “વખી” લન 

સ્ટ વેન્ટયના શેતુઓ ફય આલેર છે.. તે યીતે આગાભી વભમભાં ણ જીલ્રાની ઉત્ીડીત 

ભહશરાઓને ભાગગદળગન અને વેલાઓ આ વેન્ટય ુયી ાડતુ યશે તેલી ળુબેચ્છાઓ વશ......     

          હર. 

 

ભનાબાઇ યઘુબાઇ યફાયી 

રીવ શેડ કન્સ્ટેફર 

ઘાયુય હવહલર રીવ ચકી, 

ફારીવણા રીવ સ્ટેળન, 

જી.-ાટણ 
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ચતેનાફને ટરે  
(MSW+LLB) 

ઉર્ષભરાફને વાધ ુ
(M.A.+LLB+B.Ed) 

સ્ટાપના અનબુલ :- 

       શુ ંચેતનાફેન જી.ટરે ભહશરાઓની મજનાભાં કુર ૨૦ લગન અનુબલ 

ધયાલું છંુ. જેભા ં અગાઉની મજનાઓભાં ભહશરાઓને વશામ ભાટે અરગ-અરગ 

હલબાગભાં જલુ ંડતું શતું. યંતુ આ “વખી” મજનાભાં તભાભ પ્રકાયની વશામ એકજ 

છત્ર શેઠ ભતી શલાથી અયજદાયની વાથે એક “વખી” ફની ૂયતી ભદદ આલાન 

એક વંત અનુબલામ છે.  

આજના વભમભા ંભહશરાઓ ઉય થતા અન્મામ વાભે અલાજ ઉઠાલલાની એક 

ઉભદા તક ભી છે. તેભજ ભહશરાઓ ઉય થતા અન્મામ વાભે રડલા તેભને નશભતલાન 

ફનાલલાની તક ભી અન ે“તે ફદર ભાયી આ વલેાદકમ પ્રલૃહત કયલાન ભન ેગલગ છે. 

 

શું ઉર્ષભરાફેન કે. વાધુ હલહલધ વસં્થાઓ દ્લાયા છેલ્રા ૧૮લગથી નશવાથી 

હડીત ફશેન વાથે કાભ કયી યશી છંુ. ાટણ જીલ્રાભાં જ્માય ે કઇ વાભાજીક, 

કોટુંહફક નશવાથી હડીતા આલે ત્માય ેતેના ભાટ ેકઇ આશ્રમ સ્થાન ન શતું. જ્માં તે 

તાના ભનની લાત કઇણ પ્રકાયના ડય લગય કશી ળકે. તેથી આલી ફશને 

આત્ભશત્મા કયલા તયપ પ્રયેાહત શતી. જ્માયથી “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય, ધાયુય 

ભેડીકર શસ્ીટર ખાતે કામગયત થમુ ં છે.ત્માયથી આ વેન્ટયભાં ફશેનન ે તભાભ 

પ્રકાયની વશામ ભી યશેતી શઇ તેભજ આ વેન્ટયભાં તેભની વાથે શંગાભી ધયણે 

ાંચ દદલવ યશેલાની તેભજ ખાલા-ીલાની તભાભ વગલડ શઇ તેભનું કાઉન્વીરીંગ 

કયી તેભન ે વભજાલલાન ભક ભી યશ ે છે.તેભજ ભાનહવક અહસ્થય, હનયાધાય 

ફશેનન ેણ ભદદ કયલાન ભન ેઆનંદ છે. આ વેન્ટય દ્લાયા ળરૂ કયલાભા ંજેને જેન ેતાનંુ મગદાન આપમુ ં

છે તેલા તભાભ ભશાનુબાલ અને ભન ેઆ વેન્ટયભાં કાભ કયલા ભાટેની તક આનાય તભાભ અહધકાયીશ્રીઓન 

તેભજ શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વલેા ટ્રસ્ટન શુ ંખૂફજ દદરથી આબાય વ્મક્ત કરૂ છંુ. ખયેખય વાચા અથગભાં “વખી” 

લન સ્ટ વેન્ટય ફશેન ભાટ ે આળીલાગદ વભાન ફની યહ્ુ ં છે. શુ ં આળા યાખું છંુ કે આ વેન્ટય દ્લાયા 

ભહશરાઓન ેન્મામ ભી યશ ેતે ભાટ ેકેન્ર વયકાય તેભજ યાજ્મ વયકાય કટીફ્ધ છે અન ેતેન ેઆગ ધાલલા 

ભાટે વતત પ્રમત્નળીર યશળેે. 

                  શું રક્ષ્ભીફને એચ.ંચાર ભાયા ૦૭ લગના અનુબલભાં અને ભાયા 

કામદાના કરેજકાના અભ્માવ દયહભમાન ભહશરાઓ ઉય થતા ં અત્માચાય તેભજ 

જાહતમ વતાભણીના પ્રશ્ન જઇ ભહશરાઓ ઉય થતાં અત્માચાય અને અન્મામ વાભે 

રડલા ભાટ ે એક વલેાકીમ પ્રલૃહત કયલા ભાટ ે હજજ્ઞાળા થમેર. તેભજ કેટરીક ઘય 

હલશણી અને ભાનહવક અહસ્થય ફશેનન ે ભંદફુ્ધી આશ્રભભાં એક આશ્રમ અાલી 

તેભના ય થતાં અત્માચાયભાંથી ફશાય રાલલાની એક વેલા કયલાની ભાયી એક 

બાલના છે.  

                  આ “વખી” લન સ્ટ વેન્ટયભાં તભાભ પ્રકાયની નશવાથી ીડામરે 

ભહશરાઓન ે એક જ છત્ર છામા શેઠ તેભની “વખી” ફનીન ે તેભને જીલનભાં ભંૂઝલતા 

પ્રશ્ન તેભજ ભહશરાઓ ઉય થતા અન્મામ વાભે રડલા ભાટેની ઉિભ તક ભી છે. તે 

ફદર આલી વલેાદકમ પ્રલૃહત કયલાન ભને ખુફ જ ગલગ છે. તેભજ દયેક ભહશરાઓના 

અભને વેલા વાથ ેઉભદા આળીલાગદ ણ ભેર છે.      

રક્ષ્ભીફને ચંાર 
(M.A(Psy.)+LLM) 
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 વને્ટય ય આલરે અયજદાયના અનબુલ :-  
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પ્રસ્તાલના 
  

 ભહશરાઓ ઉય થતી નશવા એ બાયતના ફંધાયણભાં પ્રસ્થાહત ભહશરાઓના શક્કનંુ 

શનન છે. વભાજના રગબગ તભાભ ક્ષેત્રભાં સ્ત્રીઓ અને ુરુ લચ્ચે અવભાનતા પ્રલતે છે. 

વભાજભાં વાભાજીક અને કોટંુહફક ભાખાઓ હતૃપ્રધાન શલાથી ભહશરાઓ વાથેની નશવા 

અને અવભાનતા વ્માક પ્રભાણભાં જલા ભે છે. ભહશરાઓ ઉય થતી નશવાના કાયણે 

વભાજભાં ભહશરાઓના જીલન ધયણ, હલકાવ, હભરકતના શક્ક, આર્ષથક હલકાવ, હનણગમ ળહક્ત  

લગેયેને કાયણે ભહશરાઓ નશવાન બગ ફને છે.આલી ીડીત અને ળહત ભહશરાઓના વલાાંગી 

ઉત્કગ ભાટે તેભજ ફશેન સ્લભાનબેય જીલી ળકે અને આત્ભહનબગય ફની તાના શક થી લાકેપ 

થામ તેભજ તાને ભતા કામદાદકમ કલચથી અલગત થામ અને તેને જુદા-જુદા સ્થે ન્મામ ભાટે 

બટકલું ન ડે અને તેને એક જ સ્થે તભાભ પ્રકાયની વશામ ભી યશે તે ભાટે બાયત વયકાયના 

ભહશરા અન ેફા હલકાવ ભંત્રારમ દ્લાયા દેળભાં ૦૧-એહપ્રર-૨૦૧૫ થી  “વખી” લન સ્ટ 

વને્ટય મજના કામગયત કયલાભાં આલેર છે.  

  

 બાયતભા ં વો પ્રથભ “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ૧૬-જુરાઈ-૨૦૧૫ ના યજ યામુય 

(છિીવગઢ)ભાં ચારુ થમું શતું. તથા ગુજયાતભાં પ્રથભ ચયણભાં વાફયકાંઠા,યાજકટ,અને કચ્છભાં 

લન સ્ટ વેન્ટય ળરુ કયલાભાં આવ્મુ.ત્માયફાદ ફીજા ચયણભાં જુનાગઢ અને ાટણભાં ળરુ 

કયલાભાં આવ્મું.  

 

 ગુજયાતના ાટણ જીલ્રાભાં GMERS ભેડીકર શહસ્ટર,શેર ભા,ધાયુય ખાતે 

૧ઓગષ્ટ-૨૦૧૮ થી શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વલેા ટ્રસ્ટ વંચાહરત “વખી”લન સ્ટ વેન્ટય મજનાની 

ળરૂઆત કયલાભાં આલેર છે. 

 

 ત્માયફાદ ગુજયાતના તભાભ જીલ્રાઓભાં “વખી” વેન્ટય ળરૂ કયલાભાં આવ્મા છે. આભ 

દેળના તભાભ જીલ્રા સ્તયે “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ળરૂ કયલાભાં આવ્મા છે. 
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ાટણ જીલ્રા હલળનેી ભાહશતી 

ાટણન ઇહતશાવ :-  

ાટણ જીલ્ર ગુજયાત યાજ્મભાં વાડા ાચવ લગથી ણ લધુ વભમ વુધી યાજ્મનંુ 

ાટનગય યશી ચુક્મું છે. વરંકી કા દયમ્માન ાટણ ભાં અનેક ઐહતશાહવક સ્થ અને ઈભાયત 

ફનાલાભાં આવ્મા શતા તે આજે ણ મથાલત છે. ફે પ્રખ્માત સ્થાત્મ સ્ભાયક યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયકન 

દયજ્જ ધયાલે છે. તેભાંથી એક યાણીની લાલ અને ફીજુ વશસ્ત્રનરગ તાલ છે. યાણી કી લાલ 

11 ભી વદીભાં યાણી ઉદભતી દ્લાયા યાજા બીભદેલની સ્ભુર્ષતભાં સ્ભાયક તયીકે ફનાલલાભાં આલી 

શતી. તેને 22 જૂન, 2014 ના યજ મુનેસ્કની લલ્ડગ શેદયટેજ વાઇટ્વની વૂહચભાં ઉભેયલાભાં 

આલી શતી. આ ઉયાંત તાજેતયભાં બાયત વયકાય દ્લાયા બાયતની રૂહમા 100ની ચરણી નટ 

ય તેન વભાલેળ કયલાભા આવ્મ છે.તે ાટણલાવી ભાટે ગોયલની લાત છે. 

ાટણ હજલ્રાની સ્થાના ય ઓક્ટફય ૧૯૯૭ ના કયલાભાં આલી શતી. સ્થાના વભમે 

ાટણ હજલ્રાભાં વાત તારુકાઓ શતા. ૨૩ વપટેમ્ફય ૨૦૧૨ના યજ ાટણ હજલ્રાભાં 

મજાએરા હલલેકાનંદ મુલા હલકાવ માત્રા કામગક્રભભાં તત્કાહરન ભુખ્મભંત્રી નયેન્ર ભદીવાશેફ દ્લાયા 

નલા ફે તારુકાની યચના કયલાભાં આલી શતી.  

 

 

 

 

 

ાટણ જીલ્રાના તારકુાની માદી :- 

(૧) ચાણસ્ભા    (૨) ાટણ    (૩) યાધનુય 

(૪)  વભી    (૫) વાંતરુય    (૬) હવ્ધુય 

(૭) શાયીજ    (૮) ળંખેશ્લય    (૯) વયસ્લતી 
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વસં્થા હલળનેી ભાહશતી 
 

શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વેલા ટ્રસ્ટ એ લગ ૧૯૯૭થી કામગયત ISO 9001 : 2008 નંુ 

યજીસ્ટ્રેળન વટીદપકેટ ધયાલતી એક ભાત્ર વંસ્થા છે. વંસ્થાને બાયત વયકાયના વહવમર જસ્ટીવ 

એન્ડ એમ્ાલયભેન્ટ ડીાટગભેન્ટ દ્લાયા નેળનર ટ્રસ્ટ તયીકે ભાન્મતા ભેર છે. વંસ્થા FCRA, 

35AC, વભાજ વુયક્ષા હલબાગ ગાંધીનગયનંુ હલકરાંગ ધાયા-૧૯૯૫નંુ વટીદપકેટ,ઇન્ડસ્ટ્રીમર 

કહભશ્નય કટેજ ઉધગ બલન ગાંધીનગય દ્લાયા MSME Sector દ્લાયા લાઇબ્રન્ટ ગુજયાત લગ-

૨૦૧૩ નંુ વટીદપકેટ એનામત કયલાભાં આલેર છે. 
 

વંસ્થા દ્લાયા બાયત વયકાયના ભહશરા અને ફા હલકાવ ભંત્રારમ દ્લાયા ાટણ 

જીલ્રાભાં નશવાથી ીદડત ભહશરાઓને તાત્કાહરક તફીફી વાયલાય,કામદાદકમ વશામ, રીવ 

વશામ, ભાગગદળગન, યાભળગ તેભજ શંગાભી ધયણે આશ્રમ જેલી વેલાઓ એક જ સ્થે ૂયી 

ાડલા ભાટે ાટણ, બરૂચ અન ેદાશદ જીલ્રાભાં “વખી” લન સ્ટ વને્ટય (OSC) કામગયત છે.  

   

ગુજયાત વયકાયના ભહશરા અને ફા હલકાવ ભંત્રારમ દ્લાયા ાટણ ખાતે સ્લધાય ગશૃ 

મજનાની ળરૂઆત કયલાભાં આલેર છે. જેભાં ીદડત ફશેનને ત્રણ લગ વુધી આશ્રમ સ્થાન 

આી તેઓને લકેળનર તાહરભથી વુવજ્જ કમાગ ફાદ સ્લહનબગય ફનાલી તેઓને ગબય કયલાન 

પ્રમાવ વંસ્થા દ્લાયા કયલાભાં આલે છે.  

 

જીલ્રા કાનૂની વેલા વિા ભંડ દ્લાયા અભાયી વંસ્થાભાં રીગર એઇડ ક્રીનીકની 

ળરૂઆત કયલાભાં આલેર છે. જે અંતગગત ાટણ જીલ્રાની ફશેનને ભપત કાનૂની વેલાઓ ભી 

યશે તે ભાટે ળરૂઆત કયલાભાં આલેર છે. 

 

ગુજયાત સ્ટેટ ચાઇલ્ડ પ્રટેક્ળન સ્કીભ અંતગગત અભાયી વંસ્થાભાં હલવનગય ભુકાભે 

ફાકીઓ ભાટે “હચલ્્ન શભ પય ગલ્વગ” ચારુ કયલાભાં આલેર છે.જેભાં ૧૮ લગ વુધીની 

ફાકીઓને આશ્રમ આલાભાં આલે છે. 
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“વખી” લન સ્ટ વને્ટય હલળ ેભાહશતી 

 વને્ટયના ઉદ્દળે (શતેઓુ) :-     

 ખાનગી અન ેજાશેય સ્થએ થતી નશવાથી ીડીત ભહશરાઓન ેએકજ સ્થ ેતભાભ પ્રકાયની 

વશામ ભી ળકે. 

 નશવાથી અવયગ્રસ્ત ભહશરાને ચલીવ કરાક વશામ ભી ળકે. 

 નશવાથી ીડીત ભહશરાન ે નશવાના ઉકેર ભાટે તફીફી, કામદાદકમ, ભનલજૈ્ઞાહનક યાભળગ, 

રીવ વશામ જેલી વેલાઓ તાત્કાહરક અન ેરાફંાગાા વુધી ભી યશે તે વુહનહશ્ચત કયલ.ુ 

 નશવાથી ીડીત ફશેનન ે હલના ભુલ્મે અન ે શંગાભી ધયણ ે તાત્કાહરક આશ્રમ ભી યશ ે તે 

વુહનહશ્ચત કયલું.  

 

 વને્ટયની રૂયખેા :-  

 

 ઘયભાં,વભાજભાં કામગ સ્થ ેથતી નશવા વાભે તભાભ પ્રકાયની વેલા ૂયી ાડલી. 

 ભહશરાઓ/દકળયીઓની વાભે વભાજભાં ળાયીયીક,જાહતમ,બાલનાત્ભક, ભનલૈજ્ઞાહનક અન ે

આર્ષથક નશવાન બગ ફને છે. જેના કાયણ ે નરગબેદ,સ્ત્રીબૃણ શત્મા,ડાકણ પ્રથા,ધયેરુ ં

નશવા,એહવડ એટેક જેલી અનેક નશવાઓન બગ ફનેર ભહશરાઓને વેલા ૂયી ાડલી. 

 ઉયક્ત તભાભ નશવાથી ીડીત ભહશરાઓ તેભજ દકળયીઓને એક જ સ્થે તભાભ વશામ 

ભી યશે તે ભાટે “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ળરૂ કયલાભાં આલરે છે. 

 

 વને્ટયનુ ંકામગ સ્થ :-  
 

 “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય જીલ્રા સ્તયે ળરૂ કયલાભા ંઆલેર છે.  

 જીલ્રાનું વેન્ટય જીલ્રાની હવહલર શહસ્ટરના કમ્ાઉંડભા ંળરૂ કયલાભા ંઆલરે છે. 

 આ મજનાન રાબ જીલ્રાની તભાભ નશવાગ્રસ્ત ભહશરાઓ અન ેદકળયીઓન ેભલાાત્ર છે. 

જરૂય જણામ ત્માય ેઅન્મ જીલ્રાની ીડીત ફશેનન ેણ આલયી રેલાભા ંઆલ ેછે. 

 શારભા ં ાટણ જીલ્રાનુ ં “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય, GMERS ભેડીકર શહસ્ટર,ધાયુય 

તા.જી.ાટણ ખાતે ળરૂ કયલાભાં આલરે છે. 

 વને્ટયભા ંકન-ેકન ેરાબ ભી ળક ે:-  
 

 કઇણ નશવાથી ીડીત ભહશરા આ મજનાન રાબ રઇ ળકે છે.  

 કઇણ ઉંભયની ીડીત ભહશરા આ મજનાન રાબ રઇ ળકે છે.  

 ીડીત ભહશરા વાથ ે૮ લગ વુધીની ઉંભયના દકળય ણ આ મજનાન રાબ રઇ ળકે છે.  

 તભાભ ઉંભયની દકળયીઓ આ મજનાઓ રાબ રઇ ળકે છે. 
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 વને્ટય દ્લાયા અાતી વલેાઓ :-  

 

 

 ભનલજૈ્ઞાહનક યાભળગ :-  

ીડીત ભહશરાઓન ે અનુબલી કાઉન્વેરય દ્લાયા 

કાઉન્વેનરગની વેલા ૂયી ાડી તેનાભાં આત્ભ-હલશ્લાવ લધે 

તેભજ તે તાના જીલનના મગ્મ હનણગમ રઇ ળકે તે ભાટ ે

વરાશકાય દ્લાયા મગ્મ દદળા વુચન કયલાભાં ભદદ કયે છે. 

તેભજ તે નશવા વાભે ન્મામ ભેલી ળકે તે ભાટે તેને મગ્મ દદળા 

ફતાલલાનુ ંભાગગદળગન આલાભાં આલ ેછે.  

 

 તફીફી વશામ :- 

કઇણ નશવાથી ીડીત ભહશરાઓને તભાભ પ્રકાયની 

તફીફી વશામ જેલી ક ેરફેયેટયી, એક્વ-યે , ઇભયજન્વી વાયલાય, 

વનગ્રાપી, ગંબીય ઇજાઓ, પ્રવુહત તાવ, ભાનહવક વાયલાય તેભજ 

ઓયેળનભાં જરૂયી ભદદ લગેયે... જેલી વેલાઓ તાત્કાહરત ધયણ ે

ૂયી ાડલાભાં આલ ેછે. 

OSC યથી 

ભતી વશામ  

ભનલૈજ્ઞાહનક 

યાભળગ  

તફીફી 

વશામ 

રીવ 

વશામ 

કામદાદકમ 

વરાશ 

શંગાભી 

ધયણે આશ્રમ 

૧૮૧ ભહશરા 

શેલ્ રાઇન  

ભાગગદળગન 
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 રીવ વશામ :- 

ીડીત ભહશરાન ે વેન્ટય દ્લાયા એપ.આઇ.આય. 

/એન.વી.આય./ડી.આઇ.આય.દાખર કયલા ભાટ ેભહશરાઓન ે

વશામ ૂયી ાડલાભા ં આલે છે.તેભજ રીવ વશામ 

ભાગગદળગન ણ ભી યશ ેછે.  

 કામદાદકમ વશામ :- 

 

ીડીત ભહશરાન ે જીલ્રા કાનૂની વેલા વિા ભંડના 

અહધકાયી દ્લાયા ભહશરા લદકર ૂયા ાડલાભા ં આવ્મા છે. 

“વખી”લન સ્ટ વેન્ટય ય આલનાય કવેભા ં કામદાદકમ 

ભદદગાય ફન ે છે. તેભજ ીડીત ભહશરાને મગ્મ ન્મામ ભી 

યશ ે તે ભાટેનુ ંજરૂયી ડક્મભેુન્ટ તેભજ ભાહશતી વેન્ટય દ્લાયા 

ૂયી ાડલાભાં આલ ેછે.  

 

 શગંાભી ધયણ ેઆશ્રમ :-  

 નશવાથી ીડીત ભહશરાન ે આંઠ લગના ફાક વાથે 

ાંચ દદલવ વુધીન શગંાભી ધયણ ે આશ્રમ યૂ 

ાડલાભા ંઆલ ેછે. 

 નશવાથી અવયગ્રસ્ત તભાભ ઉંભયની દકળયીઓ અન ે

ભહશરાઓન ે ાંચ દદલવ વુધીન શગંાભી ધયણ ે

આશ્રમ યૂ ાડલાભાં આલે છે. 

 આશ્રમ દયહભમાન ીદડત ભહશરાને તેના જીલન 

જરૂયીમાતની તભાભ ચીજ લસ્તુઓ જેલી ક ેકડા-૦૧ જડી, નાલાન વાફ,ુ કડાં ધલાન વાફ,ુ 

તેર, ળેમ્,ુ વનેેટયી ડે, લેવેરીન,નાલાન રૂભ, કાવંક, ટથૂ ેસ્ટ, ,ઉરીમ,ુ બ્રવ,ડામય,દલાઓ 

તેભજ અંડય ગાયભેન્ટ લગેય.ે.. વેન્ટય તયપથી ભપત યૂી ાડલાભાં આલે છે. 

 ૧૮૧ “અબમભ”ભહશરા શેલ્ રાઇન :-  

 કઇ ણ નશવાથી ીડીત ભહશરાને યેસ્ક્મુ લાન 

દ્લાયા તાત્કાહરક વેન્ટય ઉય રાલલા ભાટેની વેલા ૂયી 

ાડલાભા ં આલ ે છે. કઇણ નશવાથી ીડીત ભહશરાને 

તાત્કાહરક ૧૦૮ વર્ષલવ અથલા રીવ લાન દ્લાયા ણ વેલા 

ૂયી ાડલાભાં આલ ેછે. 
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 આહશ્રત અયજદાયન ેઆલાભા ંઆલતી કીટ :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 આહશ્રત અયજદાયન ેઆલાભાં આલતા બજનની માદી :- 
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“વખી” લન સ્ટ વને્ટય દ્લાયા અન્મ હલબાગ વાથ ેવંકરન :- 

 

 

 

OSCનું  

અન્મ હલબાગ વાથે 

વંકરન 

નાયી અદારત 

PBSC 

ભહશરાઓ રગતી 

સ્લૈહચ્છક 

વંસ્થાઓ 

જીલ્રા કાનૂની 

વેલા વિા ભંડ 

ભહશરા રીવ 

સ્ટેળન 

સ્લધાય ગૃશ  

ચાઇલ્ડ શેલ્ 

રાઇન ૧૦૯૮ 

ભહશરારક્ષી 

વયકાયી હલબાગ 

૧૮૧ અબમભ 

શેલ્ રાઇન 

ભહશરા વુયક્ષા 

વહભહતના વભ્મ 

જીલ્રા આયગ્મ 

તંત્ર 

જીલ્રા ગૃશ 

ભંત્રારમ 

ભહશરા વશામતા 

કેંર 
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 વને્ટયભા ંથતી કાભગીયી :-  

 

 ૨૪ કરાક વેલા ૂયી ાડલી. 

 તભાભ પ્રકાયની નશવાથી ીદડત ભહશરાઓને વશામ કયલી. 

 તભાભ પ્રકાયની નશવાથી ીદડત દકળયીઓને વશામ કયલી. 

 ીદડત ભહશરાઓની તફીફી વશામની જરૂય શમ ત તે વાથે યશી મગ્મ વાયલાય 

અાલલી. 

 ીદડત ભહશરાનંુ કાઉન્વેનરગ કયી તેને કઇ વશામની અગ્રભ જરૂયીમાત છે તે 

વુહનહશ્ચત કયલું. 

 ીદડત ભહશરાને ૫ દદલવન શંગાભી આશ્રમ આી આગની કામગલાશી શાથ ધયી 

વતત તેનંુ કાઉન્વેનરગ કયલું. 

 ીદડત ભહશરાને રીવ કામગલાશી કયલાની શમ ત એપ.આઇ.આય. લગેયે દાખર 

કયાલલું તેભજ તેભાં મગ્મ કામગલાશી થામ તે વુહનહશ્ચત કયલું. 

 ીદડત ભહશરાને કટગ વશામની જરૂય શમ ત DLSAભાં કેવ દાખર કયાલી મગ્મ 

લકીરની હનભણંક થામ તેની તકેદાયી યાખી વતત એક્વનભાં યશી કાભગીયી કયલી. 

 ીદડત ભહશરાને જરૂય જણાતા ૧૮૧ ભાયપતે મગ્મ વશામ આી તેને ભદદ કયલી. 

 જરૂય જણામ તેલા કેવભાં વરાશકાયને શાજય યાખી ફન્ને ક્ષકાયને ભંજૂય શમ અને 

મગ્મ શમ ત વભાધાનની પ્રક્રીમા શાથ ધયલી. 

 વેન્ટય ઉય જણામ ત રીવ ઇસ્ેક્ટય, કન્સ્ટેફર લગેયેને શાજય યાખી કાભગીયી 

કયલી.   

 વેન્ટય ય ૧૮ લગથી નીચેની વગીયાના કેવ આલે ત ચાઇલ્ડ શેલ્ રાઇન-૧૦૯૮ 

અને જીલ્રા ફા વુયક્ષા એકભ તેભજ ફા કલ્માણ વહભહતન વહશમાયા વાથથી 

કાભગીયી કયલાભાં આલે છે. 
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 “વખી” લન સ્ટ વને્ટયનુ ંભાખું :- 

 

 જીલ્રા કક્ષાની ભનીટયીંગ કહભટી :-  
 

૧ જીલ્રા કરકે્ટયશ્રી અન ેજીલ્રા ભજેીસ્ટ્રટેશ્રી  અ્મક્ષશ્રી 

૨ જીલ્રા રીવ અહધક્ષકશ્રી વભ્મશ્રી 

૩ ભખુ્મ જીલ્રા તફીફી અહધકાયીશ્રી વભ્મશ્રી 

૪ જીલ્રા વભાજ વયુક્ષા અહધકાયીશ્રી વભ્મશ્રી 

૫ વહચલશ્રી,જીલ્રા કાનનૂી વલેા વતા ભંડ વભ્મશ્રી 

૬ એન.જી.ઓ.પ્રહતહનહધ (૩ જેભાંથી ઓછાભા ંઓછા ૨ ભહશરા)  વભ્મશ્રી 

૭ દશજે પ્રહતફધંક વશ યક્ષણ અહધકાયીશ્રી વભ્મ વહચલશ્રી 

૮ કરકે્ટયશ્રી નક્કી કય ેત ેભજુફ વભ્મશ્રી 

 

જીલ્રા કક્ષાની કભીટી “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય વચુારૂં યીતે કામગયત યશ ે તેનું ભનીટયીંગ કયળે અન ે

વભમાંતય ેભાહશતી તેભજ ભાગગદળગન આળે તેભજ સ્ટાપને મગ્મ તારીભફ્ધ થામ તેનુ ંઆમજન કયળે. 

ભહશરા અને ફા કલ્માણ હલબાગ-ગાધંીનગય 

અ્મક્ષ (કરેક્ટયશ્રી) 

નડર ઓદપવય             

(ભહશરા અને ફા અહધકાયીશ્રી) 

વે ન્ટય એડહભનીટ્રટેય 

(3) 

રીગર 

એડ્લકટે 

રીવ 

વશામક 

કેવ લકગય       

(3) 

આઇ.ટી.ક્રાકગ   

(1) 

ભલ્ટી ગઝ લકગય 

(પમુન) (3) 

ચકીદાય       

(3)  

કાઉન્વેરય 

(૧) 
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ુઆ
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૦
૨

૧
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વેન્ટય યના કેવની વંખ્મા 

40% 

1% 
1% 

4% 

1% 
1% 

4% 

1% 

47% 

વેન્ટય યના કેવની વંખ્મા 

ઘયેરુ નશવા 

ફાત્કાય 

જાહતમ વતાભણી 

ભહશરાઓની શેયપેય/ 

લેાય 

ફા જાહતમ દુયઉમગ 

ફારગ્ન 

“વખી” લન સ્ટ વને્ટય,ાટણ ય આલરે કવેની આંકડાદકમ ભાહશતી :- 

 વને્ટય ય એહપ્રર-૨૦૨૦ થી ભાચગ-૨૦૨૧ વુધી નોંધામરે ભાહવક કેવની હલગત :-  

  

 

 વને્ટય ય એહપ્રર-૨૦૨૦ થી ભાચગ-૨૦૨૧ વુધી નોંધામરે કવેના પ્રકાયની હલગત :-  
 

ક્રભ ભાવનુ ંનાભ વને્ટય યના 

કેવની વખં્મા 

૧ એહપ્રર-૨૦૨૦ ૦૨ 

૨ ભે-૨૦૨૧ ૦૭ 

૩ જૂન-૨૦૨૧ ૧૩ 

૪ જુરાઇ-૨૦૨૦ ૨૪ 

૫ ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ ૧૧ 

૬ વપટેમ્ફય-૨૦૨૦ ૧૫ 

૭ ઓક્ટમ્ફય-૨૦૨૦ ૦૯ 

૮ નલેમ્ફય-૨૦૨૦ ૧૨ 

૯ દડવેમ્ફય-૨૦૨૦ ૧૫ 

૧૦ જાન્મુઆયી-૨૦૨૧ ૧૫ 

૧૧ પેબ્રુઆયી-૨૦૨૧ ૧૬ 

૧૨ ભાચગ-૨૦૨૧ ૨૧  

કુર કવેની વખં્મા ૧૬૦ 

ક્રભ કેવન પ્રકાય વને્ટય યના 

કેવની વખં્મા 

૧ ઘયેરુ નશવા ૬૫ 

૨ ફાત્કાય ૦૨ 

૩ જાહતમ વતાભણી ૦૧ 

૪ ભહશરાઓની શેયપેય/ 

લેાય 

૦૭ 

૫ ફા જાહતમ 

દુયઉમગ 

૦૧ 

૬ ફારગ્ન ૦૧ 

૭ ગુભ/અશયણ ૦૭ 

૮ વામફય ક્રાઇભ ૦૧ 

૯ અન્મ ગુના ૭૫ 

કુર કવેની વખં્મા ૧૬૦ 
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 વને્ટય ય એહપ્રર-૨૦૨૦ થી ભાચગ-૨૦૨૧ વુધી વને્ટય ય યાજ્મ લાઇઝ નોંધામરે  કેવની 

હલગત  

 
  

 

 એહપ્રર-૨૦૨૦ થી ભાચગ-૨૦૨૧ વધુી વને્ટય ય નોંધામરે જીલ્રા લાઇઝ કેવની હલગત 

 

 

 

૧૫૨ 

૧ ૨ ૨ ૩ 

૦ 

૫૦ 

૧૦૦ 

૧૫૦ 

૨૦૦ 

હલહલધ યાજ્મભાથંી વેન્ટય ય આલેર કેવની વંખ્મા 
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અ
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 ય
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મ
 

હલહલધ જીલ્રાભાંથી વેન્ટય ય આલેર કેવની વંખ્મા 

ક્રભ યાજ્મનુ ંનાભ હલહલધ યાજ્મભાથંી 

વને્ટય ય આલેર 

કેવની વખં્મા 

૧ ગુજયાત ૧૫૨ 

૨ કરકિા ૦૧ 

૩ ભશાયાષ્ટ્ર ૦૨ 

૪ યાજસ્થાન ૦૨ 

૫ દહક્ષણ ફગંા ૦૩ 

કુર કવેની વખં્મા ૧૬૦ 

 

ક્રભ 
 

જીલ્રાનુ ંનાભ  

હલહલધ જીલ્રાભાથંી 

વને્ટય ય આલેર 

કેવની વખં્મા 

૧ અભદાલાદ ૦૮ 

૨ ફનાવકાંઠા ૦૮ 

૩ બાલનગય ૦૧ 

૪ ગાંધીનગય ૦૧ 

૫ કચ્છ ૦૧ 

૬ ભહશવાગય ૦૧ 

૭ ભશેવાણા ૦૫ 

૮ ાટણ ૧૨૦ 

૯ વાફયકાંઠા  ૦૩ 

૧૦ વુયત ૦૨ 

૧૧ વુયેન્રનગય ૦૨ 

૧૨ અન્મ યાજ્મ ૦૮ 

કુર કવેની વખં્મા ૧૬૦ 
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૦ 

૧૦૦૦૦૦૦ 

૨૦૦૦૦૦૦ 

૩૦૦૦૦૦૦ 

પાલેર ગ્રાન્ટ 

લયામેર ગ્રાન્ટ 

૧૫૭ 

૧૮ ૧૫ 

૬૮ 
૮૬ 

૨ 

૦ 

૫૦ 

૧૦૦ 

૧૫૦ 

૨૦૦ 

કેવની વંખ્મા 

 એહપ્રર-૨૦૨૦ થી ભાચગ-૨૦૨૧ વધુી વને્ટય દ્લાયા આરે વશામના કેવની હલગત 

 

 

 એહપ્રર-૨૦૨૦ થી ભાચગ-૨૦૨૧ વધુી વયકાયશ્રી દ્લાયા પાલરે ગ્રાન્ટ/લયામરે 

ગ્રાન્ટની હલગત :- 

ક્રભ ફજેટ શડે પાલરે ગ્રાન્ટ લયામરે ગ્રાન્ટ 

૧ સ્ટાપ વરેયેી ૨૪,૦૦,૦૦૦/- ૨૨,૭૭,૪૪૮/- 

૨ સ્ટળેનયી ૨૪,૦૦૦/- ૧૫,૭૪૫/- 

૩ રાઇટફીર ૩૬,૦૦૦/- ૦૦/- 

૪ ટેહરપન/પકે્વ ફીર ૩૬,૦૦૦/- ૪,૬૯૬/- 

૫ કેટયીંગ/ફૂડ ૪૮,૦૦૦/- ૧૩,૬૦૦/- 

૬ કડા,ંદલાઓ અન ેકીટ ૨૪,૦૦૦/- ૨૩,૯૯૨/- 

૭ તારીભ/આઇ.ઇ.વી./એડ્લકેવી ૫૦,૦૦૦/- ૪૭,૨૦૦/- 

૮ ટ્રાન્સ્ટેળન ૨,૪૦,૦૦૦/- ૮૪,૮૮૦/- 

૯ કન્ટીજન્વી પડં ૧,૪૨,૯૦૦/- ૬૪,૦૪૬/- 

 કુર ૩૦,૦૦,૯૦૦/- ૨૫,૨૪,૮૮૦/- 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રભ આરે વશામ કવેની 

વખં્મા 

   ૧ ભનલૈજ્ઞાહનક કાઉન્વેનરગ ૧૫૭ 

૨ રીવ વશામ ૧૮ 

૩ કામદાકીમ વશામ ૧૫ 

૪  તફીફી વશામ ૬૮ 

૫ આશ્રમ ૮૬ 

૬ ૧૮૧ શલે્ રાઇન ૦૨ 
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 વને્ટય દ્લાયા હલહલધ સ્તય ેજાગૃહિ હળહફયનુ ંઆમજન :- 

 વને્ટય દ્લાયા કયલાભાં આલતી ભહશરા જાગહૃિ હળહફયની હલગત :- 

ક્રભ તારકુ જાગહૃિ હળહફય વખં્મા 
જાગહૃિ હળહફયભા ંશાજય 

વખં્મા (અદંાજીત) 

૧ ાટણ ૨૫ ૨૩૨૭  

૨ ચાણસ્ભા ૦૨ ૩૬૦ 

૩ હવ્ધયુ ૦૨ ૩૭૦ 

૪ યાધનુય ૦૩ ૧૭૮ 

૫ શાયીજ ૦૩ ૧૭૦ 

૬ વભી ૦૧ ૩૫ 

૭ ળખંશે્લય ૦૧ ૨૫ 

૮ વાતંરયુ ૦૧ ૬૦ 

૯ વયસ્લતી ૦૦ ૦૦ 

 કુર ૩૮ ૩૩૫૫ 

 

 ભહશરા જાગહૃિ ળહફય :- 

 

“વખી”લન સ્ટ વેન્ટય,ાટણના સ્ટાપ દ્લાયા ાટણ જીલ્રાના હલહલધ ગાભડાઓભાં, આળા લકગય 

ફશેન, વયંચ, ભહશરા કરેજ, ભહશરારક્ષી કાભ કયતી સ્લૈહચ્છક વંસ્થાઓ તથા વયકાય દ્લાયા આમજીત 

આયગ્મ સ્ટર તથા ભેા, લકગળ, આગંણલાડી કામગકય, દપભેર શેલ્થ લકગય, ડક્ટય, વયકાયી અહધકાયીઓ 

તથા હલહલધ વયકાયી કચેયીઓ લગેય.ે..જગ્માએ જઇ OSC ના પ્રચાય-પ્રવાય ભાટે ભહશરા જાગૃહિ હળહફયનું 
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આમજન કયલાભા ંઆલ ે છે. જેભા ંOSC મજનાની હલસ્તાયૂલગક ભાહશતી આલાભાં આલે છે તથા આ 

મજનાભા ંકેલા પ્રકાયની ભહશરાઓ રાબ રઇ ળકે અને આ વેન્ટય યથી કેલા પ્રકાયની વશામ ભેલી ળકામ 

તથા ભહશરારક્ષી હલહલધ અન્મ મજનાઓની ભાહશતી આલાભા ંઆલ ે છે. ભહશરાઓ ઉય થતી નશવા 

અને તે નશવા વાભે કેલી યીતે વાભન કયલ લગેયેની ભાહશતી હલસ્તાયથી આલાભા ં આલ ે છે અન ે તેનુ ં

આઇ.ઇ.વી.હલતયણ તથા ગાભના જાશેય સ્થ ય સ્ટીકય રગાલી તથા લગ-૨૦૨૧-૨૨ના વખી લન 

સ્ટ વેન્ટય મજનાના કરેન્ડય તથા ફેગ હલતયણ કયી મજનાન પ્રચાય-પ્રવાય લધાયલાભા ંઆલ ેછે. 

OSC મજનાના પ્રચાય-પ્રવાય વાથે વયકાયશ્રીની હલહલધ ભહશરારક્ષી મજનાઓ જેલી કે “વ્શારી 

દદકયી” મજના અંતગગત ૦૨-ઓગષ્ટ-૨૦૧૯ છી જન્ભેર ફાકીઓના પભગ બયલાભાં આલે છે. તથા 

હલધલા વશામ મજના, વુકન્મા મજના,ફેટી ફચાલ,ફેટી ઢાલ મજના,ારક ભાતા-હતા મજના, 

૧૮૧ અબમભ ભહશરા શલે્રાઇન, સ્લધાયગૃશ મજના, જીલ્રા કાનૂની વેલા વિા ભંડ દ્લાયા ભતી 

ભપત કાનૂની વશામ, ચાઇલ્ડ શલે્ રાઇન-૧૦૯૮, જેલી અનેક મજનાઓન પ્રચાય-પ્રવાય કયલાભાં આલે 

છે. વાથ-ેવાથ ેતેના પભગ ક્માંથી ભળ ેઅન ેતેભા ંકમા-કમા આધાય ૂયાલાની જરૂય ડળ ેતથા તે પભગ બયી 

કઇ કચેયીભાં જભા કયાલલા લગેયેની ભાશીતી આલાભાં આલ ેછે. 

આ વાથે “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ાટણની એક ટીલી એડ્લેટાઇઝ ફનાલલાભાં આલી છે. જેનુ ં

વળીમર ભીડીમા ભા્મભ દ્લાયા ફશ પ્રચાય-વાય કયલાભાં આલે છે. તથા વદય વેન્ટયનું પવેફુક ેજ 

અને ટ્લીટય તેભજ મુ ટ્મફુ ચેનર ફનાલલાભાં આલી છે. જેના દ્લાયા મજનાન ફશ પ્રચાય-પ્રવાય 

કયલાભાં આલ ેછે.  
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 વંસ્થા દ્લાયા સ્ટકે શલ્ડય એડ્લકેવી વહેભનાય :- 

ક્રભ તાયીખ સ્થ તારકુ સ્ટરભા ંશાજય વખં્મા (અદંાજીત) 

૧ ૦૮/૧૨/૨૦૨૦ શટેર ભાયલરે,ાટણ ાટણ ૫૦ 
 

શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વેલા ટ્રસ્ટ દ્લાયા ચાઇલ્ડ રાઇન-૧૦૯૮ દ્લાયા “ફા અહધકાય અન ેફા વયંક્ષણ” 

હલમ ઉય એક સ્ટેક શલ્ડય એડ્લકવેી ભીટીંગનુ ં આમજન કયલાભાં આવ્મ.ુ જેભા ં ાટણ જીલ્રાના 

હલહલધ ફા વંયક્ષણ ગૃશ (DCPU)ના અહધકાયી, ફા વુયક્ષા વહભહત, જીલ્રા ફા વુયક્ષા એકભ, 

ચાઇલ્ડ રાઇન-૧૦૯૮ ટીભ, જુલેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટના ભેમ્ફય જ્મત્વનાફેન નાથ તથા હલહલધ 

હલબાગના સ્ટેક શલ્ડય તેભજ શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વલેા ટ્રસ્ટ - વંસ્થાના અહધકાયી અન ેદાહધકાયીઓ એ 

શાજયી આરે શતી.આ વેહભનાયભાં ફાકના અહધકાય અને ફાકના કામદા હલળે વભજ આલાભા ં

આલી શતી.તેભજ હલહલધ હલબાગના ંસ્ટેક શલ્ડય વાથ ેવંક્રન ભીટીંગનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્મ ુતથા 

ફાકના વંયક્ષણ હલમ ઉય ચચાગ કયલાભા ંઆલી શતી. 
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 મજનાકીમ  કરેને્ડય અન ેફગે હલતયણ :- 
 

વખી” લન સ્ટ વેન્ટય મજનાના લગ-૨૦૨૧-૨૨ ના કેરેન્ડય તથા ફેગ ફનાલી ાટણ 

જીલ્રા તેભજ તારુકાની હલહલધ વયકાયી તથા હફન વયકાયી હલબાગ અને કચેયીઓભાં,ાટણ જીલ્રા 

તેભજ તારુકાના હલહલધ રીવ સ્ટેળન, એવ.ી.કચેયી, કટગ, હલહલધ ભહશરારક્ષી વયકાયી તેભજ 

અધગવયકાયી વંસ્થાઓ,હવહલર શહસ્ટરભા,ં વાભાજીક કામગકય, આંગણલાડી તેભજ ગાભના વયંચન ે

તેભજ ાટણ ભાભરતદાય કચેયી તથા ફેગ હલતયણ વેન્ટય ય આલનાય અયજદાય તથા તેભના ઉય 

ભુજફની તભાભ વયકાયી અને અધગવયકાયી કચેયીઓભાં આી પ્રચાય-પ્રવાય લધાયલાભાં આવ્મ છે.  
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 OSC મજના ઓપીવ ટફેર ઘડીમા દ્લાયા પ્રચાય-પ્રવાય :- 

“વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ાટફ દ્લાયા  “ઓપીવ ટફેર 

ઘડીમા” ફનાલલાભા ં આલેર છે. જે ઘડીમા “વખી” લન સ્ટ 

વેન્ટય,ાટણ ની ભુરાકાત રેનાય ાટણ જીલ્રા ભહશરા અન ેફા 

અહધકાયીશ્રી, દશેજ પ્રહતફંધક વશ યક્ષણ અહધકાયીશ્રી, હજલ્રા 

કાનૂની વેલા વિા ભંડના વેક્રટેયીશ્રી ઠક્કય વાશેફ, જેન્ડય દયવવગ 

વેન્ટયના ફીજરફેન, રીવ અહધક્ષક વાશેફશ્રી, 

એભ.એવ.ડફલ્મ.ુકરજેના પ્રપેવય ગાગીફેન લગયેે... અહધકાયી 

તેભજ દાહધકાયીઓન ે “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય મજનાદકમ 

“ઓપીવ ટફેર ઘડીમા” આી “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય મજનાન ફશ પ્રચાય-પ્રવાય લધાયલાભા ં

આલે છે.  
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 ભહશરા ખલાડીમાની ઉજલણી :- 

૧-ઓગષ્ટ થી ૧૪-ઓગષ્ટ “ભહશરા વળહક્તકયણ ખલાડીમા” હનહભિ ેકયનાની ભશાભાયી ્માન ેયાખીન ે

ભહશરા અન ે ફા હલકાવ હલબાગ, ગાંધીનગય અને જેન્ડય દયવવગ વેન્ટય દ્લાયા લંદ ે ગજુયાત ચનેર-૧ 

ભા્મભથી ઓનરાઇન લેહફનાયનુ ં આમજન કયલાભાં આલરે. જેભાં OSC સ્ટાપ દ્લાયા આ લેહફનાય 

હનશાલાભાં આલેર. જેભાં ૧૪ દદલવ દયહભમાન નીચે ભુજફના હલમ ઉય અરગ-અરગ હનષ્ણાંત દ્લાયા 

અરગ-અરગ હલમ ઉય ચચાગ કયલાભા ંઆલી. 

ક્રભ તાયીખ હલમ 

૦૧ ૦૧/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા વયુક્ષા દદલવ ઉજલણી 

૦૨ ૦૨/૦૮/૨૦૨૧ હલશ્લ દદકયી દદલવ ઉજલણી 

૦૩ ૦૩/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા સ્લાલરફંન દદલવ ઉજલણી 

૦૪ ૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા નેતૃત્લ દદલવ ઉજલણી 

૦૫ ૦૫/૦૮/૨૦૨૧ આયગ્મ દદલવ ઉજલણી 

૦૬ ૦૬/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા કૃહ દદલવ ઉજલણી 

૦૭ ૦૭/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા હળક્ષણ દદલવ ઉજલણી 

૦૮ ૦૮/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા સ્લચ્છતા જાગૃહત દદલવ ઉજલણી 

૦૯ ૦૯/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા કલ્માણ દદલવ ઉજલણી 

૧૦ ૧૦/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા ફા ણ દદલવ ઉજલણી 

૧૧ ૧૧/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા કભગમગી દદલવ ઉજલણી 

૧૨ ૧૨/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા કાનૂની દદલવ ઉજલણી 

૧૩ ૧૩/૦૮/૨૦૨૧ શ્રભજીલી ભહશરા દદલવ ઉજલણી 

૧૪ ૧૪/૦૮/૨૦૨૧ ભહશરા વષ્ઠલ દદલવ ઉજલણી 
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 OSC સ્ટાપ ટ્રનેનગ:- 

 NICPPED દ્લાયા મજામરે ઓનરાઇન તારીભ :-  

ક્રભ તાયીખ હલમ ટ્રેનનગ આનાય હલબાગનુ ં

નાભ 

ભા્મભ દયભાક્વગ 

૧ ૦૯/૦૭/૨૦ થી 

૧૦/૦૭/૨૦ 

ઘયેરંુ નશવા અને જાહત NICPPED, Delhi ઓનરાઇન એડ્ભીન અને 

કેવલકગય 

૨ ૨૩/૦૭/૨૦ થી 

૨૪/૦૭/૨૦ 

વાઇફય ક્રાઇભ, ભહશરા વુયક્ષા 

અને વરાભતી 

NICPPED, Delhi ઓનરાઇન એડ્ભીન અને 

કેવલકગય 

૩ ૦૬/૦૮/૨૦ થી 

૦૭/૦૮/૨૦ 

કાનૂની વરાભતી અને વામક & 

વવીમ કાઉન્વેનરગ 

NICPPED, Delhi ઓનરાઇન એડ્ભીન અને 

કેવલકગય 

૪ ૧૯/૧૦/૨૦ થી 

૨૪/૧૦/૨૦ 

દયફે્રળય તારીભ જેન્ડય દયવવગ વેન્ટય ઓનરાઇન એડ્ભીન અને 

કેવલકગય 

૫ ૧૦/૧૨/૨૦૨૦ ભહશરારક્ષી કામદા હલળે વભજ ઠક્કય વાશેફ,વેકે્રટયીશ્રી-

જીલ્રા કાનૂની વેલા વિા 

ભંડ,ાટણ 

ઓપરાઇન એડ્ભીન અને 

કેવલકગય 

૬ ૧૯/૦૩/૨૧ OSC લકગળ ભહશરા અને ફા હલકાવ 

ભંત્રારમ, દદલ્શી 

ઓપરાઇન એડ્ભીન 

૭ ૩૧/૦૩/૨૧ થી 

૦૧/૦૪/૨૧ 

કાનૂની વરાભતી અને વામક & 

વહળમ કાઉન્વેનરગ 

NICPPED, Delhi ઓનરાઇન રીગર એડ્લકેટ 

અને કેવલકગય 
 

બાયત વયકાયના NICPPED, Delhi દ્લાયા કયનાની કયી દયહસ્થહતન ે ્માને યાખીને ઓન રાઇન 

ભા્મભથી જુદા-જુદા હલમ ઉય તારીભ મજલાભા ંઆલ ેછે. જેભાં અરગ-અરગ હનષ્ણાંત દ્લાયા OSC ના 

સ્ટાપન ેઅરગ-અરગ હલમ ઉય તારીભ આલાભા ંઆલી શતી. જે હલમભા ંભુખ્મત્લ ેનીચ ેભુજફના હલમ 

ઉય ચચાગ કયલાભાં આલી.  

- ઘયેરુ નશવા અન ેજાહત 

- વાઇફય ક્રાઇભ, ભહશરા વયુક્ષા અને વરાભતી 

- કાનૂની વરાભતી અન ેવામક & વહળમ કાઉન્વનેરગ 
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 જેન્ડય દયવવગ વને્ટય (GRC) આમજીત તારીભ :- 

આ ઉયાંત જેન્ડય દયવવગ વેન્ટય દ્લાયા “વખી” લન સ્ટ વેન્ટયના વેન્ટય એડ્ભીનીસ્ટ્રેટય અને કવે 

લકગયની “દયફ્રેળય તારીભ” નું છ દદલવીમ ઓન રાઇન તારીભનું આમજન કયલાભાં આવ્મુ. જે છ દદલવ 

દયહભમાન અરગ-અરગ હલમ ઉય ચચાગ કયલાભા ં આલી. જેભાં તારીભ હનષ્ણાંત તયીકે આનંદીફેન 

ટેરએ વેન્ટયના સ્ટાપગણને તારીભ આલાભાં આલી શતી.જે તારીભભાં નીચે ભુજફના ભુદ્દાની ચચાગ 

કયલાભાં આલી. 

 

 

 કાઉન્વેનરગ હલબાલના,  

 કાઉન્વેનરગ એટર ેળંુ? કાઉન્વેનરગના પ્રકાય, 

  કાઉન્વેનરગના ્મેમ, કાઉન્વેનરગના જરૂયી ગુણ 

 વભસ્માનુ ંભૂલ્માંકન 
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 કાઉન્વેરયે કઇ ફાફતનુ ં્માન યાખલુ જઇએ. 

 કાઉન્વેનરગની પ્રદક્રમા, કુળતા હલ ેતફક્કાઓ 

 કાઉન્વેનરગનુ ંભશત્લ 

 ફનગ આઉટ એટરે ળંુ ? ફનગ આઉટના કાયણ, રક્ષણ અને હચન્શ 

 સ્ટ્રેટ (તણાલ) એટરે ળંુ ? ટ્રભા એટર ેળંુ? 

 નશવા એટરે ળંુ ? નશવાના પ્રકાય 

આભ, ઉયક્ત હલમ ઉય તારીભ હનષ્ણાંત દ્લાયા તારીભકાયને વભજાલલાભાં આવ્મા તથા વેન્ટય ય 

આલનાય ીડીત ભહશરાઓને કમા ંપ્રકાયની વેલા આલી અન ેકમા પ્રકાયે કાઉન્વેનરગ કયલુ ંલગેય.ે.. હલમ ઉય 

હલસ્તાયથી ચચાગ કયલાભાં આલેર. આભ, ટ્રેનનગ ળરૂ થમા શરેા પ્રી ટ્રેસ્ટનું આમજન કયલાભાં આલરે અન ે

ટ્રેનનગ ૂયી થમા ફાદ સ્ટ ટેસ્ટનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્મ ુશત.ુ   

 જીલ્રા કાનૂની વલેા વિા ભંડ,ાટણ આમજીત તારીભ :- 

ાટણ જીલ્રા કાનૂની વેલા વિા ભંડ ના વકે્રેટયી વાશફેશ્રી તથા ભીડીએટય જ્મત્વનાફેન નાથ દ્લાયા 

“વખી”લન સ્ટ વેન્ટયના વેન્ટય એડ્ભીન અન ે કવે લકગયને ભહશરારક્ષી કામદા અન ે કરભ હલળે ભાહશતી 

આલાભા ંઆલી તથા વેન્ટય ય આલનાય કેવભા ંડતી ભુશ્કરેીઓ હલળે ચચાગ કયલાભાં આલી તથા વેન્ટય ય 

અત્માય વુધી આલનાય કવે હલળે ભાહશતી ભેલલાભા ંઆલેર અને તેભાં કયલાભાં આલતી ભદદ હલળે ભાહશતી 

ભેલલાભાં આલરે. જેભાં વેન્ટય ય આલનાય કેવભાં રીવ વશામભાં ડતી ભુશ્કેરી ચચાગ કયલાભાં આલી. 

જેભાં ઠક્કય વાશેફ દ્લાયા જીલ્રા રીવ અહધક્ષકશ્રીના વંકરનથી વેન્ટય ય રીવ ભદદ અાલલા ભાટ ે

જરૂયી વટગ કયલાભાં આવ્મ.   
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 ભહશરા અન ેફા ભતં્રારમ, નલી દદલ્શી આમજીત તારીભ :- 

તાયીખ-૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ના યજ “હલજ્ઞાન બલન-નલી દદલ્શી” ખાતે ભહશરા અન ે ફા હલકાવ 

ભંત્રારમ, નલી દદલ્શી દ્લાયા લકગળનું આમજન કયલાભાં આલેર. જે લકગળભા ંબાયતના તભાભ “વખી” લન 

સ્ટ વેન્ટયના એક-એક કેન્ર વંચારકએ શાજયી આેર. આ લકગળભાં અંદાજે ૭૦૦ જેટરા જુદા-જુદા 

જીલ્રાના કેંર વંચારકએ શાજયી આેર.  

ભાન.વેક્રટેયી- યાભ ભશન ભીશ્રા (ડફલ્મુ વી.ડી.ગલભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા) ના અ્મક્ષ સ્થાને તાયીખ:-

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ના યજ વલાય ે૧૦:૦૦ ભહશરા અને ફા હલકાવ હલબાગ દ્લાયા “વખી” લન સ્ટ વને્ટય 

મજના અંતગગત “ભહશરા વરાભતી અન ેવળહક્તકયણ” યીવંલાદનું આમજન હલજ્ઞાન બલન, નલી દદલ્શી 

ખાતે કયલાભા ં આવ્મુ. જેભાં યાભ ભશન ભીશ્રા-વેક્રટેયી-WCD ગલભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા,આહળ શ્રીલાસ્તલ-

એડીળનર વકે્રેટયી-WCD ગલભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા,લ્રલીફેન અગ્રલાર-જઇન્ટ ડામયકે્ટય-WCD ગલભને્ટ 

ઓપ ઇન્ડીમા, ડૉ. અંજુ યાઠી યાના- જઇન્ટ વેક્રેટયી દડાટગભેન્ટ ઓપ રીગર આહવ.,સ્ભૃહત જુફીન ઇયાની- 

લુભન ઓપ ચાઇલ્ડ ડેલરભેન્ટ- ભહશરા અને ફા હલકાવ ભંત્રી -WCD ગલભેન્ટ ઓપ ઇન્ડીમા, ભયરી ાંડ-ે 

ર ભીનીસ્ટ્રી, હભવીવ ળીલાજી, ડૉ.વહુભહત્ર ઘવ,ભનજ ળુક્ર લગેય ે અહધકાયી-દાઅહધકાયીઓએ શાજયી 

આેર. 

 

 

 

 

 

 

 

આ લકગળભાં હભળન ળહક્ત હલમ ઉય ચચાગ કયલાભાં આલી.જેભાં ભહશરાઓરક્ષી હલહલધ મજનાઓન ે

વાથ ેજડલા અંગે ચચાગ કયલાભાં આલી. તથા ભહશરાઓ ઉય થતી નશવા ઉય ચચાગ કયલાભા ંઆલી. અને 

વેન્ટયભાં ડતી ભુશ્કરેીઓ અને બહલષ્મભાં નલીન વુધાયા-લધાયા ભાટ ે શાજય તભાભ કેન્ર વંચારક ાવેથી 

દકભતી વુચન રેલાભા ંઆવ્મા શતા અન ેઆ દકભતી વૂચનન ેભહશરા અન ેફા ભંત્રારમભાં યજૂ કયી નલીન 

વુધાયા લધાયા રાલલા ભાટનેી ચચાગ કયલાભાં આલી.     
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 કયનાકાભા ંકયરે કાભગીયીની હલગત :- 

 ભાઇગ્રન્ટ લકગયની ભરુાકાત :-  

ક્રભ તાયીખ સ્થ ભાઇગ્રન્ટ લકગયની વખં્મા 

સ્ત્રી રુૂ ફાક 

૦૧ ૦૬/૦૪/૨૦૨૦ આંફાબાઇ ધભગળાા,ાટણ ૧૨ ૧૯ ૨૨ 

૦૨ ૦૬/૦૪/૨૦૨૦ પ્રાથહભક ળાા,ચડીમાણા તા.-વભી ૦૩ ૦૩ ૦૦ 

૦૩ ૦૬/૦૪/૨૦૨૦ RUSA ફઇઝ શસ્ટેર, ાટણ ૦૪ ૫૮ ૦૯ 

૦૪ ૦૬/૦૪/૨૦૨૦ હચલ્રન શભ પય ફઇઝ,ારડી ૦૮ ૧૬ ૧૦ 

૦૫ ૦૬/૦૪/૨૦૨૦ કે.ફી.લકીર શાઇસ્કરુ,યાધનુય ૦૦ ૦૮ ૦૦ 

૦૬ ૦૬/૦૪/૨૦૨૦ કરીલાડા પ્રાથહભક ળાા,વાંતરયુ ૦૨ ૦૩ ૦૨ 

૦૭ ૧૩/૦૪/૨૦૨૦ આંફાબાઇ ધભગળાા,ાટણ ૧૨ ૧૯ ૨૨ 

૦૮ ૧૩/૦૪/૨૦૨૦ RUSA ફઇઝ શસ્ટેર, ાટણ ૦૪ ૫૨ ૦૯ 

૦૯ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦ ખીભાવય પ્રાથહભક ળાા,વાંતરયુ ૦૩ ૦૫ ૦૩ 

૧૦ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦ પ્રાથહભક ળાા,ચડીમાણા તા.-વભી ૦૩ ૦૪ ૦૦ 

૧૧ ૧૫/૦૪/૨૦૨૦ કે.ફી.લકીર શાઇસ્કરુ,યાધનુય ૦૦ ૦૮ ૦૦ 

૧૨ ૨૧/૦૪/૨૦૨૦ RUSA ફઇઝ શસ્ટેર, ાટણ ૦૮ ૧૬ ૧૦ 

૧૩ ૨૧/૦૪/૨૦૨૦ હચલ્રન શભ પય ફઇઝ,ારડી ૦૯ ૧૬ ૧૦ 

૧૪ ૨૭/૦૪/૨૦૨૦ RUSA ફઇઝ શસ્ટેર, ાટણ ૦૪ ૫૮ ૦૯ 

૧૫ ૨૭/૦૪/૨૦૨૦ આંફાબાઇ ધભગળાા,ાટણ ૧૨ ૧૯ ૨૨ 

૧૬ ૨૭/૦૪/૨૦૨૦ પ્રાથહભક ળાા,ચડીમાણા તા.-વભી ૦૩ ૦૪ ૦૦ 

૧૭ ૨૭/૦૪/૨૦૨૦ કે.ફી.લકીર શાઇસ્કરુ,યાધનુય ૦૦ ૦૮ ૦૦ 

૧૮ ૨૭/૦૪/૨૦૨૦ ખીભાવય પ્રાથહભક ળાા,વાંતરયુ ૦૨ ૦૩ ૦૨ 

કુર ભાઇગ્રન્ટ લકગય  ૮૯ ૩૧૯ ૧૩૦ 

 

આજની આ લૈહશ્લક હફભાયી “કયના” ના લધતાં 

જતા કેવના કાયણે વયકાયને લધતાં જતાં કેવ અટકાલલા 

ભાટે રકડાઉન યાખલાની પયજ ડી શતી. જે રકડાઉન 

દયહભમાન જાશેય આયગ્મ વેલાઓ હવલામ તભાભ વલેાઓ 

ઉય યક રગાલલાભા ં આવ્મ શત. આ દયહભમાન વદય 

વેન્ટય દ્લાયા ાટણ જીલ્રાભા ં ફશાયના યાજ્મભાંથી 

યજગાયી ભાટ ેઆલરે ભાઇગ્રન્ટ લકગયને ાટણ જીલ્રાના 

અરગ-અરગ આશ્રમ ગશૃભાં આશ્રમ આલાભા ં આવ્મ 

શત. “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય – ાટણના વેન્ટય 
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એડ્ભીનીસ્ટ્રેટય અને કવે લકગય દ્લાયા આ આશ્રમ ગશૃભાં આશ્રમ રઇ યશેરા ભાઇગ્રન્ટ લકગયભાં 

વભી,શાયીજ,યાધનુય તથા વાંતરુય તારુકાનાં ભાઇગ્રન્ટ લકગયનુ ંવાભાજીક તથા વળીમર કાઉન્વેનરગ ણ 

કયલાભાં આવ્મુ શતુ. તેભજ વયકાયશ્રી દ્લાયા ૂયી ડાતી વલરત તથા અન્મ જરૂયીમાતનુ ં ણ હનયીક્ષણ 

કયલાભાં આવ્મ ુશતુ.ં તેભજ તેઓને ણ ભાસ્ક તથા વનેટેાઇઝય હલતયણ કયલાભા ંઆવ્મા શતા. 

ળેલ્ટય શભના ફાકને ચાઇલ્ડ શલે્ રાઇન-૧૦૯૮ ના વશમગથી હફસ્કીટ તથા ષ્ટીક નાસ્તાનુ ં

હલતયણ કયલાભા ં આવ્મ ુ શત.ુવસં્થા દ્લાયા ાટણ જીલ્રાના વયસ્લતી તથા ાટણ તારુકાભા ં

જરૂયીમાતલાા દદવ્માંગ બાઇ-ફશેન તેભજ હલધલા ભહશરાઓને ૫૩ યાળન કીટનું હલતયણ કયલાભાં 

આવ્મ ુશત.ુ જેભાં બુહતમાલાવણા ગાભે વયસ્લતી તારકુાના ટી.ડી.ઓ.વાશફેશ્રીએ શાજયી આરે શતી. 

 ભાસ્ક/વેનટેાઇઝય હલતયણ :-  

વંસ્થા દ્લાયા ાટણ જીલ્રાના 

ાટણ,વભી,શાયીજ,યાધનુય તથા વાંતરુય ભુકાભે વદા 

તાની ડ્મુટીભાં તત્ય યશેતા રીવ જલાનન ે કટન 

કાડભાંથી ફનાલરે ભાસ્કનું હન:ળુલ્ક હલતયણ કયલાભા ં

આવ્મ ુ શતુ. તેભજ ધાયયુ હવહલર શહસ્ટર, ટે્રરં 

તથા ગયીફ વ્મહક્તઓ તેભજ ફેન્કભાં ણ ભાસ્ક હલતયણ 

કયલાભાં આવ્મુ શતુ. ાટણ તથા તેભને જીલન જરૂયીમાતની 

લસ્તુઓ ૂયી ડલાભા ંજરૂયી ભદદ કયલાભાં આલી શતી તથા 

તેભના લતન વુધી ભકરલા ભાટે વયકાયશ્રીની ભદદ રઇ 

એવ.ટી.ફવની વ્મલસ્થા કયી આલાભાં આલી શતી. 
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 ભાઇક્ર કન્ટને્ટભને્ટ ઝનની ભરુાકાત :-  

ાટણ હવટીના હલહલધ ભાઇક્ર કન્ટેન્ટભેન્ટ ઝનભા ં

શભ કયન્ટાઇન રકની રૂફરૂ ભુરાકાત કયી તેભને ડતી 

ભુશ્કેરીઓ હલળે ભાહશતી ભેલલાભાં આલી તથા વયકાયશ્રી 

દ્લાયા યૂી ડાતી વલરત તથા અન્મ જરૂયીમાતનું ણ 

હનયીક્ષણ કયલાભા ંઆવ્મ ુશતંુ.તથા તેભની જીલન જરૂયીમાતની 

લસ્તુઓ યૂી ાડલાભાં આલી શતી.  

 

 ાટણ વીટીભાં “આયગ્મ ધન્લતંયી યથ”ભા ંકયના ટસે્ટીંગભા ંવશબાગીદાયી :-  

 

ાટણ હવટીભાં કયનાનુ ં જખભ લધતાં ાટણ 

જીલ્રા ભહશરા અન ેફા અહધકાયીના ભાગગદળગન શઠે તથા 

જીલ્રા આયગ્મતંત્રના વાથ ેયશી “આયગ્મ ધન્લંતયી યથ” ભા ં

ાટણ હવટીના હલહલધ હલસ્તાયભાં જઇ કયના ટેસ્ટીંગભાં 

વશબાગીદાયી આી કયના ટેસ્ટીંગભાંન વ્મા લધાયલામ ાં 
વાથ આલાભાં આવ્મ શત. 

 

 “વખી” લન સ્ટ વને્ટય,ાટણ વેનટેાઇઝેળન :-  

આ લૈહશ્લક ભશાભાયી “કયના” ન ે ્માન ે યાખીન ે

વભમાંતયે OSC ઓપીવને વેનેટાઇઝ કયલાભાં આલી 

શતી. તથા ઓપીવના તભાભ સ્ટાપન ે  ભાસ્ક, 

વેનેટાઇઝય, શેન્ડ ગ્રઝ, લગેયે આલાભા ંઆવ્મા તથા 

સ્ટાપને કયના ભશાભાયીને ્માને યાખીને વળીમર 

દડસ્ટન્વનુ ંારન કયલા જણાલલાભાં આવ્મ.ુ તથા વેન્ટય 

ઉય આશ્રમ રેનાય તભાભ ીડીત ભહશરાન ે વો પ્રથભ 

કયના ટસે્ટીંગ કયલાભા ંઆવ્મા અન ેઆલનાય ફશનેને 

વોપ્રથભ વેન્ટય તયપથી અરગથી ફનાલલાભાં આલેર 

આઇવરેળન લડગભાં યીપય કયલાભાં આવ્મા શતા.   
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 “વખી” લન સ્ટ વને્ટય,ાટણના સ્ટાપન ેકયના લદયમવગ પ્રભાણત્ર એનામત :-  

આંતયાષ્ટ્રીમ ભહશરા દદન હનહભિે “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ાટણના સ્ટાપન ે ફાય કાઉન્વેનરગ 

ઓપ ગજુયાત દ્લાયા “કયના લદયમવગ” ના હળલ્ડ આી વન્ભાહનત કયલાભા ંઆવ્મા શતા. તથા વેન્ટય 

ય વતત કાનૂની વરાશકાય તયીકે જડામેર અન ે  કયનાની ભશાભાયીભાં ણ કામદાકીમ ભદદગાય 

તયીકે વલેા ફજાલનાય જીલ્રા કાનૂની વેલા વિા ભંડ,ાટણ તયપથી “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય 

ાટણભાં પાલેર રીગર એડ્લકેટ જ્મત્વનાફેન નાથને ણ શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વલેા ટ્રસ્ટ વંચાહરત 

વખી લન સ્ટ વેન્ટય, ાટણ દ્લાયા કયના લદયમવગ તયીકે પ્રભાણત્ર આી વન્ભાહનત કયલાભા ં

આવ્મા શતા.     
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 વને્ટય ય મજામરે સ્ટાપ ભીટીંગ :-  

OSC ના વેન્ટય એડ્ભીનીસ્ટ્રેટય દ્લાયા 

વભમાંતય ે અને જરૂય જણામ ત્માયે અથલા દય ૧૦ 

દદલવે OSC ય સ્ટાપ ભીટીંગનું આમજન કયલાભા ં

આલ ેછે. અત્માયે કયનાની દયહસ્થહતને ્માને યાખી 

જરૂય જણામ ે “ગગુર ભીટ” વળીમર ભીડીમા 

એપરીકેળન દ્લાયા ણ ઓન રાઇન ભીટીંગનું 

આમજન કયલાભા ંઆલ ેછે.આ ભીટીંગભા ંOSC ય 

આલેર કવેની ચચાગ કયલાભાં આલ ેછે, નલા હવડ્મુર 

ફાફતે ચચાગ, ભહશરા જાગહૃિ હળહફય આમજન અંગ ે

ચચાગ, ભાહવક યીટગ અંગ ેચચાગ કયલાભા ંઆલ ેછે.અન ે

કઇ ભીટીંગ કે વેહભનાયભાં બાગીદાયી કે વયકાયી 

પ્રગ્રાભભાં વશ-બાગીદાયી ભાટે પરાનનગ કયલાભાં આલે છે. તેભજ OSC ની વેલાન રાબ જીલ્રાના છેલાડાના ં

ગાભની ફશેન વુધી શોંચી ળકે તે ભાટેની ચચાગ હલચાયણા કયી આગાભી વભમનું બાહલ આમજન કયલાભાં 

આલે છે.અન ે OSC ના ભંૂઝલતા પ્રશ્ન અંગ ે ણ ચચાગ કયલાભા ં આલ ે છે. તેભજ જે કેવભા ં ભંૂઝલણ 

અનુબલાઇ શમ તેલા કેવભાં કની ભદદ રલેી, કની વાથ ેવંકરન કયી કવેના ં ઉકરે રાલી ળકામ આ ભાટ ે

વભમાંતય ેસ્ટાપ ભીટીંગનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆલ ેછે.  

 વંસ્થાના પ્રભખુ શ્રી વાથ ેOSC કભગચાયીની સ્ટાપ ભીટીંગ :- 

વભમાંતયે વંસ્થાના પ્રભુખ શ્રી નયેળબાઇ દલે દ્લાયા OSCના કભગચાયીઓ ભુરાકાત કયલાભાં આલ ે

છે. જે દયહભમાન OSC ય આલેર કવેની ચચાગ 

કયલાભાં છે તથા OSCના સ્ટાપની કાભગીયી હલળે 

ભાહશતી ભેલલાભા ંઆલ ે છે. તથા વદય વેન્ટય ય 

કેલા પ્રકાયના કવે આલે છે તેના હલળે ણ ભાહશતી 

ભેલલાભાં આલે છે તથા તેભાં કમા પ્રકાયે ભદદ 

આલાભાં આલ ે છે તેના હલળે ભાહશતી ભેલલાભા ં

આલી શતી તથા વતત ૨ લગથી વેલા ફજાલનાય 

કભગચાયીઓન ઉત્વાશ લધાયલા ભાટ ે પ્રત્વાશન 

આલાભા ં આવ્મ ુ શતુ.તથા કાભભાં કઇ ભંૂઝલતા 

પ્રશ્ન હલળે ચચાગ કયલાભા ંઆલી શતી. 
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 હલહલધ હલબાગના અહધકાયીઓ દ્લાયા કયલાભાં આલરે વને્ટયની ભરુાકાત :-  

 ભહશરા અન ેફા અહધકાયીશ્રી દ્લાયા OSC હલહઝટ :-  

ભહશરા અને ફા હલબાગ,ાટણ ભાગગદળગનથી કામગયત “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ધાયુયની ભહશરા અન ે

ફા અહધકાયી દ્લાયા વભમાંતયે આકહસ્ભત ભુરાકાત કયલાભાં આલ ેછે. જે દયહભમાન તેઓ OSC ય આલરે 

કેવની ચચાગ કય ેછે અન ેઆલેર કેવન ેકઇ યીત ેશેન્ડર કયલા તે હલળેની ચચાગ કયલાભાં આલ ેછે. તથા OSC 

યના તભાભ ડક્મુભેન્ટ ચેક કયી જરૂયી વુચન 

આલાભાં આલી શતી. તથા વદય વેન્ટયના ISO 

વટીદપકેટ ભેલલા ભાટેની ચચાગ કયલાભાં આલી શતી. 

તથા OSC ભા આહશ્રત ફશેન વાથ ે ભુરાકાત કયી તેના 

હલળે ભાહશતી ભેલલાભાં આલી શતી. તથા ખાવ કયીને 

સ્લધાય ગશૃ ાટણભાથંી યીપય કયલાભાં આલેર કવે અંગે 

ચચાગ કયેર અને તેઓન ે તેભના લતન વુધી શોંચાડલા 

ભાટે જે તે યાજ્મના OSC વેન્ટયન વંકગ કયલા વચુન 

કયલાભાં આવ્મ.ુ તથા OSC ન પ્રચાય-પ્રવાય લધાયલા 

વુચન આેર. 

 દશજે પ્રહતફધક વશ યક્ષણ અહધકાયીશ્રી દ્લાયા OSC હલહઝટ:-  

ાટણ જીલ્રા દશેજ પ્રહતફંધક વશ યક્ષણ અહધકાયી દ્લાયા ણ “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ાટણના 

વુચારૂ વંચારનની દેખયેખ ભાટે ભુરાકાત કયલાભાં આલે છે તથા ભહશરા અને ફા અહધકાયીના વાથ ે યશી 

વદય વેન્ટયની ભુરાકાત કયલાભાં આલ ેછે. જે દયહભમાન વદય વેન્ટય ય આલેર કેવ હલળે ભાહશતી ભેલલાભા ં

આલી શતી. તથા કયના કાભાં ઉત્કૃષ્ઠ કાભગીયી ફદર તભાભ કભગચાયીઓને હફયદાલલાભાં આવ્મા શતા તથા 

વેન્ટયના કભગચાયીઓના ભંૂઝલતા પ્રશ્નનુ ંહનયાકયણ રાગલાભા ંભદદ કયલાભા ંઆલે છે. 
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 જીલ્રા કાનનૂી વલેા વિા ભંડના વકે્રેટયી ઠક્કય વાશેફ દ્લાયા કયલાભા ં આલરે 

વને્ટયની ભરુાકત :-  

તાયીખ-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ ાટણ જીલ્રા કાનૂની વલેા વિા ભંડના વેક્રેટયી વાશફેશ્રી અન ે

“વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ાટણ જીલ્રા કહભટીના વભ્મ દ્લાયા વેન્ટયની ભુરાકાત કયલાભા ંઆલી શતી. જે 

ભુરાકાત દયહભમાન વેન્ટય ય આલેર કેવ ફાફતે ચચાગ કયલાભા ંઆલરે અન ેખાવ કવેભાં કામદાદકમ ભદદ 

જણામે જી.કા.વ.ેવ.ભં.ાટણન વંકગ કયલા જણાલલાભાં આલેર તથા વેન્ટય ય આહશ્રત ૨ ફશેનની ણ 

ભુરાકાત રેલાભાં આલી શતી. અન ેતેભની હશસ્ટ્રી હલગતલાય ભેલલાભા ંઆલી શતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 જેન્ડય દયવવગ વને્ટયના ફીજરફેન દ્લાયા કયલાભા ંઆલરે વને્ટયની ભરુાકત :-  

તાયીખ-૧૫/૦૯/૨૦૨૦ ના યજ જેન્ડય દયવવગ વેન્ટય ના ફીજરફેન દ્લાયા “વખી” લન સ્ટ 

વેન્ટય,ાટણ ની ભુરાકાત કયલાભાં આલેર. જે દયહભમાન વેન્ટય ય આલેર વખી ડેળ ફડગભા ંઓનરાઇન 

કયેર કેવને ઓછાભાં ઓછા ૬ થી ૧૨ ભાવ વુધી ચારુ યાખી વભમાંતયે પરઅ રઇ તેભાં વુધાય આલ ે

ત્માય ેજ તે કેવન ેફંધ કયલા તથા વેન્ટય ય કવે આલે ત્માય ેતેને ૨૪ કરાકની અંદય તે જ દદલવ ેઓનરાઇન 

કયલા અંગ ેચચાગ કયલાભાં આલી શતી. તથા મજનાન ફશ પ્રચાય-પ્રવાય કયલા જણાલેર શત.ુ  
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 હલહલધ હલબાગ દ્લાયા કયલાભાં આલરે ભરુાકાત :-  

લગ-૨૦૨૦-૨૧ દયહભમાન શ્રી બ્રહ્મ વભાજ વલેા ટ્ર્સસ્ટના હલહલધ પ્રજેક્ટના પ્રજેક્ટ કઓડીનેટય 

વભીયબાઇ,હચયાગબાઇ,ળાંહતબાઇ જળી, જીલ્રા ફા કલ્માણ વહભહત,ાટણના ચેયભેન ભધુફેન વેનભા તથા 

તેભની કહભટીના વભ્મ,હલસ્તયણ અહધકાયી અળકબાઇ,ભહશરા ળહક્ત કેન્ર-ાટણની ટીભ, યાજ્મ વયુક્ષા 

વહભહતના વભ્મ લાગફને ટેર, ચાઇલ્ડ શેલ્ રાઇન-૧૦૯૮ની ટીભ, ાટણ જીલ્રા તથા તારુકાના હલહલધ 

રીવ સ્ટેળનના રીવ ઇન્સ્ેક્ટય વાશફેશ્રી તથા રીવ કભગચાયી, વી.આઇ.ડી.ક્રાઇભ હલબાગના 

અહધકાયી,શેભચંરાગચામગ ઉિય ગજુયાત મુહનલર્ષવટી ાટણના વભાજકામગ હલબાગના ગાગીફને, તથા  

એભ.એવ.ડફલ્મ ુ કરેજના હલધાથીઓ અને આયગ્મ હલબાગના હલહલધ અહધકાયીઓ દ્લાયા વદય વેન્ટયની 

ભુરાકાત કયી મજનાની ભાહશતી ભેલરે અન ેતેઓએ આ મજનાભાં તેભની ક્માંમ ણ ભદદની જરૂય જણામ 

ત ભદદ કયલા ભાટ ે તત્યતા દાખલેર તેભજ તેઓ ણ આ મજનાની ભાહશતી જરૂયીમાત ફશેન વધુી 

શોંચાડળે તેલી ખાત્રી આેર. 
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 “વખી” લન સ્ટ વને્ટયભાં ભરે ગીઝયની બટે :- 

વદય વેન્ટયની કાભગીયીથી વંતુષ્ટ થઇ અન ેજીલ્રા કાનૂની વેલા વિા ભંડ ાટણ તયપથી વખી લન સ્ટ 

વેન્ટય ાટણભાં પાલરે એડ્લકેટ શ્રી જ્મત્સ્નાફને નાથના ભાગગદળગનથી MACP ફાય એવવીમેવનના 

પ્રભુખશ્રી કે.કે.ઠક્કય વાશફેના દ્લાયા વેન્ટય ય આશ્રમ રેનાય ફશેનન ેગયભ ાણીની વગલડ ભી યશે તે 

શેતુથી એક ઇરેક્ટ્રીક ગીઝય બેટ આલાભાં આવ્મુ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય 

44 

 

 વેન્ટય દ્લાયા ફનાલલાભા ંઆલરે શડીંગ્વ :- 

 “વખી” લન સ્ટ વને્ટયનુ ંશડીંગ્વ ાટણ જૂની હવહલર ખાત ેરગાલલાભા ંઆવ્મ ુછે. 

 

 GMERS ભડેીકર શહસ્ટર ધાયયુ ખાત ે “વખી” લન સ્ટ વને્ટયનુ ં શડીંગ્વ ાટણ હવહલર 

ખાત ેરગાલલાભા ંઆવ્મ ુછે. 

 

શડીંગ્વ રગાલલાથી આ મજનાન પ્રચાય-પ્રવાય વાયા પ્રભાણભાં થામ છે. અને દયેક વ્મહક્તને આ 

મજનાની જાણકાયી વયતાથી ભી યશ ેછે. અને અજાણ યશી ગમરે જાશેય જનતા અને ફશા પ્રભાણભાં 

આ મજનાની ભાહશતી વયતાથી ભી યશ ેછે.  
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 વને્ટય દ્લાયા ડલેર કયલાભા ંઆલરે આઇ.ઇ.વી.ભટીયીમર 
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પ્રવેનટ 
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પ્રવેનટ 
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વપગાથા-૦૧ 

 પ્રસ્તાલના-: 

આ લાત એક ભહશરાની છે. જેની ઉંભય આળયે ૪૨ લગની છે. જેઓની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી જણાતી ન શતી. 

અને યડ-યસ્તા ય બટકતા શતા.તે દયહભમાન ાટણ જરાયાભ વેલા વહભતી-શાયીજના વેલાબાલી વંસ્થાના નજયે ડતા ૧૮૧ 

અબમભ શેલ્ રાઇનને વંકગ કયલાભાં આલેર. આભ તેભના થકી “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ધાયુય-ાટણભાં વેન્ટય ય આશ્રમ 

આલાભાં આવ્મ. 

 દયહસ્થહત :- 

અયજદાય વેન્ટય ય આવ્મા ત્માયે તેભની તે વભમે તેની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ન શતી. તેથી ળરૂઆતભાં કયના 

ભશાભાયીને ્માનભાં યાખીને કયના દયટગ તથા જરૂયી ભાનહવક હલબાગભાં દયટગ કયાલી ભાનહવક હલબાગભાં વાયલાય ળરૂ 

કયાલલાભાં આલી.આભ ભાનહવક હલબાગભાં તેભની ૂયતી ભેડીકર વાયલાય ળરૂ વાયલાય ળરૂ કયલાભાં આલી. તથા તેઓ ફીજા 

યાજ્મના શલાથી તેભની બાાથી અજાણ શલાથી ળરૂઆતભાં તેભની ભાનહવક હલબાગભાં વાયલાય ળરૂ કયલાભાં આલી.  

 “વખી” લન સ્ટ વને્ટય તયપથી ભરેી ભદદ :- 

અયજદાય વેન્ટય ય આવ્મા ત્માયે ફશંુ જ ગબયામેર શતા .આવ્મા તે વભમે તેની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ન શતી અને 

યડતા શતા .તેથી ળરૂ આતભાં કયના તથા જરૂયી ભેડીકર દયટગ કયાલી ભાનહવક હલબાગભાં વાયલાય ળરૂ કયાલલાભાં આલી અને 

વેન્ટયના સ્ટાપ તયપથી આશ્લાવન આલાભાં આવ્મુ .ત્માયફાદ વભમાંતયે કાઉન્વેનરગ કયતાં તેભની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ના 

જણાતા ભાનહવક લડગભાં દેખેયેખ શેઠ યાખલાભાં આવ્મા .અને કયનાન દયટગ ણ કયાલલાભાં આવ્મ. આભ કુર ૧ ભાવ અને 

૩ દદલવ ભેડીકર વાયલાય દયહભમાન તેભને ઇરેક્ટ્રીક ળટગ અાલી ભાનહવક દયહસ્થહતભાં વુધાય જણાતાં વંૂણગ ભેડીકર વાયલાય 

ૂણગ થમા ફાદ ભાનહવક યીતે સ્લસ્થ થતા રાંફા આશ્રમ ભાટે લન સ્ટ વેન્ટય અને જરાયાભ વેલા વહભતી -શાયીજ ના વંકરનથી 

જમ અંફે ભંદફુ્ધી ભહશરા વભાજ વેલા ટ્રસ્ટ -ફામડભાં ભૂકલાભાં આવ્મા .     

 લતગનભાં ફદરાલ:- 

અયજદાય ળરૂઆતભાં આવ્મા ત્માયે તેભની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ના શતી.જેથી ભાનહવક લડગભાં ધભાર કયતાં શતા. 

આભ ૧ ભહશન અને ૩ દદલવ રાંફી વાયલાય ફાદ દયહસ્થહતભાં વુધાય જણાતાં રાંફા આશ્રમ ભાટે ભંદ ફુ્ધી ટ્રસ્ટભાં ભૂકલાભાં 

આવ્મા.  

 દયણાભ:- 
  

૧ ભહશન અને ૩ દદલવ રાંફી વાયલાય ફાદ દયહસ્થહતભાં વુધાય જણાતાં રાંફા આશ્રમ ભાટે ભંદ ફુ્ધી ટ્રસ્ટભાં 

ભૂકલાભાં આવ્મા.  



 “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય 

49 

 

વપગાથા-૦૨ 

 પ્રસ્તાલના:- 
આ લાત વીતાફેન (નાભ ફદરરે છે)ની છે. તેભના જેની ઉંભય આળયે ૩૦ લગની છે. જેઓ તાયીખ 

૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના યજ ગરાુય રીવ સ્ટેળન ાટણ દ્લાયા “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ધાયુય-ાટણ ય 

ભદદ ભાટે આલેર શતા.અયજદાય ફને આવ્મા ત્માય ેતેભની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ના શલાથી ળરૂઆતભાં 

વેન્ટય ય આશ્રમ આલાભાં આવ્મ. 

 દયહસ્થહત :- 
અયજદાય વેન્ટય ય આવ્મા ત્માય ેતેભની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ન શતી. તેથી ળરૂઆતભાં આશ્રમ 

આલાભાં આવ્મ. અને ત્માયફાદ કાઉન્વેનરગ કયતાં તેભની શકીકત જણાલતા અયજદાય તેભના વાવયીભાં 

વંમુક્ત કુટૂફંભા યશેતા શતા.ફેનના હતના હભત્રના લાયંલાય તેભના ઘયે કાભેથી આલતા શતા.આ વભમ 

દયહભમાન ફેનના હતને ફેન અને તેના હભત્ર લચ્ચે ળંકા જતા ફેનને તેભના હત લાયંલાય લશેભ કયી ળાયીયીક 

અને ભાનહવક ત્રાવ આી અત્માચાય ગજુાયતા શતા.આ અત્માચાયથી કંટાી અયજદાય ફેન તેભના હતના 

હભત્ર વાથ ે બાગી ગમરે અને ત્માથંી બાગી વાભે ચારી ગરાયુ ાટણ રીવ સ્ટેળન ય શાજય થઇ 

ગમેર.આભ ગરાુય રીવ સ્ટેળન થકી “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય ય આશ્રમ ભાટે ભૂકલાભાં આલરે. 

 “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય તયપથી ભરેી ભદદ :- 
અયજદાય વેન્ટય ય આવ્મા ત્માયે વલગપ્રથભ તેભન કયના )COVID-9) ન ટસે્ટ કયાલરે અને ફીજી 

પ્રાથહભક વાયલાય અાલરે. ત્માયફાદ OSC ના સ્ટાપ દ્લાયા તેભની તભાભ જીલન જરૂયીમાત લસ્તુઓ 

)ચા ,નાસ્ત,કડા,ંટૂથેસ્ટ,વાફ,ુલગેયે  (...ૂયી ાડલાભાં આલી.વભમાિંય ે કાઉન્વેનરગ દયહભમાન તેભની 

શકીકત જણાલતા ફેનને તેભની આ બૂરન સ્તાલ થતાં ફેન તાના વાવયીભાં જલા ભાટ ેતૈમાય શતા.યંત ુ

આ બૂરના કાયણ ે તેભના હત તેભજ હમયક્ષના રક ણ ફેનન ે સ્લીકાયલા ભાટ ે હફરકૂર તૈમાય ન 

શતા .ત્માયફાદ વેન્ટય દ્લાયા ટહેરપહનક તેભના હત વાથ ે તેભના તેભના હમયના રક વાથે લાયંલાય 

કાઉન્વેનરગ કયી ફન્ન ેક્ષકાયને વેન્ટય જઇન્ટ ભીટીંગ ભાટ ેફરાલલાભાં આલેર .આ દયહભમાન તેભન ાા 

હત અને ફેન તેભના દયલાય અને ફાકના બહલષ્મ જતા ફન્નેનેએ એકફીજાની બૂર સ્લીકાયી એકફીજા 

વાથ ે યશલેા તૈમાય થમરે .આભ જૂની બૂર બૂરી નલેવયથી એક હલખૂટ ડેરા દયલાય ન ે વેન્ટય દ્લાયા 

હભરાલલાભા ંઆવ્મ.  

 લતગનભા ંફદરાલ:- 
ળરૂઆતભાં અયજદાય આવ્મા ત્માયે ફશૂ જ ગબયામરેા શતા.આભ વભમાંતયે કાઉન્વેનરગ કયતા તેભની 

બૂતકાની બૂર સ્લીકાયી બહલષ્મભાં આલી બૂર ક્માયેમ નશી થામ.આભ હત-ત્નીન ુ વુખદ વભાધાન 

કયલાભાં આવ્મ.ુ    

 દયણાભ:- 
અયજદાયને વેન્ટય ય આવ્મા ત્માયે ૪ દદલવન આશ્રમ આલાભાં આવ્મ. આ આશ્રમ દયહભમાન 

અયજદાય ફેનને તેભની બૂર સ્લીકયતા એક હલખૂટા ડેરા યીલાયનુ વેન્ટય દ્લાયા વુખદ વભાધાન કયલાભાં 

આવ્મ.ુ 
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વપગાથા-૦૩  

 પ્રસ્તાલના:- 
આ લાત કભરફેન (નાભ ફદરેર છે)ની છે. જેભની ઉંભય આળય ે ૨૪ લગ છે. જેઓ તાયીખ 

૦૨/૦૮/૨૦૨૦ ના યજ ૧૮૧ અબમભ શેલ્ રાઇન દ્લાયા “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય,ધાયુય-ાટણ ય 

ભદદ ભાટ ેઆલરે શતા. ફનેના હત દારૂની ખયાફ રતે રાગી ગમા શઇ અન ેભાયઝુડ કયતા શઇ આ ત્રાવથી 

કંટાી વેન્ટય ય આશ્રમ આલાભાં આવ્મ. 

 દયહસ્થહત :- 

ફેન વેન્ટય ય આવ્મા ત્માય ે તેભની ભાનહવક દયહસ્થહત વાયી ન શતી. તેથી ળરૂઆતભાં આશ્રમ 

આલાભાં આવ્મ. તે દયહભમાન તેભના કયના ભશાભાયીને ્માનભાં તેભન કયના દયટગ તેભજ અન્મ જરૂયી 

ગામનેક તથા ફાક વાથ ેઆલેર શઇ તેના ણ ભેડીકર દયટગ કયાલેર. ત્માયફાદ કાઉન્વેનરગ કયતા ં તેભની 

શકીકત જણાલતા તેભના હત દારૂની ખયાફ રત ેરાગી ગમા શલાથી અન ેકઇ કાભ ધંધ ણ કયતા ન શઇ 

તેભજ દારૂ ીન ે ભાયઝૂડ કયી ભાનહવક ત્રાવ આતા શલાથી અન ે આ ઝઘડાથી તેભના ઘયના વભ્મ ણ 

કંટાી ગમા શલાથી ૧૮૧ અબમભ શેલ્ રાઇન દ્લાયા “વખી”લન સ્ટ વેન્ટય ય ભદદ ભાટ ેઆવ્મા શતા.     

 “વખી” લન સ્ટ વેન્ટય તયપથી ભરેી ભદદ :- 

અયજદાય વેન્ટય ય આવ્મા ત્માયે વલગપ્રથભ તેભન કયના )COVID-9) ન ટસે્ટ કયાલરે અને ફીજી 

ભેડીકર વાયલાય અાલરે .તેભજ તેભના ૪ લગના ફાક વાથ ેઆલરે શલાથી તેન ણ ભેડીકર વાયલાય 

કયાલેર .તથા વેન્ટય દ્લાયા તેભની તભાભ જીલન જરૂયીમાત લસ્તુઓ )ચા ,નાસ્ત,કડાં,ટૂથેસ્ટ,તેર, 

વાફ,ુલગેયે  (...ૂયી ાડલાભાં આલી.વભમાિંયે કાઉન્વેનરગ દયહભમાન તેભની શકીકત જણાલતા તેભના હત 

દારૂની ખયાફ રતે રાગી ગમા છે અને કઇ કાભ ધંધ ણ કયતા ન શઇ તેભજ દારૂ ીને ભાયઝૂડ કયી ભાનહવક 

ત્રાવ આતા શલાથી આ લાયલંાયના ઝઘડાથી તેભના ઘયના વભ્મ ણ કંટાી ગમા શતા  .લાય ાલંાય ઘયના 

ઝઘડાથી તેભના ફાક ય ખયાફ અવય ડલાથી ફાકના બહલષ્મન ે્માન ેયાખી ઘય છડી વેન્ટય ય ભદદ 

ભાટે આલેર  .વેન્ટય દ્લાયા છ દદલવન આશ્રમ આપમા ફાદ લધુ આશ્રમ ભાટે ાટણના સ્લધાય ગશૃભાં યીપય 

કયલાભાં આલેર .તેભના અને ફાકના બહલષ્મ ભાટે નકયીની જરૂયીમાત જણાલતા વ ાંસ્થા દ્લાયા ચારતા 

હચલ્રન શભ પય ગલ્વગ, હલવનગયભા ંનકયી એ યાખેર છે  .જ્મા ંવભમાંતયે પરઅ રેતા ત્માં તેભને યશેલા 

તથા ફાકન ે યશલેા,ખાલા,ીલાની વગલડ વાયી છે  .અન ે તે જગ્મા ય નકયી વાયી છે .તેલુ ં જણાલતા 

શતા.તથા વેન્ટયના સ્ટાપને નકયી અાલલા ફદર આળીલાગદ આ તા શતા. તેભને કામદાકીમ ભદદની 

જરૂયીમાત જણાતા ાટણ ભીડીએળન વેન્ટયભા ં યીપય કયલાભાં આલેર. જ્મા ં હત અન ે ત્ની લચ્ચ ે

કાઉન્વેનરગ દયહભમાન વભાધાન થતાં હત-ત્ની જૂના ભતબેદ બૂરી ફાક ભાટે વાથે પયીથી નલી જીંદગી 

જીલલા તૈમાય થમરેા.  

 લતગનભા ંફદરાલ:- 

ળરૂઆતભાં ફેન આવ્મા ત્માયે તે ખૂફ જ ઘફયામરેા શતા.તેથી ળરૂઆતભાં તેભના ભેડીકર દયટગ કયાલી 

આશ્રમ આલાભા ંઆવ્મ. આભ લન સ્ટ અન ેસ્લધાયભાં આશ્રમ અાલી તેભને નકયીની જરૂયીમાત જણાતા 
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વંસ્થા દ્લાયા ચરાતા હચલ્રન શભ પય ગલ્વગ,હલવનગયભા ં નકયી અાલેર. જેથી ત્મા ં તેભને 

યશેલા,ખાલા,ીલાની વગલડ વાયી શલાથી અને એક આલક ચારુ થઇ શલાથી તે અને તેના ફાકનું ગજુયાન 

જાતે જ વંબાતા થમા.  

 દયણાભ:- 

અયજદાયને વેન્ટય ય આવ્મા ત્માયે ૦૬ દદલવન આશ્રમ આલાભાં આવ્મ. આ આશ્રમ આપમા ફાદ 

લધુ આશ્રમ જણાતા સ્લધાય ગૃશભા ં યીપય કયલાભા ં આલેર. જ્મા ં વંસ્થાનું એયર વેન્ટય ચારતુ ં શઇ ત્મા ં

ળરૂઆતભાં હળલણ ભળીન તારીભ ભાટ ેભૂકલાભા ંઆલેર. ત્માયફાદ ત્માથંી વંસ્થા દ્લાયા ચારતા હચલ્રન શભ 

પય ગલ્વગ-હલવનગયભાં એક વાયી નકયી અાલી તેભનું તેભજ તેના ફાકના ઉજ્જ્લ બહલષ્મ ભાટે નકયી 

અાલલાભા ંઆલેર. જ્મા ં તેભને એક આલકન સ્ત્રત ચાર ુથતા તેભનું અન ે તેભના ફાકનું ગુજયાન જાતે 

વંબાતા થમા શલાથી વસં્થા તેભજ લન સ્ટ વેન્ટયના કભગચાયીઓન આબાય ભાનેર.  

વભમાંતયે વેન્ટય દ્લાયા કામદાદકમ ભદદ અાલી ભીડીમેળન કટગભાં કામદાકીમ કાઉન્વેનરગ ફાદ હત-

ત્ની ફન્ને જૂના ભતબેદ બૂરી ફાક ભાટે પયીથી નલી જીંદગી જીલલા તૈમાય થમેરા. 

આભ, વખી લન સ્ટ વને્ટય દ્લાયા એક હલખયામેર દયલાયન ેબેગ કયલાભા ંઆવ્મ તથા યજીયટી 

ણ આલાભાં આલી.   
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 ભહશરાઓની હશતકાયક કરભ અન ેગનુા વુહચ :-   
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“વખી” લન સ્ટ વને્ટય વાથ ેવકંામરે કચયેીઓ 

 

              

જીલ્રા કાનૂની વલેા વિા ભંડ   ભહશરા અને ફા હલકાવ હલબાગ    જેન્ડય યીવવગ વને્ટય 

 

 

       

અબમભ ભહશરા શલે્ રાઇન        ગજુયાત રીવ      ભહશરા આમગ  

 

      

  સ્લધાય ગશૃ      ચાઇલ્ડ શેલ્ રાઇન             નાયી અદારત 


