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     એક લોકગીતમા ં'સાગસીસમના ઢો�લયા'� ંુ

�દંુર વણ�ન કર�� ંુછે. આ� ંુગીત તો મને નથી 

આવડ� ંુપણ એની પહલ� ી લીટ� યાદ છે--

"સાગ સીસમનો ઢો�લયો, અમરાડમરાના ં

વાણ." સ�નહાર� અ��તુ વનરા� ��ૃ�ટ� ંુ

સ�ન ક� � ુ છે. 

   ઘણી વખત આ�ય� પણ થાય ક� ��ૃોમા ં

�ુદરતે આટલી બધી િવિવધતા �ાથંી ભર� હશ ે

! રોજ સવારથી માડં�ને સાજં �ધુીમા,ં વાડામા,ં 

ુ ુબગીચામા ં ર�તાની આ�બા� ક� જગંલોમા ં

દ�ખાતા ં ��ૃો િવશ ેઆપણે ઘ� ંુબ� ંુ�ણતા 

થયા છ�એ, પરં� ુઈ�ર �ાર�ક સ�ન કરવા 

બેસે �યાર� માણસની �મ જ �ચ�-િવ�ચ� સ�ન 

પણ કર� બેસતો હોય છે ! િવ�મા ંએવા ંઅસ�ંય 

��ૃો છે �ના િવશ ે�ણીએ તો આપણી �ખો 

આ�ય�થી િવ�ફ�રત થઈ �ય. 

     િમ�ો, સાગ� ંુઝાડ તો તમે જો� ંુજ હશ.ે 

સાગ ખર�ખર સાઠ વષ�ની વયે ��ુત બને છે. 

�મ �મ તેની �મર વધતી �ય તેમ તેમ તે� ંુ

ુ ુલાક� ં વ� ુસા�ં ગણાય. સો �ટ �ચા સાગ 

ઉ�મ સાગ ગણાય છે.સાગ� ંુ��ૃ ૮૦ થી ૧૦૦ 

�ટ �ટલી લબંાઇ ધરાવ� ંુ હોય છે. સાગના 

ુ ુ��ૃ� ંુલાક� ંઇમારતી હોય છે. સાગ� ંુલાક� ં

ુવજનમા ંહલ�ં, મજ�તૂ અને લાબંા સમય �ધુી 

ચાલે તે� ંુટકાઉ હોય છે. 

    સાગના ંપાદંડા ંકદમા ંઘણા ંમોટા ંહોય છે 

અને તેના ંફળ ઉભય�લ�ગી અને સ�ંણુ� હોય છે. 

સાગ ખર�ખર સાઠ વષ�ની વયે ��ુત બને છે. 

�મ �મ તેની �મર વધતી �ય તેમ તેમ તે� ંુ

ુ ુલાક� ં વ� ુસા�ં ગણાય. સો �ટ �ચા સાગ 

ઉ�મ સાગ ગણાય છે. રા�યના દ��ણ�વૂ �

ભાગમા ં આવલેા જગંલોમા ં તેમ જ ગીરના 

જગંલમા ંઆ ઝાડ મોટા �માણમા ંજોવા મળે છે. 

ુડાગં વાસંદાના જગંલોમા ંથતા સાગ� ંુલાક� ં

વલસાડ� સાગ તર�ક� ઓળખાય છે. 

ુ    આ લાક� ં�બુ જ ઉ�મ ક�ા� ંુગણાય 

ુછે��દળ� વગ�મા ંઆવલેા વ�બ�નેસી �ળની એક 

વન�પિત. તે� ંુવ�ૈાિનક નામ Tectona grandis 

L i n n . સાગ ભારત ઉપરાતં બા�ંલાદ�શ, 

�યાનમાર, ઇ�ડોનેિશયા, મલેિશયા અને 

થાઇલ�ડના પિ�મના ભાગોના ંવનોમા ં��ુકળ 

�માણમા ંથાય છે. 

     ભારતમા ંભારત મ�ય �દ�શ, રાજ�થાન, 

દ��ણ-ઉ�ર �દ�શ અને ઓ�રસામા ંથાય છે. 

ુક�રળ, તાિમલના� અને કણા�ટકના ંવનોમા ંઘણી 

જગાએ સાગના ંકદાવર ��ૃો જોવા મળે છે. તે 

ુગોળાકાર પણ���ુટ અને આવાસ �જુબ િવિવધ 

કદ ધરાવ ેછે. 

ૂ ુ        અ��ુળ �થળોએ તે િવશાળ કદ� ંહોય 

છે અને �� ંુ�પ�ટ નળાકાર મોટા ઘરેાવાવા�ં 

થડ ધરાવ ેછે. છાલ ર�સા��ુત, આછ� બદામી ક� 

�ખૂર�,  �ડ� હોય છે. ��ુપો નાના,ં સફ�દ, મીઠ� 

�વુાસવાળા,ં અસ�ંય, લાબંા અ��થ 

લ��ુ�ુપ��ુછ  �વ�પે ગોઠવાયેલા ંહોય છે. 

     ફળ સખત, કા�ઠમય, અિનયિમત-

ગોળાકાર, ટોચેથી અણીદાર, , ચ��ુકોટર�ય 

અને આછ� બદામી કોથળ� �વા વ� વડ� 

ઘરેાયેલા ંહોય છે. ફળમા ં1-3 બીજ (ભા�યે જ 4) 

હોય છે. બીજ સફ�દ આરસ �વા,ં �ડાકાર અને 

લાબંા ંહોય છે. ��ુક સજંોગોમા ંઅને ઋ�ઓુમા ં

પણ� નવ�ેબરથી ���આુર�મા ં ખર� પડ� છે, 

�યાર� ભેજવાળા ં�થળોએ પણ� માચ� �ધુી ક� તે 

પછ� પણ ટક� છે. ��ૃો ગરમ ઋ�નુા 

મોટાભાગનો સમય પણ�ર�હત રહ � છે. 

ૂ     નવા ંપણ� એિ�લથી �ન દરિમયાન 

ઉ�પ� થાય છે. ભેજવાળ� ઋ�મુા ંતેઓ ઝડપથી 

ૂ�ટ� છે. ��ુપિનમા�ણ �નથી ઑગ�ટ ક� સ�ટ��બર 

દરિમયાન થાય છે; પરં�,ુ અસાધારણ 

ભેજવાળ� ��થિતમા ં પણ�ની �મ એિ�લમા ં

��ુપિનમા�ણ થાય છે. ફળ નવ�ેબરથી 

���આુર�મા ં પ�રપ�વ બને છે અને �મશ: 

ફળપતન થાય છે. �રૂતી ભેજવાળ�, ઉ�ણ 

(warm) અને ઉ�ણક�ટબધંીય આબોહવામા ં

સાગ સૌથી સાર� ર�તે થાય છે અને તે� ંુસૌથી 

ુમો�ં કદ �ા�ત કર� છે. આમ છતા ંતે ઉનાળામા ં

વધાર� ગરમ અને ��ુક આબોહવા ધરાવતા ં

��ુક �થળોએ પણ થાય છે. 

      ��ુકળ ભેજવાળા ઉ�ણક�ટબધંીય 

�દ�શોમા ં સદાહ�રત �િતઓ �ારા તે� ંુ

િવ�થાપન થાય છે.સાગ� ંુ��ૃ ઘ� ંુજ ઉમદા 

ુઅને ક�મતી ઇમારતી લાક� ં આપે છે. તેના 

આકાર-�ળવણી અને ટકાઉપણાના �ણુધમ� 

ખાસ ન�ધપા� છે. તેની રંગ, �પ, ઘાટ-ઘડતર 

માટ�ની �મતા અને �ત�રક ર�સા�ફંુનની 

ૃ ૃ���ટએ બ� જ ઉ���ટ ક�ા� ંુકા�ઠ ગણાય છે. ુ

તે� ંુ રસકા�ઠ (sapwood) સફ�દથી આછા 

પીળાશ પડતા રંગ� ંુહોય છે અને �ત:કા�ઠ 

(heartwood) સોનેર� પી�ં હોય છે અને ઘરેા 

ુ�લસોટાઓ ધરાવ ેછે. તે સખત, ��,ં બરછટ, 

અિનયિમત બધંારણ ધરાવ� ંુ અને તી� 

વાસવા�ં હોય છે. વા�-ુસશંોષણ માટ� સાગ 

આદશ � કા�ઠ ગણાય છે. 

      તેની ��ુલી થ�પીઓ કર� ��ુત ર�તે 

હવાની અવરજવર થઈ શક� તે ર�તે આવરણ 

હઠ� ળ રાખવામા ંઆવ ેછે. તે ઝડપથી �કુાય છે. 

તેને �કુસાન અ�યતં ઓ� ંથાય છે, અથવા 

ુ�બલ�લ થ� ંુ નથી. સાગ� ંુ કા�ઠ �ગ સામે 

વધાર� રોધક હોય છેજગતની મ�ઘી ઇમારતી 

�તોમા ંસાગ અ�યતં અ��મ �થાન ધરાવ ે છે. 

તે� ંુ કા�ઠ ઇમારતો, રાચરચી�,ંુ �લાય�ડૂ-

ઉ�ોગ, સગંીતના ં વા�ો બનાવવાના ઉ�ોગ 

માટ�, �લુ, ર�લવ-ે�લીપરો અને ડ�બાઓ, 

ખેતીના ંઓ�રો, હળ અને ઇજનેર�ના ંસાધનો 

બનાવવા માટ�; કોતરકામ અને મૉડ�લ માટ�; 

ટ��લ�ાફ, ટ��લફોન અને િવ�તુના થાભંલાઓ 

માટ� તેમજ દ�રયાઈ વહાણવટાના ઉ�ોગ માટ� 

�બૂ જ ઉપયોગી છે. 

       રાસાય�ણક ���યા સામે તેની સ�ધરતા 

જોતા ંસાગ �યોગશાળાઓમા ંમેજના ઉપરના 

ત�તા જડવા માટ� �બૂ જ ઉપયોગી ગણાય છે. 

તેના વહર� માથંી સો�ડયમ થાયૉસ�ફ�ટની 

મદદથી �લા��ટકના ં બૉડ� બનાવવામા ં આવ ે

છે.ક�મતી કા�ઠ હોવાને કારણે તેમાથંી માવો 

બનાવવા માટ� વધારા� ંુકા�ઠ �ા�ત થ� ંુનથી. 

તેથી કા�ઠનો કચરો અને નાના ં કદના ં

��યોમાથંી માવો બનાવવામા ંઆવ ે છે. તેનો 

ઉપયોગ લખવાના-છાપવાના અને 

વ�ટાળવાના કાગળો બનાવવામા ં થાય છે.  

ુ      આ�વુદ�  અ�સુાર સાગ� ંુ��ૃ �વાદ� ��ંૂ, 

ુ ુ�ણુમા ં હલ�ં, ��, શીતળ, ગભ��દ તથા 

ુ��થરતા લાવનાર, ક� િવપાક�, શીતવીય�, કફ-

િપ�શામક અને વા�,ુ િપ�, હરસ, ર�તિપ� 

(ર�ત�ાવ), ઝાડા અને કોઢનો નાશ કરનાર છે. 

ુતેના ંફળ �રૂા,ં કડવા,ં િવશદ, લ�,ુ ��, વા� ુ

કોપાવનાર અને �મેહ, કફ તથા િપ�નો નાશ 

ુકરનારા ં છે. તેની છાલ મ�રુ, �� અને �રૂ� 

તથા કફનાશક, િપ�શામક, ર�ત�તભંક, 

ૃ��ૂ�તભંક અને �િમ�ન છે. પણ�નો રસ – 

ર�ત�તભંક, સોજો મટાડનાર, દાહશામક તથા 

�ુ�ઠ�ન છે. તેનો સાર – શોથહર, પીડાનાશક, 

િવષ તથા દાહનાશક છે. 

     બીજ – વાતશામક અને ��ૂજનન છે. 

ુબીજ� ંુતેલ – ચળ મટાડના�ં અને વાળ માટ� 

�હતકર  છે. ઔષિધ–�યોગો :પથર� અને 

પેશાબ ન ઊતરવો – સાગના ં બે બીજને 

પાણીમા ંક� ચોખાના ધોવરામણ સાથ ેઘસી ક� 

તે� ંુ�ણૂ� કર�, સાકર નાખી રોજ બે વાર પાવામા ં

ૂઆવ ેછે. બીજનો ઘસારો �ટં� પર લગાવાય છે. 

સપ�દંશમા ંદદ�ને સાગના ં�ળૂ વારંવાર ઘસીને 

િપવડાવાય છે તથા વ�ચે ચો�� ંુઘી પણ �બૂ 

િપવડાવવામા ંઆવ ેછે.

       �ીના કોઠાના રતવા (ગરમી) પર 

સાગના ંતા�ં પાનનો રસ કાઢ�, ગરમ કર�, ઘ� 

કર� યોિનમા ં લેપ કરવામા ં આવ ે છે ક� �કૂા 

પાનની ભ�મ ઘીમા ંકાલવીને લગાવવામા ંઆવ ે

છે.વીય�ધા�નુી ગરમી ઉપર સાગના બીજ� ંુ

�ણૂ� 2-3 �ા. �ટ� ંુ�રાના �ણૂ� તથા સાકર 

ૂસાથ ે મેળવી ઘી ક� �ધમા ં રોજ અપાય 

છે.હાથીપ� ંુ– રાફડો તથા મેદો રોગ – સાગની 

ુછાલનો ઉકાળો કર� તેમા ં તા� ં ગો��ૂ ક� 

ગો��ૂનો અક� ઉમેર�ને રોજ સવાર-સાજં અપાય 

છે.

       શીળસ – સાગના ંપાન પાણીમા ંઉકાળ�ને 

તેનાથી રોજ �નાન કરાવાય છે. સપ�િવષથી 

ુ ુથતા ર�ત�ાવમા ંસાગના �મળા ��ર 70 �ા. 

�ટલા લઈ પાણીમા ં વાટ� દદ�ને દર કલાક� 

પાવાથી �ણુ થાય છે.ઉપરો�ત મા�હતી 

સામા�ય સમજ માટ� જ છે ઔષિધય �યોગો 

કરતા ં પહલ� ા ં તમારા ડૉ�ટર- આ�વુદ�  

િન�ણાતની સલાહ માગ�દશન અિનવાય� 

છેતમામ તસવીરો 

–હમ� તં ઉપા�યાય ,અમદાવાદ.

     નાના �ગીયા �ામપચંાયત એ આ વખતે 

આઝાદ� કા અ�તૃ મહો�સવ �તગ�તની તૈયાર� 

અ�યાર થી જ શ� કર� દ�ધી છે. �ગીયા ગામે 

'હર ઘર િતરંગા' લહર� ાયેગા.. દર�ક ઘર� નાના 

�ગીયા �ામપચંાયત �ારા િતરંગા આપવામા ં

આવશે..

    આજરોજ નાના �ગીયા �ામપચંાયતના 

સરપચં �ીમતી હંસાબેન મહ�� �ભાઈ પારિસયા 

ુ, ઉપસરપચં િવ�ભાઈ ક�શરાણી સાથે અ�ય 

સ�યોના માગ�દશ�ન હઠ� ળ પચંાયતના જ 

ુસદ�ય 'આયાભાઈ �થાર' �ારા િતરંગાની 

તૈયાર� આપ જોઈ ર�ા છો.. ઉજવણીઓ સાથે 

િવકાસલ�ી કાય�...

      હાલ �ગીયા ગામે ઉ�સાહ� �ામપચંાયત 

િવકાસના કામોથી લઈને આવતા ઉ�સવો ભાર� 

હષ��લાસથી ઉજવવામા ંઆવે છે. તેમા ંહોળ� 

�સગં �વા આયોજનો , સાફસફાઈ , મ�છર 

ુઉપ�વ રોકવા માટ� તા�કા�લક ધોરણે �રા 

ગામમા ં હાઈ �ેસરથી મશીનર�થી 

�ામપચંાયત �ારા દવા છાટંકાવ વગેર� કાય� 

કરવામા ંઆવી ર�ા છે..

મનોજ વાઘાણી, નાના �ગીયા

     તાર�ખ 9-8-2022 ના ંમગંળવાર� િમશન 

ુઅ�ભમ�� સેશ�સ લેવામા આવેલ. સાથે સાથે 

દ�શ આઝાદ થયા ને 75 વષ� નો અ�તૃ મહો�સવ 

મનાવવા હર ઘર િતરંગા અ�ભયાન ને પણ 

ઊભારવા મા ં આવેલ. સેશન મા ં બાળકો, 

ુમે�ટોર, મ�હલા  શ��ત એમ સવ� એ �બ ભાવ-

િવભોર બની આ કાય��મ ઊજ�યો. 

સેશન મા ં�થમ, 

1-લ�મીનારાયણ ભગવાન ની આરતી 

ુ2-ઉિમયા મા ંની ��િત 

ુ3-ગણેશ� ની ��િત 

4-�લોક, મ�ં બોલા�યા 

ુ5-ૐકાર, �યાન કરા�� ં

ુ6- 15 મી ઓગ�ટ � ંમહ�વ, દ�શને �વત�ંતા 

મ�યા ને 75 વષ� ને િનિમતે મહો�સવ મનાવવા 

હર ઘર િતરંગા અ�ભયાનની પણ સમજણ 

આપી.

7- drawing activity બાળકો માટ� 

8-મ�હલા શ��ત એ રમત ગમત નો આનદં 

મા�યો 

9-અ�પાહાર કરવામા ંઆવેલ

10- �તે રા��ગાન કર� સવ� �ટા પડ�ા.    

       સામા�જક અને આ�યા��મક સિમિત, 

ુCSR - �વાસઘં

        રાજકોટમા ંહર ઘર િતરંગાની ભ�યતા 

કા� ��ુયમ�ંીની હાજર�મા ંઆયોજન થશ ેહાલ 

સમ� દ�શમા ં માનનીય �ધાનમ�ંી�ી 

નર���ભાઈ મોદ�� ના ને��ૃવ મા ંરહલ� ી સરકાર 

�ારા આઝાદ� નો અ�તૃ મહો�સવ મનાવવામા ં

આવી ર�ો છે�ના અ�સુધંાને રાજકોટના 

કલેકટર કચેર�એ એક અગ�યની િમ�ટ�ગ 

બોલાવી �મા ં શહર� ના તમામ સરકાર� 

કમ�ચાર�ઓ તથા સામા�જક આગેવાનો તથા 

તમામં વપેાર� એસોિસયેશન ચે�બર ઓફ 

ૂકોમસ� સરકાર� તેમજ �ાઈવટે ��લોના િશ�કો 

તથા સચંાલકોન� તાર�ખ ૮/૮/૨૨ના સવાર� 

એક િમ�ટ�ગ� ંુઆયોજન કરવામા ંઆ��.ંુ 

     �મા ંિનણ�ય લેવામા ંઆ�યો ક� રાજકોટના 

બ�માળ� ભવન ખાતે સરદાર વ�લભભાઈ ુ

પટ�લની �િતમાને �લ માળા અપ�ણ કર� બે 

�કલોમીટરની બે લાખથી પણ વ� ુજનમેદની 

આવશ.ે 

      �મા ં�જુરાત રા�યના ��ુય �ધાન 

�પુે��ભાઈ પટ�લની તથા �હૃ �ધાન હષ� 

સઘંવી પણ જોડાશ.ે તાર�ખ ૧૨/૮/૨૨ 

��ુવાર� સવાર� ૦૮ વા�યે ��થાન કર� ને 

�બેંલી �ણૂ� કરવા મા આવશ.ે �મા ં તમામ 

રાજમાગ� પર ફરશ ેપાચં બે�ડ બા�ની પાટ� 

ગોઠવવામા ંઆવશ.ે 

ુ      �જુરાત અને ભારત માતાની સાન �િનયા 

મા ંએકતા અને હર ઘર િ�રંગો લહર� ાવાશ ેઅને 

તાર�ખ ૧૩/૧૪/૧૫/�ધુી તીરંગાની શાન ૧૫ 

મી ઓગ�ટના કલેકટર કચેર�એ લહર� ાવવા મા ં

આવશ.ે હર ઘર િ�રંગા લહર� ાવવા મા ં

આવશરેાજકોટ મા ંિ�રંગા યા�ા ના આયોજન 

કરવા માટ� રાજકોટ કલે�ટર મહશ� બા� ુએ � 

િમ�ટ�ગ યો�ઈ તેમા ં આપણી ક�છ કડવા 

પાટ�દાર સમાજને તથા �ટ�બર મચ��ટ 

એસોસીએશનને પણ આમ�ંણ આપવામા ં

આવલે હ�,ંુ

ુ    �મા ં�ટ�બર મચ��ટના મહામ�ંી અ�ન� ભાઈ 

સાખલા તથા સામાજ તરફથી રાજકોટ મારબલ 

એસોસીયેશનના ��ખુ દામ�ભાઈ નાકરાણી 

તથા �ટ�બર એસોિસયેશન ના ��ખુ, યશવતં 

ુલ�બાણી તથા મ�ંી રા�ભાઈ નાકરાણીએ 

હાજર� આપી.આ ભ�ય િ�રંગા યા�ામા ંસમાજ 

તથા તમામ એશોિશએસન પણ જોડાશ.ે 

રા��ભાવના ઉ�ગર આઝાદ�ના ં અ�તૃ 

મહો�સવ� ંુભ�યાિત ભ�ય આયોજન થવા જઈ 

ર� ંુછે.

ુ-સયંોજકઅ�ન�  સાખંલા,ં રાજકોટ

      િવ� ઉિમયા ફાઉ�ડ�શન �ારા દ��ણ 

�જુરાત મા ં આવલે િતરંગાની આન ંબાન શાન 

ૃસાથ ે �વી�િત પલસાણા મ�હલા શ��ત �ારા 

કરવામા ંઆવલે. 

    આદર સહ આ મ�હલા શ��તઓને 

સોમ�ભાઈ છાભૈયા સનાતન ધમ� પિ�કા 

સયંોજક �ારા મહ�વ અને ૭૫ વષ� ના ં

આઝાદ�ના ંઅ�તૃ મહો�સવ ના ં ઉજવણી ની 

ચચા�ઓ પણ કરવામા ંઆવલે. 

      મા��ૃિૂમ ના ંગૌરવ કા� આપણા ંરા�� 

�વજ � ંુગૌરવ જળવાય તે દર�ક ની ફરજ હોવા 

નો અહસ� ાસ પણ કરવામા ંઆવલે

      આપણા ભારત દ�શની શાન... આપણા 

ભારત દ�શ નો રા���વજ આપણા ઘર� ઘર� 

પધાર� છે.આપણા ભારત દ�શ ના આઝાદ�ને ૭૫ 

વષ� �ણૂ� થતા,ં "આઝાદ� કા અ�તૃ મહો�સવ" 

ની �મૂ ધામ તૈયાર� કરતા આપણા દ��ણ 

ભારત ર��યનની પો�લ�ટકલ થીમે આપણા 

DBR ના દર�ક મડંળ ના દર�ક ઘર ઘર �ધુી 

આપણા રા���વજ ને પહ�ચાડવાનો અદ�તૂ 

�યાસ ને સાકાર કય� છે. 

     હા િમ�ો, 1000 �ટલા િતરંગા આપણા 

DBR ના ઘર ઘર �ધુી પહ�ચાડવા માટ� 

તા:8/8/22 ના નીકળ� ��ૂા છે. બસ આપણે 

તમામે તે િતરંગાને હાથ ધર� તા:13/8/22 ના 

આપણા દર�ક ઘર અને �િત�ઠાનો મા ં તેને 

લહર� ાવી "હર ઘર િતરંગા" ના રા�� િનમા�ણ 

કાય� ને સાકાર કર� આપણી રા�� ભાવના 

ભ��તને દ�શ માટ� સમિપ�ત કરવી છે. 

      આ ઉમદા કાય� મા ંઆપસવ � સહભાગી 

થવા ટ�મ દ��ણ ભારત ર��યન આ�હ કર� 

છે..દ��ણ ભારત ર��યન પો�લ�ટકલ 

િમશન,�તેશ સાખંલા- થીમ લીડર�કાશ 

માકાણી- ડ���ટુ� લીડરસયંોજક, 

ર�ના અિનલ પોકાર 

�ચાર અને �સાર �વુાસઘં.

        �ચ�તન િશ�બર� ંુ

આયોજન પિ�મ કરછ સમાજ 

ઝોન અને મ�હલાસધં �ારા 

આયો�જત "મા ં�દકર� ના �દલની 

વાત" �તગ�ત તા:-06/08/22 

થી તા:-07/08/22 ના રોજ �ી 

નખ�ાણા પાટ�દાર િવ�ાથ� 

ભવન ખાતે ગોઠવવામા ંઆવલે. 

આ �ચ�તન િશ�બરની �ભુ 

શ�આત ક���ીય સમાજના 

આદરણીય ��ખુ�ી અબ�ભાઇ 

કાનાણી, પિ�મ કરછ સમાજ 

ઝોનના આદરણીય ��ખુ�ી 

રતનશીભાઈ સોમ�ભાઇ 

ભીમાણી, અને મ�હલાસધંના આદરણીય ��ખુ 

�ીમતી જશોદાબેન શાિંતલાલ નાકરાણી ના 

વરદહ�તે �દપ �ાગટય �ારા કરવામા ંઆવલે.

       કાય��મમા ં �વાગત �વચન ઝોન 

સમાજના મ�ંી, નરશીભાઈ પોકાર �ારા 

કરવામા ંઆવલે. "મા ં�દકર�ના �દલની વાત" 

�તગ�ત �ચ�તન િશ�બરનો ��ુય હ��  ુઝોનના 

��ખુ�ી રતનશીભાઈ ભીમાણી �ારા આપવામા ં

આવલે. �ચ�તન િશ�બર કાય��મની સ�ંણૂ� 

�પર�ખા ઝોનના મહામ�ંી, છગનભાઇ ધનાણી 

�ારા આપવામા ંઆવલેા.

      આ �સગેં ક���ીય સમાજના ��ખુ�ી 

અબ�ભાઇ કાનાણી જણા�� ંુક� સા�ંત સમયમા ં

સમાજને સતાવતી લ�ન અને �ટાછેડા �વી 

સમ�યાઓ પર �ચ�તન િશ�બરના મા�યમ થી 

ુકઈક �શ ે�ર કરવા માટ� નો આ �થમ �યાસને 

�બરદાવીને પિ�મ કરછ સમાજ ઝોન ને 

ધ�યવાદ આપેલ.

        મ�હલાસધંના ��ખુ �ીમિત જશોદાબેન 

નાકરાણી એ સ�ને આિશવા�દ પાઠવલે અને આ ુ

બે �દવસ ના �ચ�તન િશ�બર માથી � કાઈ 

િન�કષ� આવશ ેતેને ધટક મ�હલા મડંળ �ધુી 

ૂપોહોચાડ�ને આ સમ�યાને �ર કરવા માટ� ના 

�ય�નો કરવામા ંઆવ.ે

       આ �સગેં ક���ીય સમાજના મા� 

ઉપ��ખુ, ડા�.શાિતલાલ  સેધાણી સાહબ�  

જણાવલે ક� સા�ંત સમયમા ં સમાજની � 

િવકરાટ સમ�યાઓ છે તેમને રોકવા મા ન�હ  

આવ ેતો તે સમ�યા િવરાટ�પ ધારણ કર�. માટ� 

આ �ચ�તન િશ�બર ના મા�યમથી આ સમ�યાને 

�ૂર કરવા મા ંસરળ બનવામા ં�બૂ સફળતા 

મળશ ેતેવી લાગણી �ય�ત કર�લ.

       આ �સગેં ક���ીય સમાજ મા� ��ખુ 

રામ�ભાઈ નાકરાણી, ક���ીય સમાજના  

મહામ�ંી, પરસો�મ ભગત, ક���ીય �વુાસઘં 

ના �વ�તા, �કુ�શ કાલર�યા, કરછ ર��યનના 

ચેરમેન શાિંતલાલ નાયાણી અને મ�હલાસધં 

મહામ�ંી  રિમલાબેન રવાણી �ારા પોતાના 

�ેરક િવચારો ���તૂ કરવામા ં આવલે    

ક���ીય સમાજ ખ�નચી, �િવણભાઈ ધનાણી, 

સમાજ ઝોન �યાય સિમિત ��ખુ, �હરાભાઇ 

ભગત, ક���ીય સમાજ મ�ંી, િવનોદભાઈ ભગત, 

સમાજ ઝોનના ઉપ��ખુ, અરજણભાઇ તે�ણી, 

ખ�નચી- �લુસીભાઈ પોકાર ખાસ ઉપ��થત 

ર�ા હતા.

       ભારતભરમાથંી �ચ�તન િશ�બર મા ંભાગ 

લેવા આવલેા સામા�ક �ચ�તકો ની ઉતારા 

�યવ�થા મ�હલાસધંના મ�ંી, અ�રુાધાબેન 

સેધાણી , ઉિમલાબેન ડાયાણી �ારા સભંાળવામા ં

આવલે .

      બે �દવસની �ચ�તન િશ�બર મા ંભોજન/ 

ચા ના�તાની �યવ�થા ઝોનના ઉપ��ખુ 

�કશોરભાઈ નાયાણી, ઝોનના સ��ય કારોબાર� 

સ�ય ઝવરેભાઈ ક�શરાણી �ારા સભંાળવામા ં

આવલે . �ચ�તન િશ�બર� ંુ સચંાલન ઝોનના 

મહામ�ંી, છગનભાઇ ધનાણી, ઝોન �વ�તા 

શાિંતલાલ નાકરાણી અને ઈ�રભાઈ સાખલા 

�ારા સભંાળવામા ંઆવલે .

      �ચ�તન િશ�બરમા ંરાઈટર તર�ક� પોતાની 

સેવા આપનારા ઝોનના ઉપ��ખુ િધરજભાઇ 

ભગત, મ�ંી �કુ�શભાઈ ઉકાણી, 

નરશીભાઈ પોકાર. મ�હલાસધંના 

મહામ�ંી રિમલાબેન રવાણી, 

મ�ંી ઉિમલાબેન ડાયાણી, 

રંજનબેન ભાવાણી, ઉિમલાબેન 

પારસીયા બ�બૂી િનભાવી.

       �ચ�તન િશ�બરમા ંભારત 

ભરમાથંી  િવિવધ વય �માણે 

૩૯ બહન� ો એ �બૂ ઉમગં સાથ ે

ભાગ લઈ સમાજને સતાવતી 

સા�ંત સમ�યા લ�ન/ �ટાછેડા 

�વી સમ�યાઓ પર �બુ �ચ�તન 

કરવામા ંઆવલે.

      સામા�જક �ચ�તકો �ારા િશ�બરમા ં

િન�ય�સની તેમજ સ�ંકાર� ખાનદાન પર�વારની 

સાથ ેપાણીદાર-પાટ�દાર ને �વનસાથી તર�ક� 

પસદં કરવા પર �દકર�ઓ એ ભાર �કુ�લ, 

માતાઓએ પિવ� લ�ન િવિધમા ં સ�યતા 

રાખવા તેમજ �બન જ�ર� ખચ� ટાળવા પર 

ૂસમજણ સાથ ે જ�ર� ર�આત કર�લ. અનેક 

સા�ંત સમ�યા ઉપર મા ં �દકર� એ પોતાના 

�દલની વાતો થક� �ચ�તન મથંન ક�.� ુ        

િશ�બર મા ંભાગ લેનાર દર�ક બહન� ોને સ�માપ� 

આપીને સ�માિનત કરવામા ંઆવલે.

ુ ુ       આ િશ�બરના સમાપન મા ંઆ�બા�ની 

17 �ટલા ધટક સમાજ/�વુક મડંળ અને 

મ�હલા મડંળ ના ��ખુ/મહામ�ંી હાજર� આપી 

ને આ કાય��મ આગામી સમયે વ� ુસફળતા 

સાથ ે ઠ�ર ઠ�ર આયોજન થાય તેવા ઉ�સાહ 

વધાર�લ. 

   કાય��મ� ંુ સચંાલન �વ�તા શાિંતલાલ 

નાકરાણી અને આભારિવિધ મ�હલાસધંના મ�ંી, 

ઉિમલાબેન ડાયાણી �ારા કરવામા ંઆવલે.

�વ�તા: શાિંતલાલ નાકરાણી        

ુ ૃ ેઉ�મ �કારના સાગ ના ંલાકડા ંિવ��ત ના ં�દ�શ મા ંથાય છ. 

��ેજ �યાર� ભારત મા ંરાજ કરતા �યાર� તેઓ ખાસ ભારત માથંી 

ુ ુ ુઆ સાગ � ંલાક�ં પોતાના અ�શાસન વાળા રા�� મા ંમોકલતા

ુ ેમ�હલા સઘં ના ં��ખ જશોદા બહન�  �ારા કોરોના કાળ મા ંકરવા �વા અનક કાય� થઈ શ�ા નથી. 

ુ ે ૂ ે�બૂ ઉ�સાહ� અને એમના �વન થક� સ� ુના ં�ેરણાદાઈ ��ખ હવ �ણ� ક�ાની આયોજન કરવા તમની 

ટ�મને સ�મ બનાવી ને �દલ lની વહ�વટની વાત સ�નેુ કરવા તેમજ દ�કર� ના ંમનોભાવ �ગટ કરવા સાથે 

ુ ુ ે�દંર સમાજ િનમા�ણ � ંઆયોજન કરવા ક�ટબ� બ�યા છ..

મ�હલા સઘં સાથે નો ક�છ પિ�મ સમાજ ઝોન �ારા �ીસમાજ ના ં

અ�ણીઓ સાથે �દપ �ાગટ� કર� સવંાદ થી ઉક�લ નો અ�ભગમ નો 

ુએક �યાસ નો કય� �ભારંભ.

માર� કરવી મારા �દલ ની વાત તો �ા ંકરવી 

ુ ે ે ુતેના માટ� � ંઉ�મ �લટફોમ� સાથ એક વક�શોપ � ં

આયોજન મા ંમ�હલા શ��ત અને ભાગ લેનાર દ�કર�ઓ


