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      ઉિમયા માતા� ઈ�વરરામ� અ��ે� 

��ટની વાિષ�ક સામા�ય સભા વાઢંાય ખાતે 

તા..09/8/2022ના સ�ંથાના ��ખુ�ી 

હસંરાજભાઈ ધો�ના અ�ય��થાને યો�ઈ 

હતી. સહમ�ંી, ઈ�વરભાઈ ભાવાણીના �વાગત 

�વચન બાદ ��ટ� �ો. ક�. વી. પાટ�દાર� ગત 

સભાન�ધ� ંુવાચંન ક� � ુ હ�.ંુ 

    ખ�નચી, ગગંારામભાઈ ચૌહાણે આવક-

ૂ�વકના �હસાબો ર� કયા� હતા.સ�ંથાએ વષ� 

દર�યાન કર�લ કામગીર�નો અહવ� ાલ આપતા 

��ખુ�ી હસંરાજભાઈ ધો�એ જણા�� ંુહ� ંુક�, 

સ�ંથામા ં �રનોવશેન� ંુ મોટાભાગ� ંુ કામ �ણૂ� 

થઈ ગયેલ છે, ઓ�ફસ તેમજ �વશે�ાર તૈયાર 

ુથઈ ગયેલ છે, �� ંુ ઉ�ાટન અ��ુળતાએ 

દાતાના હ�તે કરવામા ંઆવશ.ે

     આ વષ� ઉમાપિત મહાદ�વ મ�ંદરના 

દશા�દ� િનિમ� ેસ�ંથાના ને� હઠ� ળ સ�હૂલ�ન 

આયોજન સિમિત �ારા સતંરામ �ચ�ક�સાલય-

ન�ડયાદના સહયોગથી સ�હૂલ�નો�સવની સાથ ે

અખા�ીજ પહલ� ા ં બે �દવસીય યો�યેલા 

મે�ડકલ ક��પની િવગતે વાત કર� હતી. આ 

ક��પમા ં 1500થી વધાર� દદ�ઓએ િનદાન 

કરા�� ંુ હ�.ંુ તેમને દવાઓ ઉપરાતં 600થી 

વધાર� �ખના નબંરવાળા ચ�મા ં વગેર� 

િન:��ુક અપાયા હતા. 

      સ�ંથામા ંછે�લા 06 વષ�મા ંચોથા ક��પ� ંુ

આયોજન કરા� ંુહ�.ંુવ�મુા ં��ખુ�ીએ જણા�� ંુ

હ� ંુ ક�, કોરોનાકાળમા ં ઉિમયા માતા�નો 75 

વષ�નો અ�તૃ મહો�સવ ઉજવી શકાયો નહોતો 

ૂએટલે આ વષ� સમય અ��ુળ હોવાથી આગામી 

રામનવમીના અ�તૃ મહો�સવનો કાય��મ 

યોજવા �ગે કારોબાર�મા ંચચા� કરાઈ હતી અને 

સામા�ય સ�યો પાસેથી પણ મતં�યો માગતા 

અ�તૃ મહો�સવ ઉજવવો જોઈએ એ બાબતમા ં

સૌએ સહમતી દશા�વી હતી, પરં� ુ ક���ીય 

ુસમાજના મહામ�ંી, ��ુષો�મભાઈ ભગત, 

રમેશભાઈ વાગ�ડયા, �હ�મતભાઈ ખેતાણી, 

રતનશીભાઈ �દવાણી, ક���ીય સમાજના 

��ખુ�ી અબ�ભાઈ કાનાણી, �વૂ � ��ખુ�ી 

રામ�ભાઈ નાકરાણી, ગોપાલભાઈ ભાવાણી, 

ુઅ�ન� ભાઈ મડં�ા વગેર� સ�યોનો �રૂએવો હતો 

ક� માડંવી હો�ટ�લ િવવાદ� ંુસમાધાન આ ઉ�સવ 

ઉજવાય તે પહલ� ા ંથઈ �ય તો સૌની સાથ ે

મળ�ને ઉજવી શકાય. 

    એ માટ� ક���ીય સમાજના ઉપ��ખુ 

ભાણ�ભાઈ પોકાર� જવાબદાર� લીધી છે. તેમા ં

�ણેય સ�ંથાના ��ખુો સહયોગી બને અને 

વહલ� ી તક� આ ��ને હલ કર�. ક���ીય સમાજના 

��ટ��ી મ�ણભાઈ ભગત, મ�ંી, મોહનભાઈ 

ધો� અને કાિંતભાઈ અ�િૃતયા તેમજ દ��ણ 

ઝોન સમાજ ના રમેશભાઈ પારિસયાએ પણ આ 

બાબતે ન�ર કાય�વાહ� થાય અને સૌ સાથ ેમળ� 

બ�ે પ�ો તરફથી ��ુલા મને �ય�ન થાય એવો 

�રૂ �ય�ત કય� હતો.આ સભામા ં ઉપ��થત 

ઉિમયા માતા� ��ટના ��ટ� અને સવ�દય 

��ટના ��ટ�ઓ એવા સામ�ભાઈ નાકરાણી, 

મેઘ�ભાઈ રામ�જયાણી, રિવલાલભાઈ 

રામ�જયાણીએ તેમના વ�ત�યમા ંજણા�� ંુહ� ંુ

ક�, અમાર� સમાજ સાથ ેજ રહ��  ંુ છે અને આ 

��ને ઉક�લવામા ં અમારા તરફથી તમામ 

�કારનો સહયોગ આપવા માટ� અમે તૈયાર 

છ�એ. ચચા�ઓ ચા� ુછે, એટલે કંઈક હલ નીકળે 

એવા �ય�નો આપણે સૌ સાથ ેમળ�ને કર�એ.

       અ�ખલ ભારતીય લ�મીનારાયણ 

સનાતન સમાજના ��ખુ�ી ગગંારામભાઈ 

રામાણીએ જણા�� ંુહ� ંુક�, આ ��નો હલ કરવા 

નવી કિમટ�� ંુ ગઠન કર�ને સૌ સાથ ે મળ�ને 

�ય�ન કર�� ંુતો જ�ર કંઈક ર�તો નીકળશ.ે આ 

સમ�યાનો કાયમી ઉક�લ લાવવો જ�ર� છે. 

અમારા તરફથી આ બાબતે સ�ંણૂ� સહયોગ 

મળ� રહશ�  ે એવી  ખાતર� પણ આપી 

હતી.��ખુ�થાનેથી બોલતા ં હસંરાજભાઈ 

ધો�એ જણા�� ંુહ� ંુક�, માતા� મ�ંદરનો અ�તૃ 

મહો�સવ આગામી રામનવમીના સૌ સાથ ે

મળ�ને ઉજવીએ. માડંવી હો�ટ�લ િવવાદને હલ 

કરવાના �ય�નો પણ ચા� ુ રાખીએ. આપણે 

ઈ�છ�એ ક� આ િવવાદ� ંુસ�વર� �ખુદ સમાધાન 

થઈ �ય. આ બાબતે અમારા તરફથી અગાઉ 

પણ સહયોગ મ�યો છે અને હ� પણ મળતો 

રહશ� .ે

        ઉિમયા માતા�ના અ�તૃ મહો�સવના 

75 વષ� દર�યાન �મણે આ સ�ંથાના િવકાસમા ં

તન, મન અને ધનથી સહયોગ આ�યો છે એવા 

આગેવાનો અને તેમના પ�રવારો� ંુસ�માન કર� 

અને આ સ�ંથાના �થાપનાથી માડં�ને આજ 

�ધુીના ઈિતહાસને દશા�વતી એક ગેલેર�� ંુ

િનમા�ણ કરવા� ંુપણ આ સ�ંથાએ િવચા� � ુ છે 

અને ઈ�રરામ�ના ઢો�લયાવાળા �મમા ંસતં�ી 

શાિંતદાસ� અને દયાલદાસ�ના પગલા ંઅને 

તસવીરો �કૂવાનો પણ સ�ંથાએ કારોબાર�મા ં

િનણ�ય કય� છે. 

     તેમણે આ સભામા ં દાન ન�ધાવનાર 

દાતાઓ ��યે આભારની લાગણી �ય�ત કર� 

હતી. સ�ંથાના મહામ�ંી, બા�ભુાઈ ચોપડાએ 

�િપયા 3 કરોડ 40 લાખના વાઢંાયને જોડતા 

ૂરોડ-ર�તા સરકારમાથંી મ�ંર કરા�યા એ બદલ 

તેમને ધ�યવાદ આ�યા હતા.

      ભોજનાલય હોલના �રનોવેશનના �હર�  

થયેલ દાતા�ી 

૧) �ા. 11 લાખના ��ુય દાતા�ી િશવગણભાઈ 

ુનાન� ધો� પ�રવાર-�ગા��રુ હાલે �જુ, 

૨) �ા. પાચં લાખ ઉમાનગર કો.ઓપ. 

સોસાયટ�-�જુ તરફથી ભોજનાલયના સહયોગી 

દાતા, 

૩) લો��� ભવનના દાતા �ા. 5,55,000  

રતનશીભાઈ ખીમ� ખેતાણી-મોટ� િવરાણી, 

હાલે ઘાટકોપર, 

૪) િશ� ુ સભંાળ ક�ના દાતા �ા. 2,51,000 

હસંરાજભાઈ દ�વ� ધો� (તેમની પૌ�ીના 

ુ�મરણાથ)� -�ગા��રુ, �જુ, 

૫) ભોજનાલયમા ંઆર.ઓ. �લા�ટના દાતા �ા. 

1,51,000 મોહનભાઈ રતનશી રામ�જયાણી-

મદન�રુા, હાલે �બંુઈ,

૬) એ.સી. �મના �રનોવશેનના દાતા �ા. 

1,51,000  મ�ણલાલ હ�ર� ભગત-�બદડા, 

રતનશીભાઈ ખીમ� ખેતાણી-મોટ� િવરાણી, 

ઘાટકોપર, 

૭) �સાદ અને સા�હ�ય ભડંારના દાતા �ા. 

11,00,000 �ી ઈ�વરભાઈ માવ� માવાણી-

લ�મીપર, હાલે નાિસક ન�ધાઈ ગયા હતા �મને 

સભાજનોએ તાળ�ઓથી વધા�યા હતા.

૮) ભોજનાલયમા ં રોટલી બનાવવાના 

ઓટોમે�ટક મશીન �ા. 3,12,000 �ી �ેમ�ભાઈ 

ુનાન� ધો� પ�રવાર-�ગા��રુ, હાલે 

અમદાવાદ તરફથી ભેટ આપવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ  

       આભારદશન�  સહમ�ંી �વીણભાઈ 

ધો�એ ક� � ુ હ�,ંુ �યાર� સચંાલન સહમ�ંી 

ઈ�વરભાઈ ભાવાણીએ ક� � ુ હ�.ંુ આ જ �દવસે 

સવાર� સ�ંથાની કારોબાર� સભા મળ� હતી. �મા ં

ચચા�યેલ મોટા ભાગ પર સામા�ય સભામા ંપણ 

ચચા�યા હતા.

     �ણુાતીત�રુ YSK યોજના સહયોગ િનિધ  

અપ�ણ�ી અ.ભા.ક.ક.પાટ�દાર �વુાસઘં ક�છ 

�વૂ � ર��યન કમ��િૂમ �ડિવઝન �ણુાતીત�રુ 

�વુા મડંળના Y SK  સ�ય �વ.જય�ીબેન 

ુ�હ�મતભાઈ �ડાણી ને આજ રોજ તેમના �ઃખદ 

અવસાન �સગેં શોક સદં�શ સાથ ે�થમ ચેક 

પ�રવારને આપવામા ંઆ�યોઆ �સગેં ખાસ 

ઉપ��થત �વુાસઘં વતી

➡️ર��યન ચેરમેન �રુ�શ ભગત,

➡️ર��યન વબે.કોમ ક�વીનર--�િુનલ 

પોકાર 

➡આ�યા��મક ક�વીનર- �કાશ વલેાણીતેમજ 

   �ણુાતીત�રુ �વુા મડંળ

➡��ખુ�ી, અરિવ�દ �ડાણી 

➡ઉપ��ખુ, જગદ�શ ભગત 

➡મહામ�ંી, અ�તૃ રવાણી 

➡મ�ંી, ધીરજ �ડાણી 

➡સહ ખ�નચી મોહન �ડાણી તેમજ 

   સમાજના અ�ણી 

➡��ખુ�ી વીર�ભાઈ �ડાણી

➡ઉપ��ખુ�ી મ�ણલાલ છાભૈયા, 

   નરિસ�હભાઈ �ડાણી

➡મહામ�ંી-- પરષો�મ �ડાણી

➡વડ�લ અ�ણી ગોપાલ બાપા �ડાણી તેમજ   

   મ�હલા સઘં માથંી

ુ➡��ખુ, શ�ંતલાબેન છાભૈયા

➡મ�ંી, ગીતાબેન દ�વાણી 

       તેમજ તેમની ટ�મ અને સમાજ �વુા 

મડંળ અને મ�હલા મડંળ તેમજ �વગ�વાસ ના 

પ�રવારજનો ખાસ આ �સગંના સા�ી બ�યા 

હતા. સાથ ેસાથ ેર��યન ચેરમેન �રુ�શ ભગત 

�ારા આપણી સમાજના �વુાઓ વધાર� ને વધાર� 

YSK યોજના ની �દર જોડાય તેવી સમાજ 

�વુા મડંળ મ�હલા મડંળને અપીલ કરવામા ં

આવી.

અહવ� ાલ :- 

�િુનલ પોકાર �ણુાતીત�રુ

    તા.૨૭ અને ૨૮.૦૮.૨૦૨૨ (શિનવાર, 

રિવવાર) ના �દવસેપટ�લ ભવન,આસનસોલ 

પિ�મ બગંાળ મ�યે કરવામા ંઆવલે .

    આ કાય��મ મા ંઓ�ર�સા ર��યનના ૧૨  

અને નવચેતન ર��યનથી પણ ૦૩ અને 

ુ�વામી િવવકેાનદં  ર��યનના ૨૮ એમ �લ 

૪૩  �વુક-�વુતીઓ સાર� સ�ંયામા ંભાગ 

લીધો.

     ગગંાસાગર કાઉ��સલમા ં �થમવાર 

આવો �ો�ામ યોજયો, �થી આ કાય��મને 

કાઉ��સલ લેવલે એક સાર� ઓળખ આપી 

શકાય તેવા �યાસો �ણે ર��યન ને તન-

મન-ધન થી સાથ ેમળ�  �લ ન�હ તો �લની 

પાખંડ� આપી કાય��મને સફળ બનાવવામા ં

�રુો સહયોગ આ�યો.

સમાપન સમારોહમા િવિશ�ટ ઉપ��થિત 

વડ�લ રામ� �હર� ધો�ં, ��ખુ�ી 

અસનસોલ ઝોન સમાજ. વડ�લ મ�ણલાલ 

દ�વશી છાભૈયા ��ખુ�ી અસનસોલ, �ી ક�છ 

કડવા પાટ�દાર સમાજ લ�લત હ�રલાલ 

લ�બાણી.ચેરમેન ઓ�ડશા ર��યન.�રુ�શ 

�ળૂ� વાસાણી ચેરમેન નવચેતન ર��યન 

િવ�તા..

િમસ ગગંાસાગર

ચેતના  કૌશ�ય �હ�મત નાકરાણી.(SVR)

િમ�ટર ગગંાસાગર

કરણ ક�પનાબેન મહ�� � પારિસયા( NCR)

1st runner up (Girls)

ુ ુ�િતકા ઉિમ�લાબેન ચ�ંલાલ છાભૈયા.(ODR)

1st runner up (Boys)

દ�વાગં સર�વતીબેન ચમન �ડાની.(ODR)

2nd runner up (Girls)

�હમાશંી માયાબેન નર�શ પોકાર(SVR)

2nd Runner up (Boys)

�ુશ હમ� લતાબેન �દલીપ રામાણી(SVR)

બે�ટ ઓઉટ�ફટ( Best Outfit) 

Girls

��ુ�ત હમ� ા બેન શાિંતલાલ છાભૈયા ( SVR)

Boys 

કરણ ક�પનાબેન મહ�� � પારિસયા( NCR)

બે�ટ PERSONALITY 

Girls-

ુ ુ�િતકા ઉિમ�લાબેન ચ�ંલાલ છાભૈયા.(ODR)

Boys-

િશવમ સરોજબેન �બિપન �રુાણી (SVR).

બે�ટ BEAUTY WITH PURPOSE

Girls-

�હમાશંી માયાબેન નર�શ પોકાર(SVR)

Boys

-જયતં જય�ી ભરત પરાિસયા(SVR)

બે�ટ walk

Girls-

ચેતના કૌશ�યબેન �હ�મત ના�રાણી(SVR).

Boys-

�િુનત પાવત� ીબેન ઇ�રલાલ છાભૈયા.(SVR)

ટ�મ �વુા ઉ�ક�્ 

-મનીષાબેન ઉદય સામાણી (ક�વીનર) 

૯૧૨૬૨૯૯૦૭૯

-�હનાબેન પર�શ રામાણી (સહ ક�વીનર) 

૮૯૧૮૮૧૬૫૦૫

-�તે�� નારાયણભાઈ નાકરાણી ( ચેરમેન ) 

૯૪૩૪૧૩૩૨૦૮

-િવનોદ લખમશીભાઈ રામાણી ( િમશન 

ચેરમેન) ૯૪૩૪૧૯૮૨૯૫

-િવનોદ �બાલાલ ધો� (ચીફ સે��ટર� ) 

૯૪૩૪૧૩૪૮૦૦

      સાથ ેસમ� �વામી િવવકેાનદં ટ�મના 

અથહ કમ�ઠ �યાસ થક�આ �ો�ામ સફળતા 

�વૂક�  આયોજન થઈ શ�.ંુ

સયંોજક:

દ�વ�ે� ગોિવ�દ લ�બાણી.

    ક�છમા ંPM મોદ�ના હ�તે 

��િૃતવન� ંુ ઉ�ાટન: ��ુજયા 

�ુગંર પર આશર� �. 400 

કરોડના ખચ� િનમા�ણ પા�� ંુ

િવ�ક�ાનો �કંૂપ ��િૃતવન 

��ઝુીયમ

ુ     અબડાસાના ંધારાસ�ય અને �ળૂ િવરાણી ગામના સરળ અને સહજ �ય��ત�વ �ઓ 

���મુ��સહ �ડ�� ક� �ઓ પોતાના કાય�કરો સાથ ેચા પી ર�ા છે અને એમની સાથ ેકોઈ પણ હોદા 

ના ંઅ�ભમાન િવના સરળ અને સાદગી ભયા� પ�રવશેમા ંઅને માયા� બનીને સ�ને ઉ�સાહ આપે છે.ુ

dtwKtt;te;tvtwh YSK gttusltt mtngttudt rltr"t  yvtoKt

mthG yltu ymthfthf Jgtrf;t;Jtlte vt{;ter;t
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MR & MISS GANGASAGAR ftgto_bt

    એ��જિનય�ર�ગમા ં ભણતી એ દ�કર�એ 

અધવ�ચે અ�યાસ છોડ�ને ક�નેડા જવાની �દ 

પકડ� છે, અને તે પણ અહ�� ંુ કો���ટુર 

એ��જિનય�ર�ગ છોડ�ને તેને ક�નેડામા ં �ફ�મ 

મે�ક�ગના અ�યાસ�મમા ંજ� ંુછે! જોક� તેને �ફ�મ 

મે�ક�ગમા ં રસ છે ક� નહ�, તે િવષે  પોતે જ 

��ધામા ંછે! તેનો આખો પ�રવાર એ �ચ�તામા ંછે 

ક� અહ�નો તમામ ખચ� માથ ે પડશ,ે અને ક�નેડા 

માટ� આશર� �િપયા ૧૪ થી ૨૦ લાખ �િપયાનો 

નવો ખચ� આવીને ઊભો રહશ� !ે 

   આ દ�કર�ને મળવા� ંુ થ�,ંુ �યાર� 

િશ�ણિવદોની એ �ચ�તા ��ય� િનહાળવાની 

થઈ, ક� શા માટ� આપણા તેજ�વી િવ�ાથ�ઓ ક� 

મ�યમ િવ�ાથ�ઓ પણ તક મળે તો િવદ�શની 

ધરતી પર ભણવા ઊડ� જવા ત�પર છે?

     િવ�ાથ�ઓના માનસને સમજવા ધોરણ 10 

અને 12 ના િવ�ાથ�ઓના સેમીનારમા ંમ� આ 

�� �છૂ�ો હતો, ક� અહ� સાર� કૉલેજમા,ં 

મનગમતી ફ�ક�ટ�મા ં તમને અ�યાસની તક 

મળતી હોય, તે છતા ંજો િવદ�શમા ંભણવાની તક 

મળે તો ક�ટલા તૈયાર છે? બી� જ �ણે લગભગ 

૯૫ ટકા હાથ �ચા થઈ ગયા હતા...તમને 

મા�હતી ન હોય તો આર.ટ�.આઈ. કર� શકો છો, 

તા�તરમા ં જ રા�યસભામા ં �� �છૂવામા ં

આ�યો હતો ક� હાલ ભારતમાથંી �ટડ�િવઝા 

લઈને િવદ�શ જતા રહલ� ા િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા 

છે 

    11 લાખ, 30 હ�ર! �યા ં �ધુી જવા-

આવવાની, �યા ં રહવ� ા-જમવાની અને �યાનંી 

�િુનવિસ�ટ�ઓમા ં �કુવાતી ટ�શુન ફ�ની 

રકમનો �દા�જત સરવાળો  છે: 30 અબજ 

ડોલર!ભારતીય િવ�ાથ�ઓ અને તેમના 

પ�રવારો તરફથી િવદ�શ ચાલી જતી આ રકમ 

એટલી મોટ� છે, ક� તેનાથી જ દ�શમા ંઅનેક નવી 

કૉલેજ અને �િુનવિસ�ટ�ઓ શ� થઈ શક�...

      કોરોનાના સમયગાળાને બાદ કરતા ં

છે�લા ંછ થી સાત વષ�મા ંિવ�ાથ�ઓના િવદ�શ 

ગમનની સ�ંયા બે ગણી થઈ છે, અને આ મ�ઘા 

િવદ�શ અ�યાસ માટ� મ� એવા પણ વાલીઓ 

જોયા છે �મણે પોતાની જમીનો ક� િમલકતો 

વચેી દ�ધી હોય, અથવા  હ�તા ભરવામા ંકમર 

�ટૂ� �ય એટલી મોટ� લોન લીધી હોય! બી� 

તરફ 2022ના જ  એવા સમાચાર છે ક� 

�જુરાતની �ડ�લોમા અને �ડ�ી એ��જિનય�ર�ગ 

ુકોલેજોની �લ મળ�ને 12,000થી વધાર� સીટ 

અ�યાર� પણ ખાલી છે!!આ� ંુજ બી� કઈ કઈ 

ફ�ક�ટ�� ંુહોઈ શક�, તે માટ� કોઈ સવ � હાથ ધરાયો 

હોય તે� ંુ�યાલમા ંનથી. 

     ભારતમા ંદર વષ� લાખો િવ�ાથ�ઓના 

કો�વકેશન ડ�  ઉજવાતા હોય, �નાતક ક� 

અ��ુનાતક િવ�ાથ�ઓ હ�શભેર �ડ�ીના 

સ�ટ��ફક�ટ હાથમા ંલેતા હોય, તેમાથંી એકાદ બે 

જણને �છૂ� જોજો, ક� હવ ેપછ� તાર� �જ�દગીની 

નવી શ�આત ક�વી ર�તે કર�શ? બે ટકા અપવાદ 

િસવાય મોટાભાગે િવ�ાથ�ઓ �દશાહ�ન 

માનિસકતામા ંજોવા મળશ.ે 

       આવા ��શસ� બહાર આવ ેછે, �યાર� 85 થી 

90 ટકા �ે��એુ�સ � તે કંપનીઓના પાયાના 

ૂમાપદંડોથી એટલા �ર હોય છે ક� તેમને માટ� 

જોબ મેળવવી ક� ટકાવવી એ આકાશના તારા 

તોડવા �વી તકલીફ� ંુકારણ બની �ય છે.

     � ંુઆપણી �િુનવિસ�ટ�ઓ િવ�ાથ�ની 

�મતા ક�ળવવા સ�મ નથી રહ�?ક� પછ� 

િવ�ાથ� જ પોતાના શ�ૈ�ણક અને આિથ�ક 

ભિવ�ય માટ� બેદરકાર છે? � ંુ તેમને 

�િુનવિસ�ટ�ઓ �ારા �ેરક વાતાવરણ, 

સકારા�મક ભાવાવરણ, નવી કાય� શલૈીઓ, 

િવચારવાની નવી �મતાઓ, નવા અને 

ટ�કિનકલ સશંોધનો માટ� માગ�દશન�  અને 

�ો�સાહક ઇ�સે�ટવ સાથ ે ઉ�ચ દર��ના 

ફ�ક�ટ�ઝ �ારા  �ાન આપવામા ં કંઈક કા� ંુ

કપાઈ ર� ંુછે? વડવાઓ તો કહ� ગયા છે ક� 

"તાળ� બનેં હાથ ે પડ�."એક તરફ 

�િુનવિસ�ટ�ઓના આલીશાન ક��પસ છે, 

       બી� તરફ ભણાવવા માટ� ત�પર 

વાલીઓ છે, �ી� તરફ આ�િુનક ગે��સ સાથ ે

�ુિનયા ��ુીમા ંકર� રહલ� ો િવ�ાથ� વગ� છે, અને 

ચોથી તરફ સરકાર નવા નવા �યવસાયલ�ી 

કોસ� ડ�વલપ કરવા માટ�� ંુ�ો�સાહન ખોબલા 

ુભર� ભર�ને આપવા તૈયાર છે, છતા ં હ�ય 

આપણા િવ�ાથ�ઓને પોતાના તેજ�વી �દમાગ 

સાથ ે િવદ�શની ધરતીને જ સ��ૃ કરવાની 

લગની લાગી હોય, તો એ રા��ની િવકાસયા�ા 

માટ� ભાર� �બહામણો અને ટ��શન ઉપ�વ ેતેવો 

પડાવ છે. 

        તમે જો� ંુહશ ેક� ભારતની સ�કડો હોટ�સ 

ક� હો��પટ�સ �તરરા���ય દંડો સાથ ેહર�ફાઈ 

કર� શક� છે! ભારતના અનેક મે��ફુ��ચ�ર�ગ 

�િુન�સ વ�ે�સનથી માડં�ને વ�ો �ધુી 

�તરરા���ય માપદંડ પર ઉ�ચતર સા�બત 

થઈ ��ૂા ંછે, ભારતીય �વુાનો �ારા બનાવલેી 

અનેક એ��લક�શ�સ મે�ડકલ, �ા�ફક, દવાઓ, 

�ીડ� િ���ટ�ગ, નેનોટ�કનોલો� વગેર� �ે�ોમા ં

એટલી હદ� સ�મ �રુવાર થઈ છે, ક� �ગુલના 

સચ� એ��જનમા ંતે સૌથી ઉપર� ંુ�થાન ધરાવ ે

છે!! 

    જો આ બધા ં જ  �ે�ોમા ં આપણે 

ઇ�ટરનેશનલ �ાઈટ��રયાને �પશ� શકતા 

હોઈએ, તો િશ�ણ  �� ંુએક �ાણવાન �ે� જ 

શા માટ� એ માપદંડો �ધુી પહ�ચી શક� ંુનથી? 

� ંુ નવી િશ�ણનીિતનો ખરડો પસાર કર� 

નાખવાથી આ માપદંડ �ધુી પહ�ચી શકાશ?ે 

િવરાટ અને આકષ�ક ઇ��ા���ચર ધરાવતા ં

ુસ�ંલો આપણા િવ�ાથ�ઓને િવદ�શ પલાયન 

કરતા રોક� શકશ?ે આપણી િવ�યાત 

�િુનવિસ�ટ�ઓના લોગોમા ં ચમકતી �વુ 

પ�ં�તઓ � ંુ  તેના રહ�યાથ � ક� ગ�ભ�તાથ � �ધુી 

પહ�ચવામા ં કમજોર સા�બત થઈ છે? જરા 

આપણી �િુનવિસ�ટ�ઓના લોગોમા ં વચંાતી 

પ�ં�તઓ અને તેમા ં ઊભરતા સ��વને તો  

ુ ુ�ઓ!�જુરાત �િુનવિસ�ટ�, પા�લ �િુનવિસ�ટ� 

અને આઇ.આઇ.ટ�. ખડગ�રુ : યોગઃ કમ�� ુ

ુકૌશલ�! (કમ�મા ં �શળતા એ જ યોગ), ્

હમ� ચ�ંાચાય� ઉ�ર �જુરાત �િુનવિસ�ટ� અને 

સૌરા�� �િુનવિસ�ટ�:  પાવકા: નઃ સર�વતી! ( હ �

સર�વતી, અમને પાવન કરો), �જુરાત 

િવ�ાપીઠ અને િવ�ાદ�પ �િુનવિસ�ટ�: સા િવ�ા 

યા િવ��ુતયે (િવ�ા એ છે � ��ુ�ત આપે), વીર 

નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ� : સ�ય� ્

�ાન� અનતં�  (�ાન જ સ�ય છે અને અનતં ્ ્

છે.), સરદાર પટ�લ �િુનવિસ�ટ�: શીલ��ૃફલ ં

�તુ�. (�ાન એ છે �� ંુ ફળ ચા�ર�ય અને ્

સ�ત�ન હોય), વિનતા સાવજ� િનક �િુનવિસ�ટ� 

અને િવ�ામ �મુ�સ �િુનવિસ�ટ�: તમસો મા 

�યોિતગ�મય અને સા િવ�ા યા િવ��ુતયે 

(અમને �ધકારમાથંી �કાશમા ં લઈ �ઓ), 

બી�સ િપલાની, IIT,  �ાન ંપરમ ંબલ� (�ાન ્

એ જ સવ��મ શ��ત છે.), ઉકા તરસા�ડયા 

�િુનવિસ�ટ�: I m p a r t i n g  k n o w l e d g e , 

Awaken ing w isdom, Trans fo rming 

lives.(�ાનની વહચ� ણી ��ાની ��િૃત અને 

�વન� ંુ પ�રવત�ન.), �બંુઈ �િુનવિસ�ટ� : 

શીલ��ૃા ફલાિવ�ા (િવ�ા� ંુફળ છે, ચા�ર�ય 

અને વત�ન.), �ચ���સ �િુનવિસ�ટ�: "તેજ�વી 

બાલક, તેજ�વી ભારત", લોકભારતી 

�િુનવિસ�ટ� ફોર �રલ ઇનોવશે નઃ  અિવ�યા 

��ૃ� ંુતી�વા� િવ�યા�તૃમ�તેુ. (ભૌિતક િવ�ાથી 

સસંાર તરો, અને આ�મિવ�ાથી અ�તૃ �ા�ત 

કરો)...

       આ ��ૂો સાકાર થઈ ર�ાનો ઓડકાર ક�મ 

આવતો નથી?

ુ1. �િુનવિસ�ટ�ઓ� ંુહાડ�વરે ગમે તેટ� ંુસા�ં હોય, 

ૃસમ�યા સો�ટવરેની છે. દ�ઘ�� �ટા, અ�ભુવી 

અને િવ�ાથ�મા ં ભારતિનમા�ણ કર� શક� તે� ંુ

સચંાલન છે?

2.અમે�રકા, ��લે�ડ ક� ઓ����લયા �વી આપણી 

શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓ એક �ા�ડ સા�બત થઈ શક� 

છે? 

3. િશ�ણ પ�િતમા ં આ� પણ બદલાવ 

લાવવાના કોઈ ગભંીર �યાસો ખર�ખર દ�ખાય 

છે? એ જ ગતા�ગુિતક પરંપરાગત કોસ�, અને 

એ જ નીરસ અને િશિથલ ગિતથી ભણાવાતા 

અથવા ભણાતા અ�યાસ�મો!

4. �તરરા���ય �તર� �િત��ઠત �િુનવિસ�ટ�ઓ 

સાથનેી પાટ�નરશીપ ક� મે�ટરશીપ� ંુસા��ુય 

�થાપવામા ંકા ંતો પહલ�  ન કરવી, કા ંતો બ�ટ 

ન ફાળવવા!!

5. અ�યાસ�મોના અપડ�ટ�ડ વઝ�ન એ�લાય 

ૂ ૃકરવામા ંસચંાલકોની �ર���ટનો અભાવ ક� પછ� 

સરકાર� ત�ં �ારા ઊભા થતા ંઅકરણ અવરોધો.

6. ઉ�ોગપિતઓ, મે��ફુ��ચરસ� વગેર�� ંુએ� ંુ

એકમ �યા ંઆવનારા પાચંથી આઠ વષ�મા ંક�વા 

�કાર� ંુમાનવબળ (�મુન �રસોસ� ) જોઈશ,ે 

તેવા સવ � અને સશંોધનો સદંતર નહ� !!ચેતન 

ભગતે આ સદંભ�મા ંલ�� ંુહ� ંુ ક� આપણે ટોપ બે 

ટકા િવ�ાથ�ઓની જ�રત તો �રૂ� કર� શક�એ 

છ�એ, પરં� ુ૨૦ ટકા િવ�ાથ�ઓની નહ�! િશ�ણ 

ત�ંમા ં પ�રવત�ન કરવાથી કામ નહ� ચાલે. 

આપણે પોતાના અથત� �ંને પણ વ� ુ ઉદાર 

બનાવ� ંુપડશ.ે 

    િવકાસને �ો�સાહન આપ� ંુ પડશ,ે 

મે��ફુ��ચ�ર�ગ હબ બનાવ� ંુપડશ,ે અને િશ�ણ 

આપતી �િુનવિસ�ટ�ઓ �ારા એવી નીિતઓ 

અપનાવવી પડશ,ે � નોકર�ઓ� ંુસ�ન કરતા 

સે�ટર સાથ ેરોકાણકારોને પણ કો-ઓડ�નેટ કર�, 

અને િવદ�શ �વી જ આિથ�ક તકો અહ�ના 

િવ�ાથ�ઓને અહ� જ મળ� રહ!� !ચાલો, �યાર� 

જરા અઘરો િવષય પકડાઈ ગયો છે. 

        �તે �ાથન� ા તો રા��ના નેતાઓ, દ�શના 

િશ�ણિવદો અને દ�શના ઉ�ોગપિતઓને જ 

કરવાની, ક� તમારા િ�કોણ વ�ચે �ાન� ંુએ� ંુ

ુઆકાશ ��ંૂ પાડ� આપો, �થી પખંીડાઓને 

ુઆપણો દ�શ િપ�જ�ં ન લાગે!

ૃ~ હ�ર��ણ શા�ી

કોઈના �વનમા ંઆવેલ �ધકારને સમયે એક �દપથી 

ુ ે ુ ુઅજવાસ કરવા� ંકાય� એટલ �વા �ર�ા કવચ યોજના 

� ઘર ઘર ઘર મા ંપહ�ચે

િમસ ગગંાસાગર

ચેતના

િમ�ટર ગગંાસાગર

કરણ

મોદ� સાહબ� ને ��ય� મળવાનો અવસર �ા�ત થયેલ �પા ંસમાજ ના અ�ણીઓ અને ક�છ �જ�લા ના ંગામે ગામ ના રાજક�ય સ��ય કાય�કરો

લાજવાબ મેળાવડો આપણા ંક�છ ના ંિવકાસ ના ંિશ�પકાર માનનીય મોદ�ને 

સરળ અને આ�મીય ભાવે મળતા 

ક.ક.પા ના ંરાજક�ય કણ�ધાર �ઓ ક�છ ને મોદ� મય બનાવી સ�વી ર�ા છે
ક�છ ના ં સીમા�ચ�હ નેતાઓ સાથે ક.ક.પા. ના ં સિન�ઠ રાજક�ય ને��ૃવ ને સોભવનાર સાથે 

ુ ુMP અને ધારાસ�ય સાથે ડૉ.નીમાબેન આચાય� �ઓ �જરાત સરકાર ના ં�પીકર પદ� ક�છ � ંગૌરવ છે

ુવ� મા�હતી આવતા �ક માં


