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નખત્રાણા ના સરપચ નુ સરાહનીય કાર્ય 

નખત્રાણા ગ્રામપંચાયત દ્વારા સુરાબાપા ખાતે 
રોડ લાઈટ લગાવામાં આવી 

ન 

ર૦૦૪ ની સાલમાં લગભગ સુરાબાપાની નખત્રાણા મધ્યે ડુંગર ઉપર સ્થાપના થઇ. ત્યારથી 
ર૦ર૨૦સુધી લગભગ ૧૬ વર્ષસુધી ત્યા કોઈ પણ લાઈટની કાયમી સુવિધા નહોતી , જયારે સુરાબાપાની 
તિથિ ઉજવણી કરવાની હોય ત્યારે સુરાણી પરિવારના આગેવાનો દ્વારા હંગામી ધોરણે લાઈટની સુવિધા 
કરવામાં આવતી હતી. એ પછી નખત્રાણાના નવા ચૂંટાયેલા સરપચશ્રી લીલાબેન વિસનજીભાઈ 
પાંચાણીએ કહ્યું કે હુ મારાથી થતા તમામ પ્રયાસો કરીશ કે સુરાબાપાના મદિર સુધી કાયમી લાઈટની 
સુવિધા થઇ જાય અને આજે સરપચશ્રી લીલાબેન પાંચાણીના પ્રયાસોથી સુરાબાપાના મદિર સુધી કાયમી 
લાઈટની સુવિધા થઈ ગઈ છે. તેનો શુભારભ સરપચશ્રીના હસ્તે કરવામાં આવ્યો. તસ્વીરમાં તે 
સુવિધાઓ દેખાય છે અને ડુંગર ઉપરથી લેવાયેલ નખત્રાણાની તસ્વીર પણ મન મોહે છે... 

અભિનદિત કરીએ સરપચ શ્રીમતી લીલાબેન પચાણીને પ્રજાને 
જરૂરી કામને પૂર્ણ કરવાના અભિગમ ને.. 

મુબઈ સમૂહ લગ્ન- તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૧ (વસંત પંચમી) 
સર્વે જ્ઞાતિજનોને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ટ્રસ્ટ ફડ નિયુક્ત સમૂહ લગ્ન સમિતિ દ્વારા આ વર્ષે 

પણ તા. ૧૬/૦૨/ર૦૨૧ મગળવાર વસંત પચમીના શુભ દિવસે સમૂહ લગ્નનુ આયોજન કરવામાં 
આવશે. કરોના વાયરસથી ઉપસ્થિત થયેલ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કઈ વાડીમા આયોજન કરવુ, 
બધા જ લગ્ન એક જ સમયે રાખવા કે તે સમયે લાગુ લોક ડાઉનના નિયમોને ધ્યાનમા રાખીને અલગ 
અલગ સમયે રાખવા, સામાજિક આમત્રણો આપવા કે નહિ, સંખ્યાની મર્યાદામા ફેરફાર કરવો, 
સામૂહિક મામેરાનુ આયોજન કરવુ કે નહિ વગેરે બાબત સમૂહ લગ્ન સમિતિની મિટિંગમાં પરિસ્થિતિ 
મુજબ નિર્ણય લેવામાં આવશે જે સર્વેને બધનકર્તા રહેશે. સર્વે જ્ઞાતિજનોને, સવિશેષ દાતાશ્રીઓ અને 
સમૂહ લગ્નમા જોડાનાર નવયુગલના પરિવારજનોને સહકાર આપવા વિનતી .સમૂહ લગ્નમાં જોડાવા 
ઈચ્$ક નવયુગલના વાલીઓને બને તેટલા જલ્દી નામ નોંધાવવા વિનતી જેથી જરૂરી વ્યવસ્થા થઈ શકે. 

લિ.આપના આભારી 
અરુણ હસરાજ નાકરાણી - ચેરમેન, છગનલાલ નાનજી રામજીયાણી - મેનેજીગ ટ્રસ્ટી 

શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ટ્રસ્ટ ફડ ( મુબઈ ) 
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ણળલ્તકળા ઝં૦તાંળટાય1/ 

નવનિયુક્ત ટીમમાં ઉપપ્રમુખપદે 

દુર્ગાપૂર (તા. માંડવી) નિવાસી 

અને માડવી તાલુકા પચાયતના 

પ્રમુખ નિયુક્તી થયેલ છે 

મળતી સત્તાવાર માહિતી અને જયતીભાઈ ગગોત્રી તલોદ વાળા ના કહેવા પ્રમાણે આજરોજ તા 
૪/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ કડાના ડેમ માંથી સૂઝલામ સુફલામ કેનાલ મા ૦૧ માહિના માટે પાણી 
છોડવામાં આવી રહ્યુ છે... સત્તાધિકારીઓ એ ખેડૂતોનો બાકી હોય તેમણે પિયાવાની રકમ ભરવા 
અનુરોધ પણ કરેલ છે જેની નોધ લેવી. નર્મદા કેનાલ માં પાણી છોડાવવા માટે સતત મહેનત કરતા 
જયતીભાઈ અને તેમના જેવા બીજા મિત્રો નો આભાર માનવો રહ્યો. પિયાવાની રકમ ભરવામા કચ્છી 
પાટીદાર ખેડૂતો ક્યારેય આનાકાની કરતા નથી અને તેમાં પીછે હઠ નથી કરતા તેવુ સિંચાઈ વિભાગમાં 
જયતિભાઈએ ભારપૂર્વક કહ્યુ હતુ. 

ખેડૂત ને સમયસર પાણી મળે તો એ પ્રમાણે આયોજન કારીએ.. 

નખત્રાણા આપણુ હેડક્વાર્ટર કહીએ કે 
આપણી પહેચાન તો પણ કહીએ... 

ધીમો પણ નક્કર વિકાસ નખત્રાણાનો થઈ જ 
રહ્યો છે.. ગામ કે શહેર ગમે ત્યારે જ કે તે સ્વચ9 
અને સુઘડ સુદર હોય.. તે માટે નાગરિક આદર્શ 
હોવા જ જોઈએ. . 

નખત્રાણાના વથાણમાં કેટલાક લારી નાસ્તા 
વાળા એઠવાડ રોડ ઉપર નાખતા હોવાથી 
દુકાનદારોને પરેશાની વધે છે . નાગરિક જ જો માનવી હોય તો તેનામાં 

અનુકમ્પા હોવી જ જોઈએ.. રાત્રી ના અધકાર મા 
કંચરા નેપ્લાસ્ટીક મા બાધી ને રસ્તામા નાખવો ને 
તે પશુ કે ગાય માતા ખાય છે તેની તસ્વીર... 

અમૂક તો ઝભલામાં પેક કરીને રોડ ઉપર ફેકે 
છે.જેના કારણે રખડતા ઢોર બાખડે છે અને વાહન 

ચાલકો પટકાય છે. વળી પ્લાસ્ટિકમા પેક કરીને 
નખત્રાણા... નાખવામાં આવતા કચરાથી ગાયને પણ દુઃખદાયક 

પીડાદાયક જીવન જીવવુ પડે છે. . નખત્રાણાના જ આવા લોકો ઉપર પચાયત પગલા લે એવી લોક માગ 
ઉઠવા પામી છે . માસ્ક ના પહેરવું તે જે ગુનો બને છે તેવો જ આ પણ કુદરતનો ને પ્રકૃતિનો ગુનો બને છે જે 
પ્લાસ્ટિકમા કચરો ફેંકી ને કાર્યપૂર્ણથઈ ગયાનો સતોષ માને છે... 

જનતા જાગે ને સ્વય આવું ન કરે તેમજ કરે તેને ફિટકાર આપે તો વહેલુ પરિવર્તન આવશે.. 

સ્વચ્છ ભારત ના હિમાયતી બનો પણ જાતે જ સ્વીકાર કરો.. 

૩ર્વ્રિત ભારતીય છુર્મી પાટીવાર મછાસમા, ગુગરાત 

સંસ્થાન, પજ્ઞા જે સાનિધ્ય મે તારીસ્ર 41/12/2020 જે હિન ુ સાર દ... 

ઝન ડંડિયા જે સંયુત્ મંત્રી શ્રી મનુમાર્ફ પટેલ (પંજ્ઞા), જન ઘાના ત્તાઇતે હેં? સેન સુવદ પીણ તે સિજ 
મછાસમા જે ગુગરાત જે પ્રમુણ શતિષમાર્ડ પરત 
(3૪મવાવાવ), માસમા જે ડૉન રંડિયા યુવા પ્રપૂર્ શ્રી 

પ્રવીળમાર્ફપટેન (ડઇમવાવાવ), ૩મિયાનાતાસસ્થાનજે ત્રી 

પરન, સેદ્ે્રી શ્રી ઞમરીશમાર્ફપટેન (૩૪મવાવાવ), હેગરર 
શ્રી પ્રમનેશમાર્ફ પટેલ, તમન વ્યૂરોજ ગયતીમાર્ફ વમેરે ' પ 

સંસ્થાનજગામાસેક રો 
સયોજક- કામળાબેન ભાદાણી પેટલાદ આણદ.. 

1: “-11-7-' ડ્ ““"॥-1.“:.-1.-- મ મિ અ ડી... 31₹ નપ તળી સં સગન ઘળાના રાઉત ઈ તો સોય ગીર 

ગાર વા કિટ જજ ગપ જાપ મટર વાર સવત 

જ સુત સનાને યેસ રિણ છ મેતાસ તનમન પાની નેં મળ્યા નીય 

નિસાોઝનઃ ગમે 1 કુત તો ગરવ? રરા ગતે 32 તાર તીડિણ। 

[ના રાયા રસ હિય છ છા મિગાસ ઘણ, ગયત થળન થત 

નું ઇર મર! તાય તતા ક ર બટકા સના 

ન “ગતે ત ટ | દા પ મ 

જ શુબ્નવામાગો છો??... કેટલો બદલાવ આવ્યો છે. નવી ગાડી, ઘડિયાળ, મોબાઈલ, કમ્પ્યુટર, નવું મકાન, ફર્નિચર, બ્રાન્ડેડ 

થર્ડ અમ્પાયરની દ્રષ્ટિએ... વિનોદ ભાવાણી (નરોડા-અમદાવાદ) 

શાળા કોલેજના કોઈપણ વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવે કે તમે આગળ જઈને જીવનમા શુ બનવા 
માગો છો ?? સ્વાભાવિક પણે દરેકનો જવાબ એક સરખો હોય કે મારે જીવનમાં ડોકટર, એન્જીનીયર, 
સફળ બિઝનેસમેન, સફળ ખેડૂત, €./૫., સ્પોર્ટસમેન, ક્લાકાર, નેતા કે અભનેતામાં ઝપલાવવુ છે! 
આ સારી વાત છે કે કોઈ ધ્યેય તો તેમની પાસે જરૂર છે. મોટેભાગે બાળમાનસ પર આ છાપ કે વિચાર 
ત્યારે આવે છે કે આસપાસનો માહોલ શુ વિચારે છે અને કોને મહત્વ આપે છે તેના પરથી બાળકો તે 
નક્કી કરતા હોય છે કે આજના સમયની ડિમાન્ડ શુ કહે છે અને મારે ક્યા વિષયમા સવિશેષ રુચિ છે . 

આજના સમયની ને આવનાર સમયની સૌથી તાતી જરૂરિયાત શુ છે તે આપણે મનન, ચિંતન 
કરીને વિચારવુ જોઈએ પણ એ દિશામાં આપણે સૌ ખાસ વિચારતા નથી તે માટે તારક મહેતાના ઉલ્ટા 
ચશ્મા ના ચાલે, તે માટે બરાબર સીધા ચશ્મા ચડાવીને લાબી દૃષ્ટિએ વિચારવુ જોઈએ કે આવનાર 
સમયમા કોની વધુ બોલબાલા રહેશે. 

મારે દસેક વર્ષ અગાઉ એકવાર પેરેન્ટ્સ ડે માં સંસ્કારધામ શાળા (બોપલ, અમદાવાદ) જવાનું 
થયુ જેમા મારા બાળકો અભ્યાસ કરતા હતા. પેરેન્ટ્સ ડે મા આ શાળામાં ટ્રસ્ટીઓ અને સંચાલકો જોડે 
એકલા પેરેન્ટ્સ સાથે અલગથી મિટિંગ થતી હોય છે તેમા વાલીઓ તેના બાળકોના ભવિષ્ય માટે શુ 
વિચારે છે તેનો ઓપિનિયન લેતા હોય છે. વારાફરતી દરેક પેરેન્ટ્સને પૂછવામાં આવતુ કે તમારા 
બાળકને ભવિષ્યમાં શુ બનાવા ઈચ્છો છો ?? મોટે ભાગે પ્રત્યુતર આવતો કે ભણી ગણી ને ઉપર મે કહ્યુ 
તે પ્રમાણેનો વ્યવસાય ઈચ્છે છે . મારો વારો પણ આવ્યો ત્યારે મારો જવાબ આ રીતનો હતો...'મારે 
મારા બાળકને ડોકટર, એન્જીનીયર, સી.એ. ,ખેડૂત, વેપારી, બિઝનેસમેન એમ એને જે બનવુ હોય 
તે બને તેમાં કોઈ લેવાદેવા નથી તે સાવ સામાન્ય વેપાર ધધો કરતો હશે તો પણ મજુર હશે પણ મારો 
દીકરો કે દીકરી એક સારા માણસ બને તેમા જ વધુ રુચિ છે, કારણ કે આવનાર ભવિષ્ય એક સારા 
માણસ ની રાહ જોઈ રહ્યું છે. આજે પણ ડોકટર, એન્જીનીયર, વેપારી, શિક્ષક, ખેડૂત, મજૃર, 
બિઝનેસમેનની અછત નથી જેટલી એક સારા માણસની અછત છે !! 

આવનાર સમય ભૌતિકવાદથી ખૂબ તગ આવી જવાનો છે અને એ સમય દૂર નથી ત્યારે એક 
સારા માણસની બધેજ ખૂબ ડિમાન્ડ રહેશે. સારા માણસની બોલબાલા રહેશે અને દરેકની પહેલી 
કન્ડિશન એ હશે કે વ્યક્તિ સારો માણસ છે કે નહીં ?? સારા માણસની હોશિયાર માણસ કરતા જે તે 
કમ્પની કે સંસ્થાઓ પહેલા ભરતી કરશે તે મને દેખાઈ રહ્યુ છે. 

આજેસ્માર્ટહોશિયાર માણસોનો તોટો નથી જ્યારે સારો માણસ શોધવા જતા પણ મળતો નથી” 

આ મારો સરળ ભાષામાં નમ્ર જવાબ હતો... જેની સસ્કારધામ સંસ્થાએ પર્સનલી નોધ લીધી 
હતી જેમા નરેન્દ્રભાઈ મોદી ખુદ ટ્રસ્ટી હતા. . . 

ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે જ્યારે ભોતિકવાદ માઝા મૂકી દે છે ત્યારે દરેક ભૌતિક વસ્તુઓ અબખે 
પડતી હોય છે. આજનુ શિક્ષણ અને તેની ડિગ્રીઓ ભોૌતિકવાદને નોતરે છે . વ્યક્તિમાથી ભાવ ખલાસ 
થઈને સ્વાર્થ, અહમ, ઈર્ષા ,લોભ, મોહમા લથપથ થાય છે. છેલ્લા વીસ ત્રીસ વર્ષમા જ જોઈ લ્યોને 

કપડા જેવી ચીઝ વસ્તુઓને જોવા માટે લોકો તડપતા હતા તે રુચિ ધીરે ધીરે વીસ ત્રીસ વર્ષમા સાવ ઓછી 
થતી ગઈ. ગામમા કોઈ દીકરો ડોકટર, એન્જીનીયર, €. /. ની ડીગ્રી લે તો વાહ વાહ થઈ જતી જયારે 
આજના સમયમા ઘરે ઘરે આ ડિગ્રીઓ આવી ગઈ એટલે તેનુ ખાસ મહત્વ રહ્યુ જ નહીં... સુખ-ચેન, 
ભાઈચારો, પ્રેમભાવ, આનદ વધવો જોઈતો હતો પણ બિલકુલ ખલાસ થઈ ગયો... 

લાગે છે ભાવપ્રેમના આધાર પર ઉભેલા આ દેશમા મોલ કલ્ચર કરતા આજેય અમદાવાદના ગાંધી 

રોડ અને રિલીફ રોડના પાથરણા બજાર અને કુબેરનગરની નવેસરથી ખૂબ ડિમાન્ડ વધી રહી છે તે 
હકીકત છે. 

સુખચેન અને પ્રફુલ્લિત આનદવાળી જિંદગી માટે એક સારા માણસ બનવુ ખૂબ જરૂરી છે આપણો 
વ્યવસાય ભલે ને ગમે તે હોય એક સારા 'માણસ' ની ખુબ જરૂરિયાત છે... 

વ્યક્તિમાથી માણસ બનવા માટે સોળ સસ્કાર અને છત્રીસ લક્ષણોમાથી ઓછામાં ઓછા પચાસ 

ટકા તો હોવા જ જોઈએ... 

જેટલા વ્યક્તિઓ છે તે પ્રત્યેક માણસ હરગીઝ નથી તે માટે સંસ્કાર અને સુલક્ષણ હોવા જરૂરી છે 
જેની આજના સમયમાં ખૂબ ઉણપ વર્તાઈ રહી છે. કલેકટર હોય પણ સારો માણસ ના હોય તો ? ડોકટર 
હોય પણ માનવતાના હોય તો ? નેતા હોય પણ વિલનનો રોલ ભજવતો હોય તો ?? આજના સમયમાં 
આજ થઈ રહ્યુ છે. વિદ્ધાનો, તત્વચિંતકો ને અભ્યાસુ લોકોનુ લખાણ વાંચતા એવુ સ્પષ્ટ લાગી રહ્યુ છે કે 
હજુય આવનાર નજીકના ભવિષ્યમા લોકો ભૌતિકવાદથી ત્રાહિ ત્રાહિ પોકારી ઉઠશે... આવનાર 
સમયમા જેટલી જરૂરિયાત સ્માર્ટ હોશિયાર વ્યક્તિની નથી પડવાની એટલી જરૂર સારા માણસની 
પડવાની છે કારણ કે આવનાર પેઢીના સોએ સો ટકા લોકો સ્માર્ટ અને ડીગ્રી વાળા હશે પણ "માણસ" હશે 
કે નહીં તે કહેવુ મુશ્કેલ છે. 

વ્યક્તિઓની વસ્તી વધી રહી છે પણ માણસની વસ્તી સતત ઘટતી રહી છે. . .જે ચિંતાજનક છે.... 
એટલે જ કહુ છુ ભવિષ્યની મોટી ડિમાન્ડ "માણસ'” ની રહેશે... 
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