;\5S"

;CIMU

;\:SFZ

EFZT lJSF; 5lZQN < ;F{ZFq8= SrK 5|F\T
V\S #

DFR<
" Z)Z!

વકાસ

5|SFXS o EFZT lJSF; 5lZQN4 ;F{ZFq8= SrK 5|F\T

;D5"6

;[JF

ાેત

;F{ZFq8= SrK 5|F\T

DlC,F lNJ[Q ;
V\S
lJX

bvpvikasjyot2020@gmail.com

;\5FNS o ;\5FNS o 5|MP s0F¬Pf T[H; 5]•ZF

SFI"SFZL ;\5FNS o T]QFZ K+FZF

अं तररा ीय मिहला दवस के अवसर पर िव क सभी
नारी शि को भारत िवकास प रषद् सौरा -क छ ा त क और से

हा दक शुभकामनाएं....

उसका दामन है बड़ा...
िदया उसको अपना यार सारा
कहलाई वो ी, कहलाई वो एक नारी
बनकर एक आदश उसने िकया
जग म उिजयारा
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વકાસ

ાેત

;\5FNSLI
નાર તું નારાયણી તું છે સુંદર તુ હી સહજ ને તું જ છે શ
આ મિહલા િદવસની માર સાથે રહેતી વ તી અને આ વી પર વસતી
દરકે મિહલાઆેને શભ
ુ ે છાઆે
ી અેટલે લાગણીઆે થી સભર અને સરળ માનવ દેહ જનેામાં ઋજુ તા
અને શ સમાન પે વહે છે અે જ કાલી છે અે જ છે જગદંબા અ પૂણા
મિહલા િદવસ આવે અેટલે ી સશ કરણની ચચાઆે ચાલુ થાય વાતાે થાય
અને ચારેબાજુ કાય માે થાય પરં તુ અ ારના સમયમાં ણે કે ી
સશ કરણ અેટલે કે ભાયડા છાપ કપડાં અને અેવી જ વાતાે જે શ માં વયં
અે િવ ાસ મૂક સજનનું કાય સા યું હાેય ઉછે રનું કાય સા યું હાેય અેવી
ીને ી સશ કરણની શું જ િરયાત
પરં તુ અેને તાે જ િરયાત છે થાેડી
તતાની મ વતુળમાં બેસીને સદુંર છાેકર ેઈને "ભાઈ શું માલ છે "
બાેલવામાં જનેે શરમ નથી આવતી અેવા ભાઈઆે ને પણ જ ર છે સાથે જ
તતાની
જે ીઆે ફ કપડા ઉપરથી પાેતાને શ સા બત કરવાનાે
ય કરે છે અેના િવચારાેમાં પિરવતન લાવવું અે જ સાચું ી સશ કરણ
ીની અંદર લાવારસની જેમ છુ પાઈ રહેલી શ ને બહાર લાવવી અને
યાે ય િદશા તરફ વાળવી અેનામાં આ સ ાન
ત કરવું અે જ સાચું ી
સશ કરણ છે ઘરમાં અડધાે રાેટલાે હાેય અને મ જમી લીધું છે અેમ કહેનાર
અેક ી જ હાેઈ શકે અને ારે બાળકનાે જ થાય ારે જે અસ પીડા છે
અેને હસતા માેઢે સહન કર આજ પીડામય સગ
ં ને આખી જદગી આનંદમય
િદવસ તર કે ઉજવી શકનાર પણ અેક ી જ હાેઈ શકે આજ ી ારે બીમાર
પડ ે ારે તનેે પાેતાની ત બયત કરતા પિરવારના ભાજ
ે ન અને ઘરના કાયની ચતા
હાેય છે પિરવારના દરકે ની નાનામાં નાની જૂ ની વ તુ સાચવનાર ી હક કતમાં
તાે અે વ તુ નથી સાચવતી અે તઆે સાચવે છે અે સમયને સાચવનાર ટાઈમ
ટેઝરર છે
પુરાણાે ની વાત કર અે તાે સં ૃ તમાં અેક ાેક છે 'ય પૂ તે નાય તુ
ત રમ તે દવેતા' અથાત ાં નાર નું પજ
ૂ ન થાય છે ાં દવેતાઆે િનવાસ કરે છે

શુભે

ા સંદેશ

નમ ાર
સાૈરા ક છ ાંતના મિહલા સયંાે જકા િવરલ બને પારેખ
ટ ીગણ મખ
ુ ી મં ી ી િવકાસ ાેત ના સપંાદક અને
અ ય સહયાેગી ી આે
૮ માચ આતંરરા ય મિહલા િદવસ િન મ ે નાર શ
િવશષેાંક માટે સમ ટ મને ખુબ ખુબ શભ
ુ ે છા
ી માં ચતેના ગટાવવાની િ યા અેટલે કે ી
સશ કરણ ીની શ અમાપ અને અપાર
શ
શ
શ
નાર હવે તું નથી દાસી
બચાર બાપડી અને અબળા .ભણી ગણીને પગભર થઈને તું
હવે થઈ છે સમથ સશ સબળા
તું છે માતા તું છે ધાતા
તું છે રજની તું છે નાર નારાયણી
તું છે મા શ તું છે દવેી શ
તું છે જગ વામીની
શ
શ
શ
ીમતી િવણાબન
ે ઠ ર
મિહલા સયંાે જકા
ભારત િવકાસ પિરષદ મ ય ાંત

નાર નું પજ
ૂ ન કરવું અેટલે અેને બા ેઠ ઉપર બેસાડી દ વાે અગરબ ી કરવું અેવું
ારેય થતું ન હતું પરં તુ અેને પૂણ વતં તા આપી તનેું સ ાન કરવું અે આપણી
સં ૃ ત હતી
આપણી સં ૃ ત પહેલેથી જ પૂ રહી છે ારે પ મ ની સં ૃ ત પહેલેથી
જ ભાે ય રહી છે પરં તુ ઘણા વષા સધુી આપણે આ વાત ભૂલી નાર નું અપમાન
અને અવલેહના કરતા ર ા પરં તુ જે ર તે અ ારના સમયમાં આપ ં આયવુદ
પાછું આવી ર ું છે અે જ ર તે ફ મિહલા ઉ કષની વાતાે નહી ં પરં તુ ન ર કાયા
અનેક ર તે થઈ ર ા છે થાેડા સમય પહેલા જ અેર ઇ ડયાની અેક લાઇટ
બ લાેર થી સાન ા સ ાે માટે ઉપડી તેમાં સપંૂણ પાયલાેટ થી માંડીને દરકે ાફ
મિહલાઆેનાે હતાે આ સમાચાર ખૂબ માેટા ેિકગ યૂઝ બ યા અને આ
સમાચારને ફ મિહલાઆે અે જ નહી ં પરં તુ પુ ષાે અને સમાજે પણ અેટલા જ
વધા ા સમાજ અને પુ ષાેમાં પણ નાર ગ ત નાે વીકાર ભાવ આવી ર ાે
છે મિહલાઆેની ગ ત સાથે આ પણ અેટલું જ જ ર છે આપણે તાે અે
સં ૃ ત ના વંશજ છ અે ાં દ કર જ ી અેમ નથી કહેતા પરં તુ લ મી પધાયા
અેમ કહીઅે છ અે
આજ ર તે પાેતાનામાં રહેલી ઋજુ તા ને સાચવી અને શ નાે ઉપયાેગ કર
અેકબી ના પગ ખચવાની જ યા અે દરકે મિહલા અેકબી નાે સાથ આપી હાથ
પકડ ે અને સમાજ પણ અેની આ ગ તને વધાવે અેવી શભ
ુ ે છા

સકળ
ને મહક મળે
ાં નાર ને સ ાન મળે આ જગતની
અજબ લીલા નાર થી સંસાર વસે અવની પર ના આગમનને નાર
થક જ અવતરણ મળે
િવરલબન
ે કાિતકે ય પારખ
ે
સપંાદક મિહલા િવશષેાંક
મિહલા સયંાે જકા સાૈરા ક છ ાંત

वदं े मातरम !
यह जानकर अित हष हआ िक सौरा क छ ातं मिहला िदवस के अवसर
पर एक e-magazine का काशन करवा रहा है । जीस कार ऑ सीजन र को
शरीर के हर कोने तक पहचा
ं कर उसे सि य बनाती है उसी कार ही हम ि यां मां
बहन प नी बेटी के प म पु ष के जीवन को सरल व सगम
ु बनाती ह।ै वह उसक
नस, डॉ टर ,सहचारी, पथ दशक एवं गहणी
बनकर
िविभ
न भिमकाए
ृ
ू
ं िनभाती
हई उसके जीवन को समाज को जीवतं बनाए रखती है । आज क नारी ,गावं क
ी सब सिदय क धल
ू झाड़ कर एक नए तेवर से उठ खड़ी हई है और उसक
तेजि वता से कोई दश
े अछता
ू नह है । दिनया
ु भर क नारी ने जीस ि थित को
झल
े ा है उसने उसे बदलने क साथक कोिशश भी क है । ब च एवं समाज को
सं का रत करने क िज मदेारी भी मिहलाओ ं पर ही ह,ै सं कितया
तो जीती ही
ृ
नारी के सहयोग से ह।ै जप, तप, त, सयम
ृ के
ं और िनयम जो भारतीय सं कित
अिभ न अगं है उनका सतत पालन करते हए वह मनु य को सं कित
म
जीना
ृ
िसखाती है । आज क आधिनक
ु कहलाने वाली ी से कहना चाहगे िक िवचार
से भले ही वतं रहो परतं ु सं कार से बधी
ं रहो तभी अपने रा को िव गु के
ग रमामय पद पर आसन कर पाओगी । म इस मगैज़ीन के सफल काशन के िलए
अपनी शभेु छा े रत करती हं एवं आशा करती हं िक इस म कािशत िविभ न
लेख से हमारी मिहलाएं लाभाि वत होगी और उनक लेखन कला का भी
िवकास होगा ।
ध यवाद !
अिवनाश शमा
रा ीय चयेरपसन
मिहला एवं बाल िवकास
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નમ ાર
ભારત િવકાસ પિરષદ ઉ ર ાંત વતી િવ
મિહલા િદવસ િન મ ે સાૈરા ાંતને અ ભનંદન
પાઠવું છું ભારત િવકાસ પિરષદ ારા મિહલાઆે
પાેતાનામાં પડલ
ે ી શ આે ને ખીલવી શકે તે માટે
અવાર નવાર ખૂબજ સદુંર ાે ામ નુ આયાજ
ે ન
કરવામાં આવે છે સપંક સહયાેગ સવેા સમપણ
અને સં ાર આ તમામ મુ ાઆે ને યાનમાં રાખી ને
સં ા કાય કરે છે સં ા સાથે ેડાયેલા લાેકાે નાે
ગત િવકાસ પણ સારાે થાય છે
આવા સદુંર કાય મ કર માનવ િવકાસ માટે
ય કરવા બદલ હુ ં ભારત િવકાસ પિરષદ સાૈરા
ાંતના મિહલા સયંાજ
ે ક
ીમતી િવરલ બને
પારેખને ને ખરા હૃ દયથી શભ
ુ ે છા પાઠવું છું
વંદેમાતરમ્
સાન
ે લ માેઢ
મિહલા સયંાે જકા
ભારત િવકાસ પિરષદ
ઉ ર ાંત

શ

વ પા

ા ડાૅ ઉષાબન
ે
લાડાણી/હાંસ લયા
કે શાેદ
'નાર તું નારાયણી'આ વેદ વા માં નાર
શ નાે મ હમા છે ' ી સશ કરણ' ીની
અવણન
ૅ ીય શ નાે પિરયાચક બની રહે છે 'મા
દેવાે ભવ' માં માતાનાે મા વભાવનાે નાર શ નાે
જ િનદશ થયેલાે છે ખરખ
ે ર નાર ને કાેઈ ધમ
નથી'નાર ' શ દનાે કાેઈ સં દાય નથી 'નાર ' નાે
સીધાે સંબંધ હદય સાથે છે ભાવનાશીલતા છે
િવ ના ધમ શા ાે પુરાણાેમાં ેઈઅે તાે
'નાર ' કે મા છે રામાયણમા સીતા
મહાભારતમાં ાપ
ૈ દ િવના ના આ મહાકા ાન
ે ી
ક પના થઈ શકે તેમ નથી નાર અે ભારતીય
સં ૃ િતની ભ પીઠ છે સ ગ સંસારની ધરાેહર
નાર શ છે સમાજનાે િવકાસ સમાજની ગિત

આંતરરા ય મ હલા િદવસ

ાેત

હં મેશા થતી રહી છે તન
ે ાં કે માં હં મેશા નાર જ રહી
છે ૈ મા રા ય સં ૃ િતનું ગાૈરવ અને િવ
વા સ નું નજરા ં છે સશ
નાર રા ની
શ નું િતક બની શકે તેમ છે દરકે સમાજની
નાર શ
પિરવાર સમાજ રા ને સ
તથા
અથતં ને મજબૂત બનાવી શકે છે
સાહસ સહનશીલતા અને દ્ૅ ઢતાની મૂિત અેક
ી અલગ અલગ પમાં દરરાજ
ે જવાબદાર આે
આબાદ િનભાવતી રહે છે દરરાજ
ે નવા પડકારાન
ે ાે
સામનાે કરે છે િરવા ેમા પિરવતન લાવી પાેતાના
આ ાિવ વાસની તાકાતના ેરે સવા ચ પદાે પર
બરાજમાન
થઈ
છે
આજની
નાર
Skill+Will+Zeal=Win(કાૈશ +ઈ છાશ +
ઉ સાહ=િવજય ા ના સૂ ને સાર ર તે સમજવા
- િવચારવા લાગી છે
ગજ
ુ રાતની મા શ ને ઉ ગર કરતી
યાજ
ે નાઆે સમાજની સુદૅઢ માળખાની અિનવાયતા
છે આજે સમાજમાં ી ગાૈરવભેર વમાનભેર
વી શકે તવ
ે ા સતત ય ાે થઇ ર ાં છે

મેર ટ લી માં વધુ બેઠું હાેય છે દરકે ે માં આજે મિહલા અટલ અચળ
અને અડગ છે " હ બનતી ચલતી વખતી હૈ ઉસે સ કર અપને હી
આકષણ સે રખતી હૈ સબ કાે જચા કર"
અેક ધર ને ચલાવવું અે અેક ફે કટર ચલાવવી કે સગ
ં ઠન ચલાવવા કરતાં
વધુ મુ કે લ છે અેક મિહલા કે ટલી સરળ ર તે બધા સબ
ં ંધાનેે સાચવી રાખે છે
મિહલામાં ધર ચલાવવાથી માંડીને રા ચલાવવાની શિકત રહેલી છે
મિહલા િદવસ મા મિહલાઆે માટે જ સમિપત છે તાે મિહલાને સદાને
માટે તનેા અિધકાર માન સ ાન ા થવા ેઈઅે
ખુદ ઉઠ ના હાેગા તુમ કાે જબ ય યાસ બનેગા, સુ શ ત બન
સંગિઠત હાેકર
િનકલાે વા ભમાન જગેગા િફર વકત ભા ય લીખેગા િવજય કા ગાન"

૮ માચ િવ મિહલા િદવસ કદાચ આજ િદવસે િવધાતાઅે
ના
િનમાણની શ આત કર હશે તનેે આગળ વધારવાનું કામ અેક નાર અે કયુ
માં અે ું માં છે તાે
છે સસ
ં ાર છે કાેઈપણ માં અેક નવા સસ
ં ારનું
િનમાણ કર શકે છે નાર શું છે
ધણા પુ ષાે માને છે મિહલાને પુ ષાનેાે આધાર તાે ેઈઅે જ અેતાે
વેલીની માફક કાેઇ ને આધારે જ ચડ ે છે પરં તુ મિહલા જ અેક છે અને
પુ ષ વેલ છે તેથી જ કહેવાયું છે કે "હર સફળ મદ કે પીછે પાઆેગે છૂ પી
અેક નાર "
અેક સફળ પુ ષ ની પાછળ અેક ીનાે જ હાથ હાેય છે
ેક
સામા ય અને િવશષે પુ ષની પાછળ અેક મિહલાનું તપ ાગ આધાર બની
ઉભાે હાેય છે "ચાહે ધરમે હી રહી થા રણમે તન
ુ ે પહચાન બનાઈ " ીમતી અ ણાબન
ે ચાવ
ે િટયા
વૈિદકકાળ થી આજ સધુી ઘર આગ
ં ં હાેય કે રણ આગ
ં ણ મિહલા કથારેથ
ભારત િવકાસ પિરષદ
આેછ ઉ ર નથી
રણછાેડનગર શાખા
"હૈ કાન
ે ે અબ મૈસા ના તન
ુ ે ધાક જમાઈ "
ૂ લ કાેલજ
ે ની પિર ાથી લઈ દરકે કાે પિટશનની પર ામાં ક યા જ

"મ હલા િદવસ િવશષ
ે "
મિહલા વામા ી નાર
હા હુ નાર છું કાેઈ ની દ કર કાેઈ ની
બહેન કાેઈ ની નણંદ કાેઈ ની પ ી કાેઈ ની
વહુ કાેઈ ની ભાભી કાેઈ ની માં કાેણ ણે
કે ટલાય મીઠા મધુરા સબ
ં ંધાે ને પાેતાના
પાલવમાં બાંધી ને પણ હુ શાેધું છું મને ખુદ ને
સબ
ં ંધાનેા સરુ લા અને સરુ ય આગ
ં ણા
માં ઉભી ને હુ ં બાંધુ છું અેક સબ
ં ંધ માર પાેતાની
સાથે
હા મારાે અેક સબ
ં ંધ હજુ પણ છે તે
છે વયં નાે વયં સાથે પાેતાનાે પાેતાની
સાથે મા ં બધું જ બધાને આ યા પછ પણ હુ
બચાવી ને રાખું છું મને મારા માટે હુ મળં ુ છું મને
ખુદ ને ારે આ સબ
ં ંધ જ મને મારાે પિરચય
કરાવે છે કે ટલાય મધુર સપનાઆે છે માર અંદર

જે સાકાર થવા માટે થનગની ર ા છે આ
સબ
ં ંધ જ મને પડકાર આપે કે અેવું શું છે જે હુ
નથી કર શકતી પછ અે જ કહે છે મને કે
બધું જ તાે કર શકંુ છું આ સબ
ં ંધ જ મને
મારામાં આ િવ ાસ ાિપત કરે છે અને હુ
તી વ છું દુિનયાની દરકે જં ગ
આમ તાે આપણા માટે દરકે િદવસ ખાસ
છે પરં તુ ઉ સવાે ની જેમ આપણા માટે પણ અેક
િદવસ ખાસ મનાવવામાં આવે છે અે છે આતંર
રા ય મિહલા િદવસ આ િદવસે માર બધી જ
સખીઆે ને હાિદક શભ
ુ ે છાઆે સાથે અેક સદંેશ
પણ આપવા માંગુ છું " પાેતે ી હાવેાનાે ગવ
કરાે દ કર
ી થવાના ગવ ની સાથે
વાે અેક દ કર અેક દ કર ની માં હાવેાના
સબ
ં ંધે હુ અેટલું ચાે સ કહીશ કે દ કર આે નાે

દ કર આે ની જેમ ઉછે ર કરાે આ મારાે દ કરાે
છે અેવું કહીને તનેી યાે યતા ને આેછ નાં
આકંાે ે સ માન ઈ છતા હાેય તાે પહેલાં વયં
ને સ માન આપાે તમારા અ ત વ ને
સ માિનત કરાે ી જ ને સાથક કરાે "
कोमल है कमजोर नही त,ु
शि का नाम नारी है।
जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तज
ु से हारी ह ।

મીતાબન
ે બારડ
સાેમનાથ વેરાવળ શાખા

વકાસ
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"મ હલા સ ાન"
ભારતીય સં ૃ તઅે મિહલાને દવેીનું ાન
આ યું છે અને સ ાન પણ કયુ છે
"નાર તું નારાયણી નાર તું મહાન
નાર તાર ગાૈરવ ગાથા ગાયે વેદ પુરાણ "
આ પં જ ભારતીય મિહલાનું ગાૈરવ ગાન
કરે છે ધરતીમાતાથી લઈને ભારતમાતાના પમાં
તથા ગંગાથી લઇને ગાય ીના પમાં િહલાશ ની
ત ા કર છે કદાચ ભારત જ અેક અેવાે દેશ છે
ાં મિહલા શ ને દવેતાઆે કરતા પણ પહેલું
ાન આપીને પજ
ૂ વાની પરં પરા ચાલે છે
"य नाय तु पू यते रम ते त देवता"
" ાં નાર આે પૂ ય છે ાં દવેતાઆે વસે છે "
આવું આપણાં શા ાેમાં કહેવાયું છે તેથી જ
તાે મિહલા િવિવધ લાગણીઆેનું ઇ ધનષુ છે
સ રં ગી સવંેદનાનું મેઘધનષુ છે સં ૃ તને વંત
રાખવાનું કામ મિહલા જ કરે છે મિહલા અેક ખર
ેરણા છે અને પુ ષાનેે તે સ ાગ ચાલવાની ેરણા
આપે છે માતાના પમાં તે મમતા અને વા સ
આપીને દવેીના પમાં પૂ ય છે ભ ગનીના પમાં
તે ેમની િનરં તર વહેતી ધારા છે મિહલા અે તાે
પરમા ાઅે આપેલી અમૂ ભેટ છે
આજે અનેક ે ાેમાં મિહલાઆે ટાેચના ાને
બરાજમાન છે જવેાકે ભારતના નાણામં ી
ીમતી િનમલા સીતારમન સમ દેશનું આ થક
ુ રાત રા ના
સકુાન સભ
ં ાળ ર ા છે તાે ગજ
આરાે ય સ ચવ ીમતી જયં ત રિવ હાલ કાેરાનેા
મહામાર માં સતત સિ યતાથી િદવસના વીસ
કલાક કામ કર ર ા છે આવા જ બી અેટલે કે
અેચ સી અેલ કં પનીના સી ઇ આે
ીમતી
રાેશની નાદાર તથા ઇ ટેલ કં પનીના મનેે ં ગ
ડાયરકેટર ીમતી દબ
ે
ની ઘાષે આવી ર તે

ાેત

ગણાે વધારે છે મિહલાઆેને આ થક ર તે સશ
બનાવવાથી ઉ પાદકતા તથા આવકમાં
થાય
છે આ તાે મા આ થક શ ની વાત થઈ
આમ મિહલામાં અપાર શ
રહેલી છે
થાેડા અૈ તહા સક ઉદાહરણ ેઈઅે તાે
બુ મતાનું તક ગાગ કે અપાલા
સાહસ કે બહાદુર નું તીક રાણી લ મીબાઈ કે
દુગાવતી
સઘંષનું તીક માં સીતા કે સતી સાિવ ી
તશીલતાનું તીક ગાંધાર કે અનસયૂા
આ ઉપરાંત મિહલા કુ ટંુબની કરાેડર જુ છે
સતંાનાનેે સં ારવાન બનાવી ચાણ
અજુ ન
િવવેકાનંદ જવેા મહાન પુ ાનેું ઘડતર કરે છે
પિરવારનું સપંૂણ અ ત વ તથા વાતાવરણ
મિહલા પર જ આધાર રાખે છે
મિહલા પાેતાની કાેમળતા શસ
ુ ીલતા
સવંેદના ક ણા નેહ મમતા સિહ તા
સહાનુભુ ત વગેરનેા કારણે પિરવારનું િનમાણ કરે
છે મિહલા હલ મી છે ઘરની અંદરની
વ ાથી માંડીને પિરવારના સખ
ુ શાં ત અને
વગ બનાવવાની ઈ ર દત શ છે
"નાર યા દેશક ગ યે અગર
યુગ વયં હી બદલતા ચલા યેગા "
આમ આજની મિહલાઅે પાેતે પણ
શાર િરક સાૈ દયના બદલે પિવ તા ચિર તા
ઉદારતા સવેાભાવ કત તા વગેરે ગુણાનેાે
િવકાસ કરવા તરફ યાન આપવું ેઈઅે

ઈસરાેમાં પણ અનેક મિહલાઆે વૈ ાિનકાે તર કે
ખૂબ જ મહ વનું યાેગદાન આપી ર ા છે આજે
દરકે ે માં મિહલાઆે ખૂબ જ ઝડપથી આગળ
વધી ર ા છે
આજના સશ
ં ાેધનાનેા અહેવાલાે પરથી ખબર
પડ ે છે કે ે મિહલાઆેને તક આપવામાં આવે તાે
સમ રા ને બદલી શકવાની તાકાત ધરાવે છે
મિહલાઆે જે તે બાબતાેમાં નવા જ કાેણ થી
િવચારે છે આજની મિહલા પિર મી તથા બહુ મખ
ુ ી
તભા ધરાવે છે અેક તારણ મજ
ુ બ આજના સમય
માણે જે કં પનીઆેમાં સવા ચ ાને મિહલા હાેય
છે તે વધારે નફાે કરે છે લ જત પાપડ મિહલા હ
ઉ ાેગની સફળતાનું માેટંુ ઉદાહરણ મિહલા
સ ાનનું છે
સમ િવ માં વપેાર કરતી ૯૧ દેશાનેી ૨૧૦૦
કં પનીઆેનું િવ ષેણ કરતા ખબર પડી છે કે જે
સં ાઆેમાં આેછામાં આેછ ૩૦% ીઆેનું
ને વ છે તેમના નફામાં ૬%
થઇ છે
હમણાં જ કા શત થયેલા લાેબલ
ઇ ટ ૂટના અહેવાલ માણે ે મિહલાઆેને
|| शुभम ||
કામ કરવામાં પુ ષાે જટેલી તક આપવામાં આવે તાે
સન ૨૦૨૫ સધુીમાં સમ િવ ના ડીપીમાં ૧૨
ે ભીખાલાલ સીદપરા
ખવ ડાેલર જટેલાે વધારાે થઈ શકે છે આ આકંડાે રમાબન
ભારત
િવકાસ પિરષદ
ભારતની હાલની અથ વ ાની તુલનામાં ચાર
રામકૃ ણનગર શાખા રાજકાેટ

"વુમન વેલનેશ

નીગ ાે ામ"

રણછાેડનગર શાખા
ભારત િવકાસ પિરષદ રણછાેડનગર શાખા ારા કંુ ડાિરયા ફાઉ ડશ
ે ન
ઉપલેટા શાખા
ના સહયાેગથી તાર ખ 12/02/2021 ના રાજ
ે વુમન વેલનેશ નીગ
ભારત િવકાસ પિરષદ ઉપલેટા શાખાની બહેનાે ારા ૫૦૦ ગરબા ાે ામ નું આયાજ
ે ન કરવામાં આવેલ
સણગાર તનેું રાહત દરે િવતરણ કરવામાં આ ું હતું
આ કાય મમાં જુ દા જુ દા ટે જવેા કે મેમાેસાનેા ાફ પપે મીયર
આવાે ાજ
ે ે સાૈ થમવાર ઉપલેટા શાખાની બહેનાે ારા કરવામાં આવેલ તેમજ કે સર તરાેધક વેકસીન માં રણછાેડનગર શાખા ના બહેનાેઅે
હતાે આ ાજ
ે ે થી બહેનાનેે આ િનભર બનવાની ેરણા મળ અને
તતા દાખવી આ િવિવધ ટે કરાવેલ
બહેનાનેે પાેતાની કલા બતાવવા નાે સદુંર માેકાે મ ાે હતાે

વકાસ
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વી પરના અવતરણનાે
આધાર તંભ નાર
કુ દરતનું ઉ કૃ સજન સ યતા અને સં ૃ તનું
કે માનવીના વી પરના અવતરણનાે અેકમા
આધાર તંભ અેટલે નાર
આપણા દેશમાં અઢારમી અને આેગણીસમી
સદ ીઆે માટે અંધકારમય જ રહેલી રા
રામમાેહન રાયે આેગણીસમી સદ ના ઉ રાધમાં
ીઆેના સતી થવાના િરવાજ સામે જહેાદ જગાવી
હતી અને આખરે અં જ
ે સરકાર ારા આ ૂ ર થા
પર તબંધ લાદવામાં આવેલાે પરં તુ અે સવાય
ીઆેની જદગી અ રાે અને અિધકારાે રિહત
ઘરની ચાર િદવાલાેમાં જ કે દ રહેલી વીસમી સદ ના
ારં ભે કે શવચં સને મહા ા ફલે
ૂ જ સ રાનડે
મહ ષ કવ જવેા સમાજસધુારકાેઅે સાૈ થમવાર
ભારતીય નાર આેના શ ણ અને અિધકારાનેી વાત
આરં ભી અને તનેે બળ મ ું ગાંધી થક
માેટા ભાગના લાેકાે માને છે કે નાર વાદની
શ આત નાર આે ારા થઈ પરં તુ તમને ણીને
આ ય થશે કે નાર વાદનાે આિવભાવ કાેઈ ી ારા
નહી ં પરં તુ અેક પુ ષ ારા કરવામાં આ ાે હતાે
અઢારમી સદ માં ઇં લે ડમાં રાણી િવ ાેિરયાના
દરબારના અેક દરબાર જે સ ુ અટ મલ ારા
સાૈ થમ વાર નાર અિધકારાનેી માંગ રજૂ થઈ

નાર શ
ીશ

નું કમયાેગ માં સમપણ

તેમણે ી શ ણ
ાેઆેના મતાિધકાર અને
વારસાહ ની િહમાયત કર જે બધાથી ઇં લે ડની
અને દુિનયાભરની ીઆે તે સમયે વં ચત હતી
નવાઈની વાત અે છે કે નાર હાવેા છતાં રાણી
િવ ાેિરયા નાર આેને પુ ષસમાન અિધકારાે
મળવા ેઈઅે અે વાત સાથે સમ
ં ત નહાેતાં જે સ
મલને નાર અિધકારાે અંગનેા બલને પસાર
કરાવવા માટે ર તસરનું આદંાેલન છે ડવું પડલ
ે ું
આપણા દેશમાં વતં તા પછ નાર િવકાસમાં
વેગ આ ાે બંધારણ ારા ીઆેને પુ ષ સમક
અિધકારાે ા થયા ીઆેના િવકાસ માટે સરકાર
ારા િવશષે ની તઆે અને કાય માે ઘડવામાં આ ા
જનેે પિરણામે ી શ ણમાં વેગ આ ાે ીઆે
શ ત થઈને આ થક ર તે પગભર થતાં શીખી ભલે
આજે ીને પુ ષ સમાવેડી ગણવામાં આવતી
હાેય પરં તુ મા ં ઢપણે માનવું છે કે નાર િવકાસની
િવચારધારામાં ાંય ી પુ ષ સમાનતાની વાત
નથી બલકે તે તાે અેમ કહે છે કે ી અને પુ ષ
કૃ તગત ભ છે અને આ ભ તામાં જ તેમનું
ગાૈરવ છે અહી ં ાંય પુ ષના િવરાેધની વાત નથી
ીઆે ઉપર ભૂતકાળમાં કરવામાં આવેલા
અ ાચારાે અને અ યાયાનેી ફિરયાદાે કરવાનું
છાેડીને પાેતાની ત પર દયા ખાવાનું છાેડીને
આ ચતેનાનાે િવકાસ કરવાે અે જ અેનું યેય છે
આજના નાર વાદનું મુ સૂ છે ીના દેહનાે
તનેા હૃ દયનાે અને તનેી બુ નાે ગાૈરવપૂણ વીકાર

ન હબી ની પસંદગી માણપ
ે ાેતાનું વન વે છે

ાં નાર ની પૂ થઈ છે ાં દવેતાઆે
િનવાસ કરે છે
નાર ખરેખર નારાયણી છે આની સમપણ
ભાવના િવ માં અ ેડ છે મહાકિવ વા મીક અે
સીતા જવેા ેરક પા નું સજન કયુ તેમને ાગ આને
સહનશીલતાની મુ તસમી લ મણની પ ી ઊ મલાનું
પરત સજયું મહાભારતકાર ાસ અે ાપૈદ ના પા
ારા નાર ધમનાે મહાન આદશ રજૂ કયા
અવાચીન સાિહ કારાે અે પણ માનવીના
વન માં નાર ના ગાૈરવ ભયા અને મહ વપૂણ ાન
ને ઉમળકરભરે બરદા ું છે
નાર શ સ યતા અને સં ૃ તનાે ાેત છે
સમાજ અને દેશના નવિનમાણ માં તનેાે િહ સાે ઘણાે
માેટાે છે આજે
ક ે માં નાર આગવું ાન
ા કયુ છે રાજકારણ િવ ાન અને શ ણ ે ે
ીઆે પૂણ ફાળાે આપી રહી છે

આધુિનક ભારત ની નાર પર પા ા
સં ૃ તની અસર પડી છે પુ ષ સમાવેડી બનવાના
ઉ સાહ માં તે પાેતાના ધરના ચાેકઠાંમાં થી બહાર
નીકળ છે આજે ભારતીય નાર અે સામા જક
શૈ ણીક રાજક ય અને વસાયીક અને દરકે
ે માં ખુબજ ગ ત સાધી છે આમ છતાં ભારતીય
નાર અે પાેતાની ઉ ચ સં ૃ ત જળવી રાખી છે
ભિવ ય માં પણ ભારતીય નાર પાેતાની ગાૈરવ અને
આ સ ાન ટકાવી રાખ સઆ
ે ને જગ ની નાર આે ને
ઉ ચ સં િર ા ની ેરણા આપે
નાર તું છે ધરતી નાે વગ બનાવનાર તજ
ુ િવના છે
આધુરા સસ
ં ાર આ ધરતી પણ ઈ ર નુ પ છે તું નાર
ઈ ર બાદ જ તાે છે વન દેનાર હાજરાે દુ ખ વેઠ ને
તું સખ
ુ દેનાર તાર શ સામે છે
આ દુિનયા હાર હૈ નાર
તજ
ુ પર ઉં છું બ બહાર "
અેક નાર નાે સમાજ ના ઘડતર માં આમુ
ફાળાે હાેય છે આવાે અે બધી ીઆે ને આજે
સલામ કર અે કે જેમને પાેતાનું પણ ના િવચાર ને
સમાજ નું ઘડતર કરવામાં આમુ ા ફાળાે આ યાે
છે શ
હુ ં કમ ેર નિહ ના કાર માર
આવગણના નેહ ેમ નાે સાગર ભરપૂર રાૈ શ
અપાર જ ર પડ ે તાે બનું તાર ણી જ ર પડ ૅ
મહાકાળ નાર હુ ં નારાયણી ભુ ની અદભ
્ ુત

નાર નું વન નેહ સહનશીલતા ાગ આને
બ લદાનનું મહાકા છે ભારતીય નાર અે પ ત
આને કુ ટંુબ ની સવેા ને પાેતાનાે ધમ સમ ાે છે
કુ ટંુબ સમાજ કે દેશના િહત ખાતર ધપૂસળ ની જેમ
જલી જઈને સવુાસ ફે લાવવામાં તનેે ગાૈરવ અનુભ ું
છે વતર ના ઝે ર તનેે ણી ણીને ભારતની નાર

દવેી કે દાસીના પમાં નહી ં પણ મનુ યના પમાં
તનેાે વીકાર
આજે ભારતીય ીઆેઅે દરકેે દરકે ે માં
સ
ા કર છે અને શ ણ સમાજસવેા ધમ
રાજકારણ િવ ાન મેિડસીન પ કાર વ કલા
કાનનૂ પાેલીસ ખાતું રમતગમત પવતારાેહણ
અંતિર
દરકે ે ે પાેતાની તને
ાિપત કર
છે તેમ છતાય આજની શ ત આધુિનક નાર પણ
વારં વાર ઘરેલુ િહસા અ યાય અને સામા જક
ભેદભાવનાે શકાર બનતી રહે છે ામીણ અને
આિદવાસી ીઆે હજુ પણ હાં સયામાં છે ીઆે
સામનેા અપરાધાે જવેા કે
ીઆેના અપહરણ
છે ડતી ીઆે સાથે િહસા અને બળા કારના િક સા
િદવસે ને િદવસે વધતા ય છે જે ડર ઇ વા લટ
જટેલી કાગળ પર છે તેટલી સમાજમાં નથી વુમન
અે પાવરમે ટ ારે જ થયું ગણાય
ારે ી
પાેતાને મળેલા અિધકારાનેાે પૂરેપૂરાે ઉપયાેગ કર
શકે તનેી સામે સતત તાેળાતા રહેતા શાર િરક
માન સક િહસાના ડરમાંથી મુ બની તે પાેતાની
વતં તા અને સમાનતાને સપંૂણપણે માણી શકે અે
િદશામાં આપણે હજુ ઘ ં કામ કરવાનું બાક છે
આપનું શું માનવું છે
હેમા િ વેદ
ભારત િવકાસ પિરષદ
સરુે નગર

અે પાેતાના હક ખાતર ારેય બંડ કે ાં ત કર નથી રચના
નાર પાેતાનાે સપંૂણ નેહ સ પી દે છે માટે જ નાર
આજે અેક નાર ને મ સમય ને હાથે મજબૂત
અે નારાયણી છે
થતા ઈ
ે પાેતાની જ ત સાથે આજ આને પાેતાની
ી અેક અેવું પા છે જે પાેતાની પસંદગી માણે
ત સાથે જ પાેતાને લડતા ેઈ

।। य नय तु पू यतें रमते त देवता ।।

नारी का करो स मान, तभी बनेगा दश
े महान

ાેત

॥ नारी तू शि है॥
"कोिट कोिट बदन
ं नारी तू नारायणी है"
ભાિવકાબન
ે શાંતભાઈ િપ ાેડા
ભારત િવકાસ પિરષદ
ઉપલેટા શાખા

ભારત િવકાસ પિરષદ મનગર શાખા
ારા મિહલા િદન સદંભ શહેરની તભાસપં
તથા િવિવધ ે ાેમાં યાેગદાન ારા સામા જક ર તે
અ ેસર
તભાવંત મિહલાઆે ના સ ાન નાે
કાય મ યાે યેલ આ સાથે બા લકા સ ાહ તથા
અ ય કાય મ ના િવજતેાઆે ને સ ાન સમારાેહ
પણ યાે યેલ
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બદલાતી યુગ ની જ રતાે અનુસાર ી પુ ષ
સાથે ખભે ખભાે મલાવી કયા કર રહી છે ીઆે
અે રા શાશન પણ સભ
ં ાળ રહી છે ભારત
ીલંકા બાં લાદેશ પાિક તાન અને યાનમાર માં
ીઆે ર ધરા વહન કર રહી છે
"જે કર ઝુ લાવે પાર ં તે જગ પર શાસન કરે" ી
શ નાે મિહમા અપાર છે નાર અેટલે નેહ
સહનશીલતા અને ાગનાે િ વેણી સગ
ં મ અબળા
નહી ં જગદંબા છે ઝાંસીની રાણી લ મીબાઈ ર યા
સલ
ુ તાન ચાંદબીબી દુગાવતી અહ ાબાઈ જવેી
અનેક વીરાંગનાઆે અે ગાૈરવવંતી પુરાવા છે .
આધુિનક નાર ઘરની ચાર દ વાલાેમાંથી બહાર
આવી ગતીના શખરાે સર કર રહી છે .
મનુ ય મા ની જ દા ી ી મા વના દાનથી
સં ૃ તને આગળ ધપાવે છે . િવ શ નાર આનેા
ઉદાહરણ તાે ઘણા ેયા પરં તુ કાેઇ સામા ય ીનું
મૂ આેછું આકં ન શકાય. આપણા ઘરમાં કામ
કરતી પાેતાના સતંાનાે ઉછે રથી સઘંષમય વન
ગુ રતી નાર ની શ નું મૂ પણ અેટલું જ છે .
ી અેટલે સા ાત અ પૂણા ! ી િવના
ઘરની કે સમાજની ક પના પણ ન થઈ શકે . ી
આપણા સમાજ વ ાનાે આધાર છે છે લા પાંચ
દાયકામાં તાે ીઆેઅે પાેતાની સવાપિરતા સ
કર દ ધી છે . ી સમાજને ગ તશીલ રાખનાર
ચાલક શ
છે .
ી કાય મતા, બુ બળ,
મનાેબળ કસાેટ માંથી ખર ઉતર ચકુ છે હવે તાે
પુ ષાે સાથનેી પધાની કાેઈ સવાલ આજ નથી
કારણ કે નાર શ
વયં સ છે .

કિવવર રવી નાથ ટાગાેરે નાર શ
ને
આ યે ક ું છે કે "Women is deserving of,
because she gived light to the world".
ઇ તહાસિવદાે મને છે કે ીનાં કારણજ
ે મનુ ય
ના રખડુ વનનાે અંત આ ા ગીતા માં ભગવાન
ી કૃ ણ બધીજ શ નાર માં ગટ થઈ છે અેમ
ક ું છે ીઆે પાેતાની બુ શ થી માનવ
સં ૃ ત ને અેક કદમ આગળ વધાર છે
ી
સમાનતા નાે ાલ કઈ આજકાલ નાે નથી મનુ ત
કહે છે " ય નય તુ પુઝ ત રમ ે ત દવેતા "
અને વષા થી કહેવત આ ું છે કે દરકે સફળ
પુ ષ ની પાછળ અેક ી રહેલી હાેય છે પછ તે
માતા વ પ માં
બાઇ હાેય પ ી વ પ અે
ક તુરબા હાેય પુ વધુ વ પ અે આહ ા ગઈ હાેય
કે પુ ી વ પ અે અશાેક પુ ી સધં મ કે જે
ધમ ચાર માટે િવદેશ પણ જતી હાેય ાચીન કાળ થી
જ ી આે અે પાેતાની શ
ગટ કર છે યાદ
કર અે વેઘમં ાે ની રચિયતા ગાગ મૈ ેયી અપાલા
ઘાષે આને લાપેામુ ા ને જેમના નામ આયઋ ષઆે
ની હરાેળ માં આદર થી લવેાઈ છે બાૈ યુગ માં
શીલા ભ ાિરકા યજ
ુ યંકા આને ભૂદવેી િવદુષીઆે
હતી
શ ણ માં સમાન તક મ ા પછ ીઆે અે
ગ તની હરણફાળ ભર છે કલા િવ ાન
રમતગમત રાજકારણ સાિહ
પધા ક
પર ાઆે સમાજસવેા શ કા પિરચાિરકા
વગેરે તમામ ે ાે માં ી આે આગળ વધી રહી છે
પછ તે આવકાશ માં જવાનું હાેય કે હવાઈ જહાજ પ લવી પટેલ
ઉડાડવાનું હાેય અેક પણ ે આવું નથી કે ાં ધાેરા શાખા
ીઆે અે પાેતાનું યાેગદાન ના આ યું હાેઈ
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સુરે નગર શાખા
ભારત િવકાસ પિરષદ સુરે નગર
ારા 'બેટ है તાે
है ' અે બન
ે ર હે ઠળ
'માનવ અવતરણ નાે આધાર તંભ નાર ' અે
િવષય અંતગત હેમાબન
ે િ વેદ ારા વ
આપવામાં આ ું તેમજ વષ દર મયાન થયેલ
મા ભાગ લન
ે ાર અને િવજતેા થનાર દરકે
પધકાન
ે ે માણપ ાે અને િવિવધ ઈનામાે
આપી ાે સા હત કરાયા

નાટરાજનગર શાખા
74 માં વતં િદવસે ભારત િવકાસ પિરષદ
નટરાજનગર શાખાની બહેનાે ારા "વંદે
માતરમ્" ગીતનું ગાન ારના covid -19 નાં
ુ બ પાેત પાેતાની ઘરે રહીને કરવામાં
સં ેગાે મજ
આ ું હતું જનેું અેડીટ ગ કર િવડીયાે બનાવવા
માં આવેલ અને બઘા પ માં માેકલવામાં
આવેલ

સાેમનાથ શાખા
ભારત િવકાસ પિરસદ સાેમનાથ શાખાની મિહલા ારા બહેનાે અને બાળકાે માં છુ પાયેલ કલા ને નવા
વ પે રજુ કરવા માટે અેક સદુંર મ નાે કાય મ નું આયાજ
ે ન કરવામાં આ ું અેટલે કે કલા સંગમ
કલા સગ
ે ન કરવામાં આ ું કે
ં મ માં બહેનાે માટે તેમજ બાળકાે માટે િવિવધ કાર ની હર ફાઈ નું આયાજ
જેમાં બહેનાે માટે સલાડ ડકેાેરેશન મહદ ડા સ રં ગાેળ તેમજ બાળકાે માટે કા પઠન ડાેઈંગ ડા સ
ફે સી ડસ
ે જવેી િવિવધ કારની હર ફાઈ યાજ
ે વામાં આવી

अजार
ं शाखा
भारत िवकास प रषद अजार
ं शाखा म रगोली
ं्
રામકૃ ણનગર શાખા
ित पधा ऑनलाइन और सख
ू े ना ते क ितयोिगता
का िड टिसगं के साथ आयोजन िकया गया था ।
રામકૃ ણ નગર શાખા રાજકાેટ ની બહેનાે
उसका ईनाम िवतरण जनवरी २०२१ म रखा માટે ડાે ભાવનાબને ારા યાેગ શ બરમાં
गया । दोन ितयोिगताओ ं के िवजेताओ ं को बीवीपी વા ય વધક આયવુદ િવશે િવ ત ાન તથા
ारा स मािनत िकया गया ।
દવાઆે સદંભ માગદશન આપવામાં આવેલ

7
માતા બનીને બાળકને જ આપનાર
બહેન બનીને ભાઈની સંભાળ રાખનાર
દ કર બનીને બાપનું નામ રાેશન કરનાર
કુ ળવધુ બનીને પિરવારની સંભાળ રાખનાર
પ ી બનીને પિતનાે સહારાે બનનાર
અેક ી તર કે આવી અનેક જવાબદાર આે
િનભાવનાર
આવી નાર શ ના ઉપકાર તથા યાેગદાનને
બરદાવવા માટે સયંુ રા સઘં ારા ૮ માચના
િદવસને આતંરરા ય મિહલા િદન તર કે ઘાે ષત
કરવામાં આ ાે છે તનેાે મુ ઉ ેશ સમાજમાં
નાર નું સ ાન વધારવા તથા તનેામાં રહેલી સષુુ
શ આેને ત કરવાનાે રહેલાે છે
અમુક વષા પહેલા નાર ને શાર િરક ર તે દબ
ુ ળ
સમ જે ે ાેથી વં ચત રાખવામાં આવતી હતી તે
જ ે ાેમાં આજે નાર શ અે પાેતાનું ટાેચનું ાન
દશા ું છે પછ તે કાેઈ રમત ગમત પવતારાેહણ
મુ ે બા કે અવકાશી યા ા હાેય તે પછ આપણા
ભારત દેશની ર ા કરવા માટે સરહદ પર ખડ ે પગે
રહેવાનું પણ કે મ ના હાેય રા ની ર ા કરવા માટે
પાેતાનું વન સમિપત કરનાર ઝાંસીની રાણી
લ મીબાઈ તનેું ે ઉદાહરણ છે

નાર તું નારાયણી
"य नाय तु पु य ते, रम ते त दवेता:"
અથાત ' ાં નાર ની પૂ થાય છે ાં
દવેતાઆે પણ સ થાય છે ' જનેું સ ાન કરવાથી
સમ ત દવેતાઆે પણ સ તા પામતા હાેય અે
નાર કે વી હશે કે વી શકતી હશે અેની
ા અે ારે આ સમ
નું સજન
કયુ
ાે પવતાે નદ આે પ ીઆે ાણીઆે
પુ ષ વગેરનેે બના ા આ સવ ની રચના કયા
પછ પણ ારે કં ઈક કચાસ લાગી ારે અેણે
કૃ ત અેટલે કે ીને બનાવી નાર િવના સપંૂણ
સસ
ં ાર લય અને તાલ િવનાનાે છે
જ થી લઈને ુ સધુી કે ટ કે ટલા પે નાર
વતી હાેય છે દ કર બહેન પ ી માતા સખી
યતમા વગેરે વગેરે અને આ દરકે નું વન વ પ
પણ કે ટકે ટલું અલગ અેક જ વનમાં તે કે ટલી
જદગી વતી હાેય છે આમ વેા જઈઅે તાે ીનું
પાેતાનું કહી શકાય તવેું કાેઈ જ ઘર નથી હાેતું છતાં
અે સાનૈે પાેતીકા કરવા માટે પાેતાના સપનાઆે
ઈ છાઆે આ સવ વનાે ાગ કર ને હસતા મખ
ુ ે
વે છે અેક બાળકને જ આપવા માટે પાેતાનું
શર ર પાેતાના ાણને પણ દાવ પર લગાવી દે છે
વાહ કે વાે ાગ અેક ીનાે અને અેટલે જ અેને
ાગ અને વા સ તેમ જ મમતાની મૂ ત કહેવાય
છે
અહાે આ યમ કે ટકે ટલા ગુણાે પાેતાની
અંદર સમાવી ને ફરતી હાેય છે નાર ેમ ક ણા
પરાપેકાર ાગ મમતા વા સ વગેરે આવા
ગુણાે ની યાદ તાે ઘણી માેટ છે અને અેટલે જ
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તેથી જ નાર
ં ં ભાસે
તાર ઉ ંગ ઉડાન આગળ ગગન પણ ઠ ગ
તાર િવશાળ પાખ
ં ાે હે ઠળ આખું િવ તું વસાવે
જે દેશમાં મિહલાઆેના અિધકારાનેી ર ા કરવામાં
આવે છે ાં રા ની ઉ ત અને સ
િન ત છે
નાર ધમ ે પાેતાની ફરજ િનભાવવાની સાથે સાથે તે
પિરવારની તથા રા ની આ થક સ માં પણ પાેતાનાે
અમુ ફાળાે આપે છે
ી પુ ષના સ માન તથા
ત ા માટે પાેતાનું સપંૂણ અ ત વ તેમાં સમાવી દે છે
તેથી જ કહેવત છે કે
"દરકે પુ ષ ની સફળતા પાછળ અેક ીનાે હાથ
હાેય છે "
સં ૃ તમાં અેક પં છે

માટે જ હે ી
હ રાે િદપક જ ર છે
અેક આરતી ને સ વવા માટે
હ રાે બુંદ ેઈઅે છે સમંદરને બનાવવા માટે
પરં તુ અેક ી જ અેકલી કાફ છે
અેક ઘરને વગ બનાવવા માટે
વતમાન યુગને નાર ઉ થાનનાે યુગ કહેવામાં
આવે છે આજે આપણા દેશમાં મિહલા દરકે ે માં
પાેતાનાે ઝં ડાે લહેરાવી રહી છે અને સમાજ પણ
મિહલાઆેના િવકાસ માટે અને તનેા ઉ જવળ
ભિવ યના િનમાણ માટેનાે યાે ય અવસર દાન કરે છે
તેથી જ આ ઉ સવ પર સપંૂણ
ના
સજનમાં જનેાે અવણનીય ફાળાે છે તવેી નાર
શ ને પુરા િવ માં બરદાવવામાં આવે છે અંતે
આજના િદવસે નાર શ ને અે જ સદંેશ છે કે
"य य पू यतें नाय त,ु त रमतें देवता"
ાં નાર ની પૂ થતી હાેય ાં દવેતા િનવાસ કરે િવધાતાના નવિનમાણની કળાકૃ િત તું
છે ભારત દેશ સં ૃ ત પજ
ૂ ક છે તેથી જ અહી ં નાર ને અેક િદવસ તાે તારા અ ત વની ઉજવણી કર તું
નારાયણી ના વ પમાં વેામાં આવે છે પુ ષાથ
ધાન પુ ષાનેી સાપે માં ીઆે પુ ષાથની સાથે
ીમતી પન
ુ મબન
ે
સાથે ધમ તથા અ યા સાથે ેડાયેલી રહે છે તે તનેી
િનશાંતભાઈ વૈ ાણી
ખૂબ જ મહ વની િવશષેતા છે જનેા પિરણામે આજે
ભારત િવકાસ પિરષદ
પિરવારમાં સં ાર િનમાણ થાય છે અને ઈશિવ ાસ
માણાવદર
ત થાય છે
કિવઆે ીની સદુંરતા અને તનેી મહાનતાના વણન
કરતા થાકતા નથી કિવઆેઅે પાેતાની કલમથી ી
ને કે વી સરસ ર તે કં ડાર છે પછ અે કા લદાસના
ગ
ં ાર વણનાે હાેય બાેટાદકરની જનનીની ેડ કે
પછ ઝવેરચદં મેઘાણી ની ચારણ ક યા ી ના
અવનવા પાે આ પુ તકાેમાં બખૂબી આલખ
ે ાયા છે
આપણે ાં કં ઈ કે ટલીય નાર ર ાે જ લઈને
પાેતાના ચિર થક આપણને ઢગલાે બંધ ેરણા
આપીને પાેતાના વનને અમર વ બ ું અં ે નેે
દુર ખદેડનાર લ મીબાઈ અહ ાબાઈ િવદેશમાં
તરં ગાે લહેરાવનાર માદામકામા સતી તાેરલ જનેા
આગ
ં ણે ઈ રને પણ બાળક બનીને આવું પડ ે તે
મહાસતી અનસયુા ગાવેાળ યા ને ભગવાન ી
કૃ ણ બનાવનાર અે યતમા રાધા આ સાનૈે
આપણે કે મ ભૂલી શક અે
પ મની સં ૃ તમાં તાે ઇ સ 1911 થી
મિહલા િદવસ ઉજવવામાં આવે છે પણ આપણી
સં ૃ તમાં સદ આેથી નાર આેની પૂ થતી આવી
છે પછ અે શ દા ી માં દુગા હાેય િવ ાદા ી
માતા સર વતી હાેય કે પછ ધનદા ી મા લ મી હાેય
અેટલે જ કહી શકાય કે વનમાં મેઘધનષુી રં ગ
પૂરનાર અ યના વનમાં સવુાસ ગટાવનાર
તને ઘસી નાખી અ યને શ આપનાર અેટલે જ
ી
આથી જ કહી શકાય કે
"નાર તું નારાયણી" ની ઉજવણી કર તું

ીમતી ન તાબન
ે કણ ર યા
ભારત િવકાસ પિરષદ
મનગર શાખા

હા હુ ં ી છું
સીચું છું ઉગાડુ ં છું વતર આપું છું
નદ નહી ં હુ ં નાર છું જ ાવું છું પાષેે ને પાળં ુ છું
િવ નાથ નહી ં હુ ં ી છું
સાચવું સ વું ને બાંધું છું
માયા નહી ં પણ મમતા મયી ી છું
ઇટ પર ઇટ મુકંુ છું પાયાે મજબૂત ભ ં છું
છત દ વાલાેમાં નેહ સમે ટ ભ ં છું
કાિડયાે નહી ં પણ ઘરની ઈજનેર છું
હા હુ ં ી છું
સહી ને સલામત છું
આસનુંે મત નું કારણ છું
આમ વેાેતાે કશું નહી ં છતાં ઘ ં ઘ ંછું
અજમાવે દુિનયા વારં વાર
હર માેડ પર કસાેટ છું
છતાં અેક કમાલની સજન છું
ઈ રનું અનમાેલ ેમ અ તીય અને
અ ેડ અવતરણ છું
હા હુ ં નાર છું
અ તીય ી છું
ીમતી શાેભના ભ
ભારત િવકાસ પિરષદ
જૂ નાગઢ શાખા
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ી માેબાઈલ
ી છું અેટલે વન મા ં બની ગયું માૅબાઇલ
કે ટલીય apps installed ને કે ટલીય નાખ
ં ેલી files.
'FACE' book પાછળ મહેનત ઘણી 'photo gallery' માં જુ અે સહુ
'Google Search' તાે inbuilt મારામાં 'You Tube' ગમે બહુ
'Paytm' થી ફર ે ચકૂવી ચકૂવી ને રાહ ેઉં પલ પલ
'Amazon' કે 'Flipkart' ાંથી આવશે માર વતં તા નું પાસલ
'Saavn' માં માર પસદં ના ગીતાે કયારે વાગશે
'VLC' માં માર મનગમતી movie કયારે વેાશે
'Clean Master' clean કરશે ારે જૂ ઠ મયાદા નાે જં ક
'Snapchat' ની story માં ખાેટંુ હસીને કરવાે પડતાે દં ભ
'App Lock' થી લાૅક કર દ ધી બધી માર અ ભ
'Quick Heal' થી કાઢ નાખી મારા અ ત વ ની શ

PTC કાેલજ
ે માં અ યાસ કરતી અેક િવ ાથ નીને
કાેલજ
ે ફ ની જ ર આત હાેતા ભારત િવકાસ પિરષદ અં ર શાખા
ારા તનેા થમ વષની ફ નાે ચકે
16000/
કાેલજ
ે ના સપાલને શાખા મખ
ુ ના હ તે આપવામાં આ ાે

'Xender' થી બાળકાે ને send કયા મારા િદલના પાટ
તાેય 'Candy crush' રમતાં રમતાં crush કરે મા ં heart.
'Screen Mirroring' થી show કયા પ તને મારાે યાર
તાેય 'Angry Birds' ની જેમ અે તાે કયા કરે મારાે શકાર
Tweet કરનારાઆે નાે 'True Caller' માં નંબર નથી મળતાે
'Escape Games' માં ફસાઈ ગઈ હુ ં ર તાે નથી જડતાે
'WhatsApp' ક ં ભુ ને સાથે 'Gmail' પર પણ દઉં ેર
માર PDF file આવી કાં કાં આવાે મારાે 'Play Store'?
'Google Translator' use કર માર feeling સાનૈે સમ વાે
'You Cam' થી beautify કર મારા વનને સ વાે
કાશ 'Make My Trip' માંથી ખુશીઆેનું destination મળ ય
આવે કાેઈ 'OLA' કે 'redBus' જે મને મારા સખ
ુ ના સરનામે લઈ ય

યાે ગતા અ ન મહેતા
ભારત િવકાસ પિરષદ
મુ ા શાખા

આપણા વીર જવાનાે કે જેઆે દેશ માટે સવેા કરવાની ફરજ બ વે છે
તેમના માટે આપ ં ઋણ અદા કરવાના હેતુથી મનગર શાખા
મિહલા સ મિતની બહેનાે લગભગ 15 ૂ લાેમાં જઈ સિૈનકાે આપણા માટે
શું કરે છે તથા દેશ માટે આપ ં કત શું છે તનેા િવશે બાળકાનેે સમ
ું
અને બાળકાે ારા જવાનાે માટે સદંેશ તથા ર ાપાેથી તૈયાર કરા ા
આશરે ૧૮૦૦ જટેલા મેસજ
ે તથા ર ાપાેથી સરહદ પર
આપણા વીર જવાનાે સધુી પહાચાડવામાં આ ા

જુ નાગઢ શાખા ના પહેલા જ વષમાં ારે મિહલા સમ
ં ેલન થયું તે િદવસાે આજે પણયાદ છે અમે દરકે બહેનાે અેક બી ના નામપણ ણતા ન હતા
પરં તુ આ સમ
ં ેલન થીઅેક બી ના સપંકમાં આવી લાગણીથી બંધાયા અને આજે પણ અમે અેક જ પિરવારના સ ય હાેય અેવી
લાગણી અનુભવીઅે છ અે આ અમારાે ફાેટાે નથીપણ વા તિવ ા છે
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જૂ નાગઢનું

જરમાન અમૂ

આભષ
ૂ ણ

ીમતી હ રાલ મીબેન રામભાઈ વાસન

સતં શરૂા સ ત સાવજની ભલી ભાેમકા અેટલે
સાેરઠની ધરતી
આ હાડબલુક ભૂ મમાં આપને
ક પનામાં પણ ના આવે તવેું પાણીદાર નાર ર ઝળહળે
છે
ીમતી હીરાલ મીબન
ે રામભાઈ વાસન આજે અશી
વષ પણ અડીખમ
વ છે
ચાક ના જતા અેમની િવગતાે ણીને
ીમતી હીરાલ મીબહેને ૨०૧૨ થી લઇ ને ૨०૨૦
દર યાન જ ૫૦૦૦ મીટર ૧૫૦૦ મીટર ૫ િકમી વાેક
૧૬૦૦ મીટર િરલે રેસ ૮૦ મીટર હડ સ વગેરેમાં રા ય
અને આતંરરા ય ક ાના વીસથી વધુ ગાે
સ વર
ાે ઝ મેડલ મેળ ા છે
દાેડ પધામાં અશી વષની વયે સતત સિ ય અેવા
ીમતી હીરાલ મીબને આજે પણ રાજ
ે વહેલી સવારે

ાેત

ચાલવા દાેડવા ય છે
છે લા બાર વષમાં જ તાઇપેઇ તાઇવાન પનેાંગ
મલે શયા ઉપરાંત રા ય ક ામાં ૧૨ ગાે મેડલ ૧૩
સ વર મેડલ ૩ ાૅ ઝ મેડલ ા કાય છે
તેઆે યાેગિવ ામાં િન ણાંત છે જૂ નાગઢમાં વસતા
આ સ ાર અે ગજ
ુ રાત ભારતનું નામ િવ ક ાઅે
ગાજતું ગજ
ું તું કયુ છે
તેમને િનરામય દ ઘ આયુ ય ની શભ
ુ કામનાઆે સહ
'અ ભવંદન અ ભનંદન'

ભારત િવકાસ પિરષદ ધાેરા શાખામાં મિહલા સ મિતની
સિ ય ભાગીદાર ને કારણે નવરાિ માં યાે તી આપણી પરં પરાગત
સં ૃ િત મજ
ુ બ ના ગરબાનું સફળ આયાજ
ે ન દર વષ થઈ ર ું છે
अजार
ं शाखा :
भारत िवकास प रषद् अजार
ं क मिहला कारोबारी सिमित ारा
पाबीबेन रबारी को मिहला िदवस के सदभ
ं म स मािनत िकया गया। ककम
ंु ु का
ितलक कर के उ ह मोमटो और उपहार दान िकया गयापािबबेन रबारी हाल
ही मे KBC के ाितवीर
ो ाम म ी अिमताभ ब चन और अनपम
ु खरे के
ं
साथ दख
े ी गई थी िजससे उ ह और उनक कलाकित
े भर म पहचान
ृ को दश
िमली.

ભારત િવકાસ પિરષદ માણાવદર શાખા ારા કુ ટ ર મેળાનું
આયાજ
ે ન કરવામાં આવેલ જેમાં ૨૦ થી ૨૨ ાેલ રાખવામાં આવેલા
જેમાં હ ઉ ાેગ કરતી બહેનાેઅે આ મેળામાં પાેતાની
વ તુઆેનું વેચાણ કર ખૂબ સારાે નફાે મેળ ાે

આ િનભર ભારત અંતગત જતેપુર શાખાના
મિહલા સ ય ારા વિન મત રાખડીઆેનું િવનામુ ે િવતરણ
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ય ત િવશેષ િવભાગ
નયનાબન
ે િવનાેદભાઈ પેઢડીયા
અ યાસ અેમ અે બી અેડ
રણછાેડનગર શાખા

હ ષદા દ પક િ વેદ
નટરાજનગર શાખા
Harshida21@gmail.com

" ી રા ની આધાર શલા છે "
રા ય િવચાર ધારા સાથે સામા જક
સાથે સકંળાયેલા અને 2021 વાેડ નંબર 4
ની ાિનક વરા ની ચટૂંણીમાં થમ વખત
ઉમેદવાર નાધાવે અને ચટૂંણીમાં ભાજપ ના
ઉમેદવાર તર કે ભ
11893 મતથી િવજય
થતાં 5882 ની જં ગી લીડ થી િવજતેા રા
સિેવકા સ મ ત ની સિેવકા વદેશી ગરણ
મંચની ક છ સાૈરા માં િવશષે જવાબદાર
કે શવ ે િડટ સાેસાયટ જુ નાગઢની રાજકાેટની
૨૨મી ાંચમાં ક મટ સદ
િવ િહ દુ
પિરષદ વનવાસી ક ાણ પિરષદ
માં
પૂણ કાયરત
સર વતી શશુ મંિદર
રણછાેડનગર મા ય મક ક યા શાળામાં પાયાના
થમ શ કા
શ ણ અને સવેા ટ
ચાણ િવ ાલય ના ધાનાચાય સચ
ં ાલક
તેમજ 2021 ભારતીય જનતા પાટ વાેડ નંબર 4
ના કાપેારેટર તર કે જં ગી લીડ થી ચટૂંાઈ આ ા
કુ દરતી આ ત ભૂકંપ પુર કાેરાનેા
મહામાર સમયે રાત િદવસ ેયા વગર સવેા માં
કાયરત પિરવારની સયંુ
જવાબદાર
પિરવારનાે ેમ અને હૂ ંફ થી અેક ી આજે
ં સધુી પહાચલ
અહીયા
ે છે ારે આ અેક ગાૈરવ
ની વાત કહેવાય

નાનપણથી જ વારસામાં સાિહ મ ું
િપતા અે સમયના સારા નાટ કાર હતા માતા
પણ ગીતાે ભજનાે હાલરડાં સાથે
આ યા ક સમજણ આપતી રહી
સાસરે આવી અને ાં પણ સાિહ નાે જ
સગ
ં ાથ મ ાે સસરા અેક સારા નવલકથાકાર
જેમની 16 નવલકથાઆે કા શત થઈ છે સાથે
પ ત ાતનામ કિવ ી દ પક િ વેદ બસ
પછ તાે લાેહીમાં હતું સાિહ તે પૂણ પથી
મળવા માં ું મારામાં રહેલી સાિહ ની
ઉ ની વાલા ગટતી રહી વાંચન લખ
ે ન
સગ
ં ીત મુશાયરાઆે સાિહ ના ાે ામાે માં
સતત જતી રહી અને અે શાખ
ે ના લીધે માર
કલમ થી શ દ સાધના કરતી રહી
ઈટ વી ગજ
ુ રાતીમાં રસાેઈ કલાના શાખ
ે ના
લીધે રસાેઈ શાૅ માં લગભગ 17 થી 18 અેિપસાેડ
આપી ચકુ છું આેપન સાૈરા તથા આેપન
ગજ
ુ રાત લવેલની ગરબા કાે પિટશન િટમ વક
સાથે થમ તથા તીય માંક ા કયા છે
છે લા 10 વષથી સાિહ ની સાધના કર
શ દ ને કાગળ પર ઉતારતી રહુ ં છું અનેક
મુશાયરાઆે કયા નામાંિકત મેગેઝ નાેમાં માર
રચનાઆે કા શત થઇ ચકુ છે રેિડયાે તથા
દૂરદશન પર કા ના અનેક ાે ામાે આ યા
2017 માં માર પાેતાની જ રચનાઆે નાે
"ઝાકળની હેલી" નામે સં હ કા શત કયા
જનેે રસકિવ રઘનુાથ
ભ અેવાેડ મુંબઈ
ખાતે ભવ સ કાેલજ
ે ના આેિડટાેિરયમમાં પ ત
પ ી ને સયંુ આ અેવાેડ ા થયાે
માર રચનાઆેને સગ
ં ીતના ખુબ ણીતા
ગાયક કલાકારાેઅે વરબ ધ કર છે જેમાં ડાૅ
સં વભાઈ ધારૈયા માયાબહેન દ પક ન તા
શાેધન ફા ગનુી શશાંક રાજુ ભાઈ ગાેહેલ જવેા
અનેક નામી સગ
ં ીત વરકારાેઅે પાેતાના સરૂમાં
મારા શ દાનેે લાેકાે સધુી વહેતા મુ ા છે
ટંૂ ક સમયમાં જ મારાે બી ે ગીત સં હ
કા શત થશે
" ઈદમ ન મમઃ " ની વાતને યાદ રાખી જે કઈ
મા જે છે તે માતાના ચરણાેમાં સમિપત ક ં છું

ફા ગન
ુ ીબન
ે દ પકભાઈ પરમાર
ઉ૫લેટા શાખા

હાઉસ વાઇફ બઝનેસ વુમન યાેગા
ટ ચર સાે શયલ વકર તથા પાે લિટ શયન
અેમ અનેક ે ાે માં પાેતાનું યાેગદાન આપેલ છે
િડ લાેમા યાેગા અે ડ નેચરાે થરેાપી નાે કાેસ
કર ને િડ ી ા કરેલ છે દસ વષથી ઉપલેટામાં
િન શુ શ ક તર કે ની કામગીર સભ
ં ાળે છે
તેમજ પાેતાનાે બઝનેસ પણ સભ
ં ાળે છે તેમજ
ભાજપમાં શહેરના ઉપ મખ
ુ તેમજ મિહલા
મહામં ી નાે હાે ાે સભ
ં ાળે છે અનેક સં ા ની
સાથે રહીને સાે શયલ
પણ કરે છે

ીમતી નાબન
ે કે શભાઈ આરદેશણા
રામકૃ ણ નગર શાખા
ગજ
ુ રાત રા યાેગ બાેડ યાેગ કાેચ તર કે
કામગીર સભ
ં ાળે છે તેઆેઅે િડ લાેમા ઈન
યાેગ ફડુ અે ડ યુટ શન ગભસં ાર ટેનર ની

ાે ડાૅ ઉમાબન
ે
ાસ
સાેમનાથ શાખા

ાેફેસર ડાે ઉમાબન
ે અ તલાલ ાસ
હાેદાે અેસાે સઅેટ ાેફેસર
શૈ ણક લાયકાત અેમ કાેમ p h . d ,
ડી સી અેસ
સં ા મિહલા આટસ અે ડ કાેમસ કાેલજ
ે
વેરાવળ
શૈ ણક ે ે ફાળાે
1 આતંરરા ય ક ાના સાત સે મનાર
કાે ફર સ માં સશ
ં ાેધન પપેર રજૂ કરેલ છે
2 રા ય ક ાના સે મનાર કાે ફર સ માં ૧૭
જટેલા સશ
ં ાેધન પપેર રજુ કરેલ છે
3 રા ક ાના સે મનાર કાે ફર સ માં ૧૦
જટેલા સશ
ં ાેધન પપેર રજૂ કરેલ છે
4 કુ લ સાત પુ તકાે કા શત કરેલ છે
5 શૈ ણક ે ના મેગે ઝનમાં પણ સશ
ં ાેધન
પપેર આપેલા છે
6 વષ 2018 માં ગજ
ુ રાત રા ના શ ણ
િવભાગ તેમજ િટશ ગવમ ટ ના સયંુ
સરકાર ારા ઇ ટરનેશનલ ફે ક ટ ડવેલપમે ટ
ાે ામ અંતગત ગજ
ુ રાત માંથી કુ લ 32 ાેફેસર
પસદંગી પામેલ તેમાં પણ આ ાે ામ અંતગત
UK - LONDON ની િવિવધ યુિનવ સટ માં
મુલાકાત લઈ અને વકશાપે માં ભાગ લીધેલ છે
તા 10 િડસે બર 2018ના રાજ
ે માનનીય
વડા ધાન ી નરે માેદ ના િનવા ાને
સમ ટ મ સાથે શભ
ુ ે છા મુલાકાત
અય
આે
કાેલજ
ે લવેલે સાં ૃ તક
આેના ચરેમને
તર કે કામગીર સભ
ં ાળેલ છે
કાેલજ
ે ની અ ય ક મટ આેમાં વાઇસ ચરેમને
અને સ ય તર કે ની કામગીર સભ
ં ાળેલ છે
INNER WHEEL CLUB ના મે બર તર કે
૨૦૧૪થી કાયરત છે અને આ લબના
મા યમથી કાેલજ
ે માં થલ
ે ેસી મયા કે પ ી
ત અને પેડ મશીન મુકાવવા જવેા અનેક
ાે ામ કરેલ છે

તાલીમ પામેલા છે િનશુ યાેગ ટેનર તાલીમ
શ બર ચલાવે છે શ બર દર મયાન 60 બહેનાે
ને િનશુ યાેગ ટેનર ને ટેનીગ આપી છે હાલમાં
4 થી 5 સાવજિનક બગીચામાં માં િનશુ યાેગ
શ બર ચાલુ છે જે માં 25 બહેનાે લાભ લે છે ી
ઉ મયા સવેા ગ ત મંડળ ટ રાજકાેટના

ભવન 'ઉમા સદન' માં 5 થી 6 િનશુ યાેગ
ક ા ચલાવે છે જેમાં 40 બહેનાે લાભ લે છે તેઆે
ી ભારત િવકાસ પિરષદ સાૈ ક છ ાંત માં
મિહલા સહ સયંાે કા ની જવાબદાર િનભાવે
છે
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વકાસ

ાેત

ય ત િવશેષ િવભાગ
ીમતી વંિદતા દવે
ધાેરા શાખા

"કાેઈ ઇ સાનને કદ ત ન પૂછવી
ં
કંુ વાર ક યાને ઉમરની
વાત ન પૂછવી
જેણે િદલને માંડ પાછું વા ું હાેય' ેરણા'
અેને કદ ેમની શ આત ન પૂછવી "
' ેરણા' તખ લુસથી મા 13 વષની ટબૂકડી
ંઉમરથી જેમણે કા ાનેા મા યમથી સાિહ ની
દુિનયામાં થમ પગલું ભયુ હતું અેવા કલાપીની
નગર લાઠ માં જ ેલા વંિદતા રા ગુ દવે આજે
42 વષ પણ પલાઠ વાળ ને ઘડીભર િનરાંતનાે
ાસ લવેા બેસતા નથી અેક નહી ં પણ બ બે
ે
ે ાેમાં અેમણે કાઠું કાઢ ું છે અેક સાિહ
અને બીજંુ યાેગ ે આ બનંે ે ાનેા બહુ જૂ જ
લાેકાે હશે જે અેમના નામથી અને કામથી
અપિર ચત હશે
પહેલા વાત કર અે અેમણે સાિહ
ે ે
કરેલા પદાપણની તાે અેમણે અ ાર સધુીમાં
800 જટેલી કિવતા ગઝલ 4000 જટેલા
સામા જક પાિરવાિરક વા યવધક લખ
ે ાે
700 જટેલી ટંુ ક વાતા નવ લકા 300 જટેલી
લઘુકથા 700 જટેલા પિરચય લખ
ે ાે 3 નવલકથા
અને 2 લઘનુવલ વગેરે લ ું છે જે જુ દા જુ દા
દૈિનકાે તથા મેગે ઝનાેમાં છપાયા કરે છે
રાજકાેટથી કા શત થતા પા ક મેગેઝ ન
"અરસ પરસ"માં તેઆે 2010 ની સાલથી અેટલે
કે દસ વષ થી મુ સપંાદક તર કે ની ફરજ બ વી
ર ા છે અેમના કુ લ 8 પુ તકાે કા શત થઇ
ચકૂયા છે અને 1 પુ તક હાલ ેસમાં છે જુ દ
જુ દ સં ાઆે તરફથી અેમને 11 શ અેવાેડ
મળેલા છે
હવે વાત કર અે અેમણે યાેગ ે ે મેળવેલી
સ િવશે તાે ધાેરા શહેરમાં છે લા સાત
વષથી તેઆે િફટનેસ સે ટર ચલાવે છે જેમાં
બહેનાનેે અેરાે બક ઝુ બા યાેગા વગેરે કરાવે છે
વંિદતાબનેે ગજ
ુ રાતી િવષય સાથે અેમ અે
કયુ છે અને 'િડ લાેમા ઇન જના લઝમ' પણ કરેલું
છે
ઘર પિરવાર અને બે બાળકાનેી
જવાબદાર આે સભ
ં ાળતા પણ તેઆે
ં ાળતા સભ
પાેતાની મનગમતી
આે માટે પણ પૂરતાે
સમય ફાળવી લે છે અેનું કારણ કદાચ અેમનાે
ઉ સાહ અને સતત નવું નવું
ણવાની
િવષા છે અંતમાં અેમના માટે અેટલું જ
કહીશ કે
" મં ઝલ ઉસીકાે મલતી હૈ જસકે ઈરાદાે મે ન
હાેતી હૈ
પખ
ં ાેસે કુ છ નહી હાેતા યારાે હાેસલાે સે ઉડાન
હાેતી હૈ"

ડાે તી ા મધુકર ભ
મનગર શાખા

મનગર જ નહી ં પણ ગજ
ુ રાત નું ગાૈરવ
ગણાય તવેા ડાે તી ા મધુકર ભ કે જેઆે
વષાથી આરાે ય ે ે સવેા કર ર ા છે તેઆે
ી અે સં ૃ ત સાિહ માં આરાે યનાે િવષય
લઈને પી અેચ ડી કયુ
સાં ત સમયમાં વધતા જતા અસા ય
રાેગાનેી સામે આપ ં ાચીન િવ ાન ઘ ં
અકસીર પુરવાર થઈ ર ું છે તેમાંયે ખાસ
કર ને ગાવૈંશ ારા મળતી અનેક વ તુઆે થી
અસા ય રાેગાે નાે ઈલાજ થઈ ર ાે છે
તેઆે ી અે પી અેચ ડી માં ભારતીય
ે સમા ચારેય વેદાેમાં
સં ૃ તના દ તાવજ
િવ ાન િવચાર
ાં મૂકવામાં આ ાે
છે અને તનેી શી િવશષેતા છે અે કાયનુ
સશ
ં ાેધન કયુ આ સદંભ ંથ તર કે વેદમૂ ત
પંિડત સાતવલેકર ના 'ગાૈ ાન કાેશ' ને લઈ
આ કાય પૂણ કયુ આ સદંભ ંથ સબ
ં ંધે કહુ ં
તાે કદાચ ભારતમાં તેઆેનાે આ થમ જ
યાસ ર ાે છે જનેું સાૈ ને ગાૈરવ છે
ડાે તી ાબને ના સશ
ં ાેધનકાય વેદમાં
રહેલા ગાૈ િવષયક િવ ાન ને સશ
ં ાેધનના
વ પે તૈયાર કર ં થત કયા છે જે લાેક
ઉપયાેગી બને તવેી આશા સાથે
रा ीय वाहा : इदं न मम:
િવશષ
ે પિરચય
ચારે વેદાેમાં ગાયના િવ ાન"િવષય સાથે
સં ૃ તમાં પી અેચ ડી" કયુ
આયુ યુિન માં 'પંચકમ થરેાિપ ' તર કે ની
સવેા આપી ર ા છે
રા કાય R.S.S. ( રા ય સિેવકા સ મ ત
બહેનાનેું સગ
ં ઠન છે તેમાં 35 વષથી કાયરત
હાલમાં ાંત બાૈ ક મખ
ુ ની જવાબદાર
ં ભાબને આરાે ય કે માં
પંચકમની ટેનીગ
તથા મિહલા કાેલજ
ે માં લે ચર તર કે િન શુ
સવેા
યાેગ કે માં તથા શહેરના િવિવધ
િવ તારાેમાં ૧૧ વષથી િન શુ યાેગ
શ બર
ભારતીય સં ૃ ત ભારતીય નાર આરાે ય
યાેગ ગાયનુંિવ ાન વગેરે િવષયાે પર જુ દા
જુ દા સા ાિહક તથા દૈિનક પ ાેમાં લખ
ે ાે લખે

ીમતી મીના ી અેમ ઠ ર
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર યાંિ ક
અં ર શાખા
સામા ય પિરવારમાં જ નાનપણથી જ
સામા ય કરતા કં ઈક અલગ કરવાની ઈ છા માતા
અેક શ ક અને િપતા રવે યુ િડપાટમે ટમાં અેટલે
બનંે તરફથી શ ત અને વિહવટ કુ શળતા
વારસામાં મળેલ સને ૧૯૮૧ માં ભજ
ુ માંથી બારમું
ધાેરણ િવ ાન વાહમાં ઉ ચ ગુણાંકે પાસ કર
અમદાવાદની
ાત અેલ ડી કાેલજ
ે આેફ
ં
અે િનયર ગમાં
વેશ મેળ ાે અે સમયમાં
સામા ય પિરવારની િદકર આેને અમદાવાદ
માેકલવી અે માતા િપતા માટે અેક માેટાે પડકાર
હતાે િપતાની અદ ય ઈ છા અને સમાજની પરવા ન
કરવા વાળા વભાવના કારણે આ શકય બ યું
માતાનાે પણ ખૂબ સહયાેગ ર ાે શ આતનું પહેલું
વષ કાેલજ
ે માં સીધું અં ે મા યમમાં ભણવાનું
હાવેાથી ખૂબ કઠ ન રહયું સને ૧૯૮૬ માં બી ઈ
મેકેિનકલ ની િડ ી મેળવી ટંૂ ક સમયમાં લ થઈ
ગયાં પ ત વસાયે ડાૅ ર અે સમય દર યાન નવી
સરકાર ભરતીઆે પર તબંધ આથી સમય અને
સં ેગાે અનુસાર ાઈવેટ સકેટરમાં નાેકર ન
કરવાનાે સવાનુમતે િનણય લવેાયાે અને સને ૧૯૮૬
થી ૧૯૯૨ સધુી મા હાેમ મેકર જ રહી પરં તુ કં ઈક
કરવાની ભાવના હ મનમાંથી ગઈ ન હતી. સને
૧૯૯૨માં .પી.અેસ.સી.ની પર ાની તૈયાર ચાલુ
કર અને ગજ
ુ રાતના 400 ઉમેદવારમાંથી 30 જ
પાસ થયા અેમાંથી પંદરમા માંકે ઉ ીણ થઈ અને
ાેફેશનલ કે િરયર બનાવવાનું સપનું ચાલુ થયું. પરં તુ
હ પણ કિઠન હતી કાેઈ પણ કારણે ભરતીના
આેડર થયા જ નહી,ં તે છે જૂ ન 2000 માં થમ
િનમણૂક રાજકાેટના અેર ગેશન િડપાટમે ટમાં મળ .
વતન અં ર થી ખૂબ દૂર િનમણૂક મળ પરં તુ
પિરવારના સાનૈા સહયાેગથી બધું જ શ બ યું અે
ઇ રની દયાથી 2001માં ભજ
ુ ટા સફર ફર મળ
ગઈ. ારબાદ માેશન સાથે ગાંધીધામ ખાતે
સરદાર સરાવેર નમદા િનગમમાં નાયબ કાયપાલક
ઇજનેર તર કે કાયરત છું .
ક છ શાખા નહેર જે નમદાના સચાઇના
પાણી લાવે છે જનેી શ આત ક છમાં રાેઝુ
(સાંતલપુર પાસ)ેથી થાય છે અને છે ક માંડવી થી
આગળ બાળા સધુીની 350 િકલાેમીટરની કે નાલ છે .
આ સમ કે નાલના પાણી ને િનયંિ ત કરતા
મેકેિનકલ ગેટના ફે ીકે શન અને ઇરકેશનની સપંૂણ
કામગીર ના વાેલેટ કં ટાેલની ફરજ હાલ નીભાવ
ચર પર વારં વાર ળ મુલાકાત લઇ
છું . દરકે
અને મા ં કામ િન ાપવૂક કર આનંદ લઉં છું , સાથે
સાથે યાેગ અને િફટનેસ માં પણ બહુ રસ લઉં છું .
વ મગ અને ડાઇિવગ પણ ખૂબ ગમે છે .
બસ હવે અેકાદ વષમાં િન બાદ યાેગ અને
ડાયિટ શયન ે ે આગળ વધી અને સમાજને
ઉપયાેગી થવાની ભાવના સવેું છું .
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મ હલાઆે નું ઉ થાન કે અધાેગિત"
ીમતી છાયાં ચાૈહાણ
વરસામેડી શાખા
અેક
ાત કહેવત છે ને "ગજ
ુ રાત ક હવા
મે ાપાર હે સાહેબ" અને અેમાં પણ ે તમે
વપેાર પિરવારમાં જ લીધાે હાેઈ તાે ાપાર કરવા
ની આવડત લાેહીમાં ભળેલી હાેય પછ શું ફરક
પાડવાનાે કે અે ી છે પુ ષ
હુ ં છાયાં ચાૈહાણ ાપાર સયુંકત કુ ટંુબમાં
જ અને ઉછે ર ફામસી તથા Bsc micro સાથે
નાતક શાન ફામા કં પની તથા કે િપટલ ફડમાં
ૂ QC
માં microbiologist તર કે શ આત ૨૦૧૦ થી
ગાંધીધામ માં જ KPT હાે પીટલમાં ફરમા સ
તર કે ફરજ બ વવાનું શ કયુ આપણે ાં
માન સકતા અેવી છે કે સરકાર નાેકર મળ ય
અેટલે બેડાે પર સારાે પગાર પે શન વગેરે પણ
મા ં મન અશાંત હતું કં ઇક ખૂટતું હાેય અેવું લાગતું
હતું માર અંદરનું ાપાર નું લાેહી યું અને મ
મારા પ તદવે મનીષ સાથે વાત કર કે મારે
દવાઆેનાે ાપાર કરવાે છે આખરે ૨૦૦૯ માં મે
દવાનાં
ાપારમાં જં પલા ું શ આતમાં મે
આિદપુરમાં ભાડાની દુકાનથી મારાે દવાનાે ાપાર
ચાલુ કરેલાે જે આગળ જતાં હુ ં અે મલકતને
ખર દતી ગઈ
૨૦૧૪ માં વરસામેડીમાં બી દવાની દુકાન
કર અે પણ ખર દ લીધી મને કં ઈ ને કં ઈ નવું
શીખવાની ધગશ અેટલે અેવાં માં અે પાેટ
કરવાનાે માેકાે મળતાં મ ભાગીદાર માં આિ કા
ગરમ મસાલાનાે ાપાર શ કયા જેમાં પણ મને
સફળતા મળ અેની સાથે જ મે ર યલ અે ેટમાં
હાથ અજમાવવાનું શ કયુ અેમાં પણ મને સાર
અેવી સફળતા મળ અને અ ારે પણ મળે છે
હુ ં અેક વાત ગવ થી કહી શકંુ કે આજે
ગાંધીધામની હુ ં અેક મા નામી મિહલા ર યલ
અે ેટ અેજ ટ હાેઈશ સતંાનાનેે સપના પૂણ કરવા
વધુ અ યાસ અથ િવદેશમાં જવાનાે લાન થયાે
અનેક િવક પાનેાે િવચાર કરતાં સહપિરવાર કે નેડા
ાયી થવાનું ન કયુ અનેક સઘંષા નાે સામનાે
કરતા કરતા ૧૮ મિહનાની સતત કાે શશ ને અંતે
િવઝા ાેસસ
ે પર ા પાસ કર માર વસાયની
કુ શળતા ને આધારે કે નેડામાં ભારતીય ા ડનાે ાેર
શ કરવાની અનુમ ત મળ આ સમય દર યાન
કાેરાનેાને કારણે લાેકડાઉન આ ું અને કે નેડા
સરકારને જ ર ડાે ુમે ટ જમા ન કરાવી શ ા
ં સરકાર કચરે આે
અનેક મુ કે લીઆેને અંતે અહીની
માંથી જ ર ડાે ુમે ટ મેળવી કે નેડા ગવમ ટમાં
જમાં કયા બસ હવે કાેરાનેા ને કારણે ઊભી થયેલ
પિર ત થાળે પડ ે અેટલે સપનાઆે પૂરા કરવા
કે નેડાની યા ા શ મ ાે કહેવાનાે તા પય અેટલાે જ
હતાે કે ાપાર અે ફ પુ ષાનેાે ઈ રાે નથી
મિહલાઆે અે પણ તેમાં જં પલાવું ેઈઅે અને
ઉ ાે ગક સાહ સક બનવું ેઈઅે
માર ઉ ાેગીક સાહ સક તર કે માર ઈ છા છે
કે જેમ િવદેશની ા ડ ભારતમાં વેચાય છે અેમ હુ ં
આપની ભારતની ા ડ ભારતીય ાેડ દુિનયાનાં
ખૂણા ખૂણા સધુી પહાચાડી શકંુ

૮ માચ અેટલે " આતંરરા ય મિહલા િદન " આ
િદવસ ઉજવવા માટેનાે હેતુ િવ ની અડધી જનસં ા
અેટલેકે નાર ઉ કષ માટે લાેક
ત લાવવાનાે છે
અેક તરફ િવ ાન અને ટેકનાેલાે જવેાં ે ાેમાં
મિહલા પાેતાનું યાેગદાન આપી રહી છે તાે બી તરફ
કે ટલાય કુ િરવા ે તથા ઢ આેનું વલણ સમાજમાં વેા
મળે છે ખાસ કર ને ભારત જવેા દેશમાં અને ગજ
ુ રાત
રા માં પણ સરકાર ક યા કે ળવણી બેટ બચાવાે
ી ણ હ ા િનવારણ જવેા અ ભયાન ચલાવી
ીઆેનું ર ણ કરવાનાે યાસ કર રહી છે આપણા
ધા મક ંથાે માં ીને શ નું પ ગણવામાં આ ું છે
પણ ીના િન
ાન માટે કે ીનું તર નીચું લઇ
જવા માટે આપણા સમાજના મહા યાતાઆે મુ
ભૂ મકા ભજવી ર ા છે અે અફસાેસ ની વાત છે
સવાલ અે જ ે છે કે આધુિનક યુગમાં શ ણ
અને ટેકનાેલાે ના ે ે હરણફાળ ગ ત કર હાવેા
છતાં ાચીન સમય કરતા આધુિનક યુગ માં ીઆેનું
ાન વધુ ને વધુ નીચે ઉતરતું વેા મળ ર ું છે તાે તનેે
માટેના જવાબદાર પિરબળાે ા ા છે તાે તનેાે
જવાબ આપણજ
ે શાેધી શક અે અેમ છ અે અેક તાે ી
પાેતાની ત ે વા તવમાં સભાન નથી બીજંુ દુરંદેશી
િવચાર
નાે અભાવ વેા મળે છે અને ીજંુ ી
ીનીજ દુ મન બને છે આવું કે મ આવું શા માટે
ીના અનેક વ પાે છે દ કર પ ી માતા વગેરે
વગેરે
ી પાેતાના ી વ ને શા માટે ળવતી નથી
પાેતાનું નૈ તક મૂ તૂટ ય તવેા કૃ ાે શા માટે કરવા
લાગી છે
ભારતીય સં ૃ તના વાહક તર કે સાૈથી માેટ
જવાબદાર
ીના હાથમાં છે તંદુર ત સમાજનાે
આધાર તંદુર ત કુ ટંુબ પર રહેલાે છે આ મહ વનું કાય
ીઆેના હાથમાં છે સમાજની વાદાેર સમાન ી
ના અનેક કાયા છે જે ીઆેઅે િન ા પવૂક િનભાવવા
ેઈઅે મારા મંત માણે ી પુ ષ અે સમાજના
બે પૈડા છે ારે ીઆેઅે પાેતાની નૈ તક ફરજ સમ ને

ભારત િવકાસ પિરષદ નટરાજનગર
શાખા ારા ૮મી માચના "આતંરરા ય મિહલા
િદવસ" િન મ ે તાર ખ ૦૬/૦૩/૨૧ શિનવારના
રાજ
ે મિહલા સદ ાે માટે કે સર
િત અને
પિરસવ
ે ન શાખાના કાયાલય
ં ાદ સે મનારનું આયાજ
પર કરવામાં આવેલ જેમાં
મનગરના
ડાૅ શ પાબને ચડુાસમા અેમડી રેડીયાેલાે
ારા કે સર
ત િનદાન તેમજ િનવારણ િવશે
પાેતાની સરળ શલ
ૈ ીમાં મ ટ મીિડયા ના મા યમથી
ખુબ જ સરસ માગદશન આપેલ સાથે જ મિહલા
સદ ાનેે ઉદભ
્ વેલા ાનેાં પણ ખૂબ જ સરળ
ભાષામાં જવાબ આપેલ

bvpsaurastrakutchh@gmail.com

ાેત

સમાજમાં પાેતાનું મહ વનું યાેગદાન આપવાનું હાેય છે
ભલે સરકાર ી ારા ી ઉ થાન માટેના ગમે તવેા
કાયદાઆે બનાવવામાં આવે પણ સાૈ થમ ીઆેઅે
પાેતાના માેરલ ને ળવવું પડશે અથાત્ ી વ ને
ળવવું ખુબ જ ર છે ભારતીય સં ૃ તની ગિરમા
જળવાઈ રહે તે ર તે આપણે આપણા સં ૃ ત પ
મુ ાે િવચારાનેે અનુસર ને સામા જક વન વવાનું
શીખવું પડશે ખાસ કર ને દબાયેલી કચડાયેલી અને
પીિડત મિહલાઆેના ઉ થાન અને િવમુ માટે આ
યાજ
ે નાનાે અમલ કરવામાં આ ાે છે આ અેક
શસ
ં નીય અને આવકાર દાયક પગલાં વ પે
વીકાર શકાય તેમ છે આજ િદન સધુીમાં ઘણી
ં
ીઆે સાૈથી ઊચા
ાન ઉપર બરાજમાન છે
અવકાશયા ી વૈ ાિનક ડાે ર વડા ધાન સમાજ
સિેવકા અે નીયર બનીને પાેતાના વા તિવક
વનમાં વા તિવક સશ બને જ છે
અંતમાં હુ ં ીઆે તરફ અંગુલીિનદશન ક ં છું કે
સમાજમાં ીઆે માન સક સભાનતા પવૂક પાેતાનું
ઉ ત વન વે દરકે કારના કાયા ઢતા પવૂક અને
આ િવ ાસ થી કરે અને પાેતે અેક ી હાવેાનું ગાૈરવ
લે પાેતાને િન અને અબળા ગણવાની કશીજ જ ર
નથી અેમણે ે પુ ષાનેી સમક ઉભું રહેવું હાેય તાે
પાેતાની તને નીડર બનાવવી પડશે કાેઈના પણ
ખાેટ ર તના દબાવમાં પાેતાની ં દગી તીત કરવાની
વેડફવાની કશીજ જ ર નથી તાે તનેું ઉ થાન
સમાજમાં સિુન ત છે જ

ાે ડાે હસુમતીબન
ે
ાસ
ભારત િવકાસ પિરષદ
જૂ નાગઢ શાખા
ભારત વકાસ પ રષદ,સાૈ.ક
ાંત ની 23મી તથા
ગુજરાત ની 73મી પાેરબંદર શાખાનાે થયાે ારં ભ

પાેરબંદર શાખાનાે તા 7 3 2021 રિવવારના
રાજ
ે અ ય ી પ પુ પા 108 જયવ લભમહાેદય ી
તથા મુ અ ત થ શા ી ી વામી ભાનુ સાદ
તેમજ અ ત થ િવશષે
ી ડાે સરુેશભાઈ ગાંધીની
ઉપ ત સાથે ભા િવ પ સાૈ ક છ ાંત ના ટ ી ી
િવ લભાઈ ાંત મખ
ુ ી ફુ લભાઇ ાંત મહામં ી
ી િવનાેદભાઈ ાંત કાષેા ય
ી હેમંતભાઈ ાંત
સગ
ં ઠન મં ી ી િકર ટભાઇ િવભાગીય મં ી ી
સનુીલભાઈ વગેરનેી િવશષે ઉપ ત રહી
પાેરબંદર શાખાના અ ય તર કે ી કમલેશભાઈ
ખાખ
ે ર ઉપા ય ી િવનેશભાઈ ગાૈ વામી મં ી ી
િનધીબને શાહ ખ નચી ી નયનભાઈ ગાેટેચા
મિહલા સયંાે કા ી િનવેિદતાબને ેશી સગ
ં ઠન મં ી
ી નીલેશભાઈ ઘાણી ની ઘાષેણા કરવામાં આવેલ
ઉ ઘાટન સમારાેહ સાથજ
ે સહયાેગી સં ાઆે
ના સહયાેગથી િદ ાંગ કે પ નું આયાજ
ે ન કરવામાં
આવેલ જેમાં 180 જટેલા લાભાથ આે અે લાભ લીધેલ
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