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માગદશક દશાદશકના બે બોલ
ઉિમયા કોલેજ સોલા અમદાવાદ ના િવભાગ દ્વારા િવભાગ પ્રિતવષ ગજુરાતની કોઈ પણ એક

એટલે કે લોવૈરીછક સગંઠન મલુાકાત લેવામાં આવે છે જેનો મળૂ હતે ુ ના પેપર
નબંર ના અભ્યાસના ભાગેતુસરપે એનજીઓઅહવેાલ લેખન કરવાનું ફરજયાત
હોય છે

અભ્યાસના ભાગેતુસરપે કરવામાં આવતી આ પ્રવિૃત્તને સમાજશાસ્ત્રીય દૃષ્ટએ થી ની િવઝીટ
કરવામાં આવે છે જેમાં સમાજશાસ્ત્ર િવષય ના િવદ્યાથર્થી માટે ક્ષેત્રીય અભ્યાસ શું છે અનભુવજન્ય અભ્યાસ શું છે
શું જોવું જોઈને શું િવચાયુે િવચારીને શું લખવું તેનો સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ અને પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં
આવે છે

માં સમાજશાસ્ત્ર િવષય ની કુલ ૪૨ િવદ્યાથર્થીઓને લઈને
જે એક લોવાયત સગંઠન છે તે સલંોથાનો એક દવસીય સમાજશાસ્ત્રીય અનભુવજન્ય અભ્યાસ

હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો તેની સક્ષપ્ત ેતુસરપરેખા અહથી આપવામાં આવી છે



લોવૈરીછક સગંઠનની મલુાકાતનો અહવેાલ
 ધુવાર

લોથળ અલગં િવદ્યાથર્થીની સખં્યા
સરનામું

પ્રલોતાવના

આ િવધાન લોવૈરીછક સગંઠનનો એક કલ્યાણકારી સલંોથા તરીકે િનદશ કરે છે
આધિુનક યગુ rn માં િવશાળ પ્રમાણ માં સગંઠન જોવા મળે છે શબ્દ િવભ રીતે અને િવભ બાબતો દશાવવા

ઉપયોગ માં લેવામાંઆવે છે સગંઠનએટલે દર જો અને ભિૂમકાઓની ગોઠવણી જેના દ્વારા નોકરશાહી તતં્ર પણ ખ્યાલ કરી શકાય
કોઈપણ પ્રકાર ના નફા ના ઉદેશ િવના લોથાિનક રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય એ લોવૈરીછક નાગરકો ના જૂથ દ્વારા રચાયેલ હોય છે સમાન હત ધરાવતા

લોકો દ્વારા તે ચલાવાય છેઆસલંોથા િવિવધ પ્રકાર ની સેવાઓ પરુી પડે છે



स्वैछीक संगठन उन लोगो द्वारा बनाया जातहैे,

जो समान हतो के साथ, समानहतो के साथ मलकर
काम करना चाहते  हैं“

►         લોવૈરીછક સગંઠન લોવય ંસેવક જૂથ છે. જે વ્યક્તગત અથવા કુટંુબ ને અમકુ પરલોથિતમાથંી બહાર 
લાવી સહાય પરૂી પાડવાનુ ંકાય કરે છે. લોવૈરીછક સગંઠનો એ બીનનફાકીય સગંઠનો તરીકે પણ 
ઓળખવામા ંઆવે છે.

►         લોવૈરીછક સગંઠન એ સમાનધ્યેયવાળા માણસો તેમના િવચારોને અમલમા ંમકૂવા માટે સગંઠનો 
ઘડે છે. સત્તા અને જવાબદારીનુ ંિવભાજન થતા િનણય અને કાયકમ નોઅમલ કરવા માટે ઘટકો 
ઊભાથાય છે.

“voluntary organizations is an important feature of 

modern member society provide some expectations 

and expectations “

►         આંતરરાષ્ટ્રીય લોવાયત સલંોથાનો ઇિતહાસ  ઈ.સ 1829 થી શેતુસર કરવામા ંઆવે તે સમયમા ંસગંઠન 
ગલુામી ના દૂીની પ્રથા કે મહલાઓના ઉત્કષ અને િવકાસ માટે િવશેષ હતો. United nation 
organizationની લોથાપના 1945મા ંથયા પછી NGO શબ્દ વધ ુઉપયોગમા ંલાવવામા ંલાગ્યો.



►         લોવૈરીછક સગંઠનો સમાન હતેવુાળા, સમાન પ્રત્યક્ષીકરણ ધરાવતા સૌ મળીને કાય કરવા 
ઇરીછતા લોકો વડે રચાય છે . લોવૈરીછક સગંઠન રાજ્ય સરકાર લોકોને મદદેતુસરપ પહોંચી શકતા 
નથી ત્યા ંઆવા સગંઠન કલ્યાણકારી  હોય છે .જેનો પ્રારંભ  સમગ્ર િવયોગમા ંપરોપકાર 
(Philanthropy) અથર્મે કરવામા ંઆવે છે. 

स्वैिछकसंगठनएककल्याणकारीगतवधहै
िजसकेकुछउद्देश्यहोतहेैंिजसकेपीछेव्यित

अपनेहतोंकोपूराकरसकताहै”

►       કેટલાક લોવૈરીછક સગંઠનો જ્ઞાિત, ધમ(religion), કે સમદુાય આધારત પણ હોય છે 
સગંઠનનુ ંજ્ઞાિતકે ધમના સભ્યો માટે જ કાયકતા હોય છે . લોવેરીછક સગંઠનો પોતાના હતે ુ,ક્ષેત્ર , 
કાયકરવાનો સમય તથા પશેિત(method) , સમહૂ માટે કાય કરવાનુ ંછે. તે નક્કી કરે છે 
લોવૈરીછક સલંોથાઓ જેતુસરરયાત મદંો (The needy)  ની સેવા અંગે થયેલી રચાયેલી હોય. 

“Voluntary organizations are formed by 

People who want to work together with

Common interests with the same interests.“

►       ટૂંકમા ંએક જ હતે ુમાટે સામાનહત વાળા સૌ સાથે સગંઠતથઈ જૂથ રચે ત્યારે તેને 
લોવૈરીછક સગંઠન ગણવામા ંઆવે છે. એનુ ંકાય માળખુ ંકેવુ ંછે. તેને ેતુસરબેતુસર મલુાકાત(visit) નુ ં
આલેખન કરતા ંપહલેા ંલોવૈરીછક સગંઠન એટલે શુ ં? તે જોઈએ.



લોવૈરીછક સગંઠન એટલે શું

લોવૈરીછક સગંઠનએએક નફાકારક નાગરક આધારત જૂથ છે જે સરકારથી લોવતતં્ર રીતે કાય કરે છે
વ્યાખ્યા

  W  - 

પ્લાિંનંગ ઇન્ડયા

          “ લોવૈરીછક સલંોથાની માહતી સાલંોકૃિતક સામાજક આિથર્થિક ધાિમર્થિક જીવનઅને વૈજ્ઞાિનક અને રાજકીય સગંઠન સાથે
સકંળાયેલજાહરે સેવા પ્રવિૃત્તઓસાથે સકંળાયેલ છે

નો અહવેાલ

સલંોથાનુંનામ

ધિમર્થિષ્ઠાબેન રાવલ



series Time Topic Method Re. Person

1 11:15 રજીલોટે્રશનઅનેલોવાગત   જગદીશ પડંયા
2 11:30 સહભાગી થનારનો પરીચય ચચાપધ્ધિત NGO ના કમચારી

3 12:00 NGO નુ ંક્ષેિત્રય કાય િનરીક્ષણ આઉટ રીચ વકર
4 1:30 જમવાનું   િવદ્યાથર્થીઓ 

5 2:00 પ્રશ્નોતરી અનસુચ/માગદિશર્થિકા કમચારી /િવદ્યાથર્થીઓ

6 3:00 સહભાગી અનભુવ   િવદ્યાથર્થીઓ

(8)  િવઝીટ નો હતે ુ
સમાજ અને સમાજકાય ના ભાગ ેતુસરપે િવદ્યાથર્થીઓની સેવા કાય અને

પરોપકારની ષ્ટએ તેનો િવકાસ થાય તે માટે ફેમીલી પલાિનંગ અસોશીયનઑફ ઈન્ડયા અલગં
ની મલુાકાત લીધી હતી



અલગંનો પરચય 
     નામની ભાવનગર જલ્લાના અલગં મકુામે લોથળાતંરત  
મજૂરના એચઆઇવી/એઇડ્સ  પર કામ કરતી સલંોથા છે જેનુ ંમખુ્ય મથક ભાવનગર મકુામે 
આવેલ છે.
      અલગં એ ભારત અને દુિનયામાં જહાજ તોડવાનું મખુ્ય અને પ્રિસશે  મથક 
તરીકે ગણના પાત્ર બનેલ  છે  અલગં ભાવનગર થી ૭૦ કમી દૂર આવેલુ ંદરયા કનારા નુ ંનલોથળ છે. 
શીપ બીઆર માટે ભારત ના કે િવયોગના અન્ય લોથળો કરતા ંઅલગં સૌથી વધ ુસહયોગી પ્રિસશે લોથળ છે. 
કારણ કે  

 અલગં નો દરયાકનારો અધગોળાકાર અને નેકલેસ  લોવેતુસરપનુ ંછે
 દરયાકનારાથી નીચેની તરફ ઢોળાવ પદંરથી વીસ િમિનટનો છે જેથી સરળતાથી કનારે 

લાવી શકાય છે
અલગં નો દરયા કનારો ઘણેબધે અંશે રેતાળ છે. તેના પથરાળ ભાગો ની સખં્યા ખબૂ જ અલ્પ 

છે.
4) અલગંન ુ ભૌગોલક વાતાવરણ સમતોલ લોવેતુસરપનુ ંછે.



ઉપરોક્ત દશાવેલ આ કારણ અને અનેકિવધ પરબળોને, સહયોગથી અલગં  
 માટે ખબૂ જ પ્રિસશે છે.

અલગં ની ભૌગોલક રચના ક મી ના પથરાયેલી છે  જે અલગં મા ં
પ્રવેશ કરતાનંી સાથે ડાબી બાજુ  દરયાકનારો આવે છે  જેને અલગંની 
શેતુસરઆતથી માડંીને અંત સધુી અલગ અલગ લોવેતુસરપ ના પ્લોટ પાડવામા ં
આવેલા છે  જ્યા ં  નુ ંકાય થાય છે આ  કે આશરે  
જેટલા છે  આ દરેક  પ્રાઇવેટ  લિમટેડ પ્રાઇવેટ  લિમટેડ કંપનીઓના 

 હોય છે  તે પ્લોટ ની સાર સભંાળ  ના 
કેટલાક સલામતી અંગેના નીતી િનયમો બનાવવામા ંઆવેલ છે

અલગં ની  જમણી બાજુ નાની મોટી દુકાનો, જમવાની લોજ ઢાબા વગેરે 
આવેલા છે આ નાની મોટી દુકાન ની પાછળ ઘણા બધા કાચા-પાકા ના છાપરાઓં 
રેનબસેરા આવેલા છે॰ 

જો કે ત્યા ંકામ કરતામજૂરો માટે સરકારી  આવાસ રહઠેાણ  બનાવામા ં આવેલા છે . 
પરંત ુતે કામના લોથળેથી ૨ થી ૩ દૂર છે આવાસની આસપાસ જીવન જેતુસરરયાત 

ચીઝવલોત ુમળતી નથી  રહઠેાણ થી કામ ના લોથળ સધુીન ુ  માટે વાહન 
વ્યવહારની સિુવધાનો અભાવ  હોવાથી નો તે  મોટાભાગે છાપરામા ંરહવેાન ુપસદં 
કરે છે



(10) સલંોથા નો પરચય :-

       નામની પર કામ 
કરતી સલંોથા છે

નેશનલ  દ્વારા આખા ભારતમા ં
આશરે ૧૫૦૦ જેટલી સાથે સબંિંધત સલંોથાઓ કાયરત છે આ 
યોજના અંતગત ગજુરાત સરકાર દ્વારા ખાસ કરીને  ના માગદશક 
(Guidness) હઠેળ ભાવનગરમા ં ની કાયરત છે

      નામની સલંોથાનુ ંકાયરત લોથળ 
મકુામે એચઆઇવી/એઇડ્સ જાગિૃત  માટે ઇ .સ  વષથી 
કાયરત છે  આ સલંોથા અલગં મકુામે શા માટે કામ કરી રહી છે કેવુ ંકામ કરી 
રહી છે  કામનુ ંસમીક્ષાત્મક મલૂ્યાકંન  કેવા લોવેતુસરપનુ ંછે 
.  તેના આધારે સલંોથા ને કાયકર  નો અંદાજ આપણને આવી શકાશે

અલગં શીપ  બ્રેકંગ ના કાય સાથે સકંળાયેલા મજૂરો મોટાભાગે બહાર
બગંાળ ઓરલોસા ઝારખડં P,પિારખંમ બગંાળ , જેવા વગેરે રાજ્યો માથી મજૂરી

 માટે આવેલા છે

જે પોતાના ઘરબહાર  પરવારથી દૂર રહીને ઘણા વષર્યોથી આ કામ ત્યા ંકરે છે. 
તેમની જીવનશૈલી (Lifestyle)  રહણેીકરણી અને ખબૂ જ દયનીય(Pathetic)  
જોવા મળેલ હતી .     



   

           ઘણા સમયથી ઘરથી દૂર રહવેા હોવાને કારણે SEX WORKER ની 
સોિશયલ પ્રવિૃત્તઓ ચાલતી જોવા મળે છે. બહારથી આવેલા મજૂરો પોતાની 
જાતીય જીવન જેતુસરરયાતો સતંોષવા સહારો લે છે
           જે HIV/AIDS નું કારણ બની રહ ેછે.  તેમાથંી મકુત રહવેા અને  સલામતી 
જાળવવા, જાગ્રિત ફેલાવવા, family planning of Association of India 
નામની NGO કરે છે આ સલંોથા ના કુલ જેટલા  કમચારીઓ છે  જેમા ં કોઈ 
project Director, Project Manager, Councilor, M&E Accouter ,Out 
Reach worker, Piyar Educator જેવા જુદા જુદા હોદા પર કાયર્યો કરે છે તેમની 
કાયપ્રવિૃત (Work activity) ઊંડાણપવૂક આગળના અહવેાલ લેખન માં  આપણે 
તપાસીશુ

 નામની  જે  અલગં મકુામે કામ કરી રહી 
છે તેના સાથે સકંળાયેલા કમચારી ખરેખર ખબૂ જ સેવાભાવના અને સેવાધમ થી  
જોડાયેલા છે કેટલાક કમચારી અલગંના લોથાિનત તો કેટલાક આજુબાજુના ગામો કે 
ભાવનગરથી કામ માટે આવતા હતા

આ કમચારીઓ સાથે     જેવી ડગ્રીઓ 
પ્રાપ્ત કરેલ હતી તેમને મળતુ ંઆિથર્થિક વળતર ઓછામા ંઓ  ં અને વધમુા ંવધ ુ

મળતુ ં હોવા છતા ં પણ સેવામા ંઉકૃષ્ટ  ભાવના  सेवाधमपरमधम ને 
ચલતાથ   કરતા કમચારીઓ છે



     અલગં ગજુરાત સરકારનુ ંGovernment of Gujarat  Maritime Board કાયરત છે  જેનો 
મખુ્ય કાય દરયાઈ વાહનવ્યવહાર દરયાઇ સાથે સબિંધત SEE ACTIVITY સાથે સબંિંધત છે આ 
MARITIME Board ના building મા ં સેવાભારતી (SEVA  BHARTI) નામની      તાલીમસલંોથા 

 કાયરત છે  જે અલ પે અલગં મા ંShip Breaking માટે જે મજૂરો આવે છે  
તેમની સલામતી  માટે  દવસની ટે્રનથીગ આપવામા ંઆવે છે  અને ટે્રિનંગ ના અંતે એક 
પરીક્ષા લેવામા ંઆવે છે  જો આ પરક્ષામા ંિનષ્ફળ થાય તો તેમને બીજી તક આપીને 
લેવામા ંઆવે છે  અને આ ટેલોટમા ંિનષ્ફળ જાય તો તે અલગં Ship Breaking મા ં ાય મજૂર તરીકે 
કે અન્ય લોવેતુસરપે કામ કરી શકતા નથી  જો કે આ િનષ્ફળતા ગણુોવત્તા (ratio) ખબુ જ નહીવત છે  આ  
સલામતી તાલીમ (safety Training ) મેળવીને તેનુ ંપ્રમાણપત્ર હોય તો અને તો જ 
શીપ બ્રેકંગ મા ંકામ કરી શકે છે 

આનો અથર્મે એ થSSSયો કે અલગંમા ં  મજૂરી (Labor)  માટે આવેલ કોઈપણ વ્યક્તસૌ 
પ્રથમ મેરેટાઈમ  બોડ અલગં સેવા ભારતી (SEVA BHARTI) ટે્રિનંગ સલંોથામા ંસૌ પ્રથમ 
સપંક  (contact) અિનવાય છે આ સપંક  ને કારણે  Family planning Association of 
India ની NGO મજૂરની HIV/AIDS, STD(Sexual  Transaction Disease ) અંગે 
માહતગાર કે જાગતૃ કરે છે

“HIV/AIDS જીવલેણ છે ચેપી છે
તેની કોઈ દવા નથી. તેમાથંી બચવાનો એકમાત્ર

ઉપાય જાગિૃત કે સભાનતા છે. આ સભાનતા કે જાગિૃત
નો પયાય એટલે family planning association"



          અલગંમા ં ટકા વલોતી લોથળાતંરત છે અલગં શેતુસરઆતમા ં h માથંી 
મળતા માલસામાનની વહેંચણી અંગે જુદા જુદા વાળા બનાવવામા ંઆવેલ છે આ 
વાળા 250 to 300  જેટલા છે .તેથી ઘણા લોકો ખરીદી કરવા દરયાકનારે માણવા h

ને જોવામાટે પ્રવાસીઓ  જતા ંહતા .

 ના અમે કુલ  િવદ્યાથર્થીઓએ અલગ મા ંઆવેલા ફેિમલી પ્લાિનંગ 
અસોિસએશન ઓફ ઇન્ડયા ની મલુાકાત ને  ધુવારના રોજ લીધેલ હતી. 

તેનો અહવેાલ લેખન સમીક્ષાત્મક ધોરણે કરવામા ંઆવેલ છે તેમા ંકોઇ 
ભલૂચકૂ થયેલ હોયતેને ઉજાગર કરશો પરંત ુસમાજશાસ્ત્રના તરીકે સત્ય અને 
હકીક્ત ને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કયર્યો છે

સલંોથાના વ્યવલોથાપક :- 
ધિમર્થિષ્ઠાબેન રાવલ 

પ્રદીપભાઈ દેસાઈ 
જયકરભાઈ મહતેા 

: જગદીશ પડંયા.
મહશેભાઈ િતવારી 

 



(12) સલંોથાનો હતે ુ:-
▪ જોખમીજૂથમા ંજાતીય રોગ sexually transmitted) ની સારવાર ની પહોંચ મા ંવધારો કરવો અને જાતીય રોગ થતો 
અટકાવવો

▪ BCC અને સેવાની માગં વધવા માટે જોખમી જૂથ risk group) અને સામાન્ય સમદુાય માટે IEC   સેવાઓમાં  વધારો 
કરવો

▪ HIV /AIDS   સાથે જીવી રહલેા લોકોની વ્યાપક સાર સભંાળ અને સારવાર કરવી
▪ HIV ના ંચેપને   અટકાવવા અન્ય સલંોથાઓ સેવાઓનુ ંસકંલન કરવું
▪ કોન્ડમ િનદશન demonstration) અને HRG  સધુી પહોંચી વળવા માટે િવતરણ કરવું

 

(13)  સલંોથાનુ ંિમશન  :-
∙ જોખમી જૂથને પહોંચી સેવા પરૂી પાડવા સબંધં લોથાપવો 
∙  વતનમા ંપરવતન માટે સચંાર વ્યવલોથા 
∙ જાતીય રોગોની સારવાર 
∙ કોન્ડોમના પ્રસાર અને િવતરણ 
∙ સેવાઓ માટે જોડાણ અને  સારવાર માટે મોકલવા
∙  સમદુાયને ગિતમાન કરવો અને  સાનકુુળ વાતાવરણ ઊભુ ંકરવું

(14) NGO ની Visit પછી શુ ં? 
આ NGO જેમ HIV /AIDS ના ફેલાવો થતા અટકાવવાના અને લોકોને માહતીગાર કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. તેવી જ 

રીતે અમે પણ અમારા િવલોતારમા ંચાલી રહલેી આવી NGO સાથે જોડાઈ ને  HIV/AIDS િવશે લોકો ને માહતીગાર કરી. 
અને તેના  િવશે જાગિૃત લાવવા  મદદેતુસરપ થઈશ.ુ



સેવાકીય પ્રવિુત 

(A) હલે્થ કેમ્પનુ ંઆયોજન

દરેક ORW અને PE દ્વારા દર મહને તેમના એરયામા ંઓછામા ંઓછા પાચં હલે્થ કેમ્પનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવશે
ORW અને PE દ્વારા એક હલે્થ કેમ્પ દરિમયાન ઓછા મા ંઓછા ને 
લાવવામા ંઆવે છે॰
સભંિવત જાતીય રોગ ના દદર્દી ની ઓળખ કરી તેમને સારવાર આપવી અને 
કરાવવો
પાટનર ની ઓળખ અને તેમની સારવાર 
COMPILTE સારવાર થાય  ત્યા ંસધુી ફોલોઅપ કરવું

(B) રેફલર અને લન્કેજ:
✔ migrant HRG ને HEALTH CAMP માં રીફર કરવા 
✔ migrant HRG ને HIV ટેલોટ માટે રીફર કરવા. 
✔ HRC પોઝટવ આવશે તેમને A.R.T, T. B િવહાર વગેરે જેવી જગ્યાએ રીફર કરી  સેવા 

આપવવામા ંઆવે છે ॰
✔ migrant HRGને counseling, clinic and DIC serviceમાટે રીફર કરવા. 



(C) કોન્ડમ પ્રમોશન :

► એરયા મા ંઅલગ અલગ પ્રવિૃત્ત (Activity) દરિમયાન કોન્ડોમ નો પ્રસાર અને કોન્ડોમ વપરાશ માટે 
પ્રોત્સાહત કરવા. 

► શહરેમાઅંલગ અલગ જગ્યા એ જેતુસરરયાત મજુબ કોન્ડમ  ડેપો બનાવવા. 
► દરેક કોન્ડમ ડેપો પરથી કોન્ડમ િવતરણ થાય તે માટે આયોજન કરવુ.ં 
► કોન્ડમ ડેપો (Outlet) નુ ંદર અઠવાડીયે સપુરવાઇઝર,ઓ. આર. ડબ્લ્ય,ુ અને P. E દ્વારા મલુાકાત લઈ 

મોનીટરથીગ કરવ.ુ

► જેતુસરર જણાય તેવા સજંોગો  મા ંબજાર મા ંઉપલબ્ધ સારા અને અલગ અલગ ફલેવર ેતુસરટીન ઉપયોગ થતો 
હોય તેવા કોન્ડોમ ખરીદી કરી કોન્ડોમ ડેપો પર આપવા.

(D)HIV પોઝટવ migrant ને ART સેન્ટરસાથે જોડાણ અને અન્ય સિવર્થિસ:

► જે HRG પોઝટવ હોય તેમને એઆરટી સેન્ટર મા ંરીફર કરવા   અને તેમનુ ંિપ્ર .એ .આર .ટી., 
રજલોટે્રશન કરાવવું

► જે HRC પોઝટવ ની એ.આર.ટી.ઓ શેતુસર કરવામા ં આવે તેનુ ં રેગ્યલુર દર મહીને ફોલોઅપ કરવું
► જે HRG જપોઝીટીવ હોય તેમને ટીબી સેન્ટર મા ંરીફર કરવા.
► જે HRG પોઝીટીવ હોય તેવા  જલ્લા લેવલ ના નેટવક  (network) સાથે જોડાણ કરવુ ં
► HRG પોજીટીવ લોકો ને સરકાર (Government) ની અન્ય યોજનાઓનો લાભ અપાવવો 



ના કાય અવરોધો :-
   (i)  અંગેની મશુ્કેલી
    અલગં ખાતે આવેલ  ખાતે લેબ.ટેક ફક્ત ૨ દવસ મગંળવાર 
અને શકુ્રવારે જ સાજંે ત્રણ થી પાચં બે કલાક જ આવે છે  જે 
સમયગાળા દરિમયાન ટેલોટંગ મા ંઆવવા માટે સમય 
અનકુળૂ ન હોવાથી ટેલોટંગ થતુ ંનથી

મલુાકાત
 માઈગ્રન્ટ અહથી અલગં ખાતે મજૂરી કામ સબબ આવતા હોવાથી 
સવારે થી સાજંે 7;30 .બાર કલાકની ડ ટુી હોવાથી તેઓ દવસ 
દરિમયાન મળી શકતા નથી ફક્ત તેઓ રજાના દવસે 
રિવવારે અડધો દવસ, અને ચાલ ુદવસે લચં ટાઇમે મળે છે
(iii) હાલ મદંીનો માહોલ

•ગત વષની સરખામણી એ ચાલ ુવષર્મે મદંીના માહોલ 
હોય   સખં્યા ઓછી હોય છે

•Resource, Facility, અને SUPPORT બાબતની સેવાઓ મળવી 
મશુ્કેલ છે

મા ંવ્યસન, ગેર માન્યતાઓ, અને અંધ શેા ખબૂ જોવા મળે 
છે જેથી કામગીરીમા ંઅસર થાય છે

•રપોટંગ ફોમર્મેટમા ંવારંવાર થતા ફેરફાર ને લીધે 
•તેમજ સમયસર ગ્રાન્ટ મળી રહે  જેથી અહથી સેવા આપતા 
કમચારીઓને પગાર ખચ વગેરે સમયસર કરી શકાય



નાણાકંીય સહાય 
•સલંોથા ભારતસરકાર અને ગજુરાતસરકાર ના મહલા અને બાળિવકાસ 

િવભાગ ગાધંીનગર ના સહયોગ થી કાયરતછે
અલગં ગજુરાત લોટેટ એઈડ્સ કંટ્રોલ  સોસાયટી આરોગ્ય અને 

પરવાર કલ્યાણ િવભાગ ગજુરાત રાજ્ય અમદાવાદ 
ના સહયોગથી કાયરત છે

❖ પ્રશ્નોતરી

1) િવધાથર્થી કયા હતેસુર શેતુસર કરવામા ંઆવી હતી
પ્રિતિનિધ  અમારી વષથી અને ના સહયોગથી ચાલે છે િવયોગના ધ્યેય તે અમારા ધ્યેય છે

2)િવદ્યાથર્થી  જે હતેસુર નો પ્રારંભ થયો હતો તે કેટલે અંશે િસશે થયો છે
પ્રિતિનિધ જાગિૃતમા ં સફળ થયા છીએ પરંત ુ ના કેસ મા ં ગ્રલોત જતા રહતેા હોય છે

તેથી ફોલોપ કરવામા ંમશુ્કેલી ઉભી થાય  છે.
3)િવદ્યાથર્થી  આપને એવુ ંલાગે છે કે આ હતેથુી ની સાથે સાથે અન્ય હતેઓુ અને પણ સાકંળી લેવા જોઈએ

પ્રિતિનિધ ના હતે ુઉપરાતં માનવતાના ધોરણે બાળ મજૂરને મજૂરીમાથંી મક્ત લોવરીછતા અભયાન 
વ્યસન મક્ત જેવા  હતેઓુ ના કાય છે
4)િવદ્યાથર્થી ના હતે ુિસશેમા ંકે ક્ષેત્રીય લોકોની સહભાગીદારી નુ ંપ્રમાણ કેટલુ ં શા માટે 

 પ્રિતિનિધ અલગંમા ંકાયરત અમારી સલંોથાને ગજુરાત સરકારથી મળતા એકમો અમને સહયોગ આપે છે પરંત ુ
લોથાિનક પ્રજાનો સહયોગ ખબૂ જ મશુ્કેલ જનક છે



 (5)     િવદ્યાથર્થી સમાજના સહયોગ માટે કઈ કઈ પ્રવિૃત્તઓ કરો 
  NGOપ્રિતિનિધ: HIV/AIDS  જાગિૃત માટે રાષ્ટ્રીય તહવેારોની ઉજવણી સાલંોકૃિતક સામાજક 
કાયક્રમ  મનોરંજન જેવા અનેકિવધ day celebration  કરવામા ંઆવે
(6)િવધાથર્થી: NGOનીલોકભાગીદારી પ્રવિૃત્તઓમા ંક્ષેત્રીય લોકોને સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે?
NGO પ્રિતિનિધ:અમારી સલંોથા Family planning Association of India કલ્યાણકારી કાયર્યો 
સાથે જોડાયેલ છે તેથી તેના લોથાિનક કે ક્ષેત્રીય લોકોનો સહયોગ પણ લેવામા ંઆવે છે
(7)િવદ્યાથર્થી : આપની એનજીઓ અલગંના જે કામ કરે છે તેવુ ંકામ બીજા કયા િવલોતારમા ંકરે છે?

NGO પ્રિતિનિધ:અમારી સલંોથાનો મખુ્ય મથક ભાવનગર મકુામે આવેલુ ં છે અલગંમા ં રહલેી 
એનજીઓની ક્ષેત્રીયઓફસ છે તેથી અલગં િસવાય ભાવનગરમા ંકાય કરે છે
(8)િવદ્યાથર્થી :NGOના કાયકર જે કામ કરે છે તેની દેખરેખ કે મલૂ્યાકંન કરવામા ં આવે છે હા 
તો કેવી રીતે 
 NGO પ્રિતિનિધ: હા. NGOના મેનેજર લોટ્રક્ચરમા ંઉપરથી નીચેની તરફ ના હોદ્દાછે જેમા ંદરેક 
વ્યક્તની કામગીરી પ્રિતમાસ મલૂ્યાકંન થાય છે અને તેને લેખત રપોટ  હડેઓફસ 
નેઆપવાનો હોય છે



(9)િવદ્યાથર્થી : સરકાર તરફથી કલ્યાણ યોજનાઓના લાભ અલગં ને મળી રહ ેતે માટે તમે શુ ંકરો છો ? આવા લાભ 
અપનાવ્યા હોય તેવુ ંતેનુ ંઉદાહરણ આપો ?

NGO પ્રિતિનિધ: ના. અમે સરકાર તરફથી કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ લેતાનથી . કારણ કે અમારી પાસે સરકારી  
દલોતાવેજ નથી.

(10)  િવદ્યાથર્થી : આપની એનજીઓ પાસે ISO નુ ંપ્રમાણપત્રછે

NGO પ્રિતિનિધ: ISOપ્રમાણપત્રહાલ અમારી પાસે નથી .પરંત ુઅમારી કામગીરી પ્રવિૃત અને ક્ષેિત્રય કાયર્યોની ગણુવત્તા 
જોઈને અમને લાગે છે કે ISO પ્રમાણપત્ર મળી શકે એમ છે .તેની Process કરવાની જાણ અમે અમારા head office 
કરીશુ ં    

(11) િવદ્યાથર્થી : NGO ને આિથર્થિક સહયોગ વધમુા ંવધ ુમળી રહ ેતે માટે આપણી પાસે કોઈ પ્લાિનંગ છે?

NGO પ્રિતિનિધ: NGO કાયર્યો અંગે થતા ંખચ ની જોગવાય અનસુાર NACO/GACS પાસે થી મળી રહ ેછે .અને પ્રિતવષ 
CSR હઠેળ દાન મળી  તે માટે ના પ્રયાસો અમે કરતા હોઈએ છીએ .

(12)  િવદ્યાથર્થી : અમે જે રીતે આપણે સલંોથાની મલુાકાત કરી તેવી અન્ય લોકલૂ- કોલેજ કે લોકો આવે છે?  હા તો કયા કયા? 

NGO પ્રિતિનિધ: અલગં એ ship breaking માટે જાણીત ુ ંલોથળ છે . તેથી અલગં જોવા આવનાર school /college ના 
બાળકો અલગં મા ંકાયરત અમારી NGO સેવાભારતી અને ઑmaritime બોડ ની મલુાકાત લેતા હોય છે 

(13)  િવદ્યાથર્થી : B.A  Sem -6 Sociology  ના  િવદ્યાથર્થી તરીકે Future મા ંઅમે આપણી NGO માટે શુ ંકરી શકયે ? 

NGO પ્રિતિનિધ: અમારી NGO ના કમચારીઓ ના પરચય મા ંતેમની શૈક્ષણક લાયકાત મા ંલોનાતક (B .A ) Sociology 
અને M.S.W ની ડગ્રી ધરાવતા ંહતા અમારો SUBJECT SOCIOLOGY હોવાથી કોઈ NGO ના Filed કે અહવેાલ મા ંઆપની 
સવેતન નોકરી મળી શકે છે



Oના ક્ષેત્રીય કાય મશુ્કેલી
લોકોનું લોથળાતંર પ્રમાણમાં વધારે છે તેથી પ્રોજેક્ટની સેવાઓ પરેૂપરૂી બધા ને આપી

શકાતી નથી
 
મજૂરી કરતા લોકોને ચાલ ુકામ દરિમયાન રજા મળવા મા ંખબૂ જ મશુ્કેલી છે આથી પ્રોજેક્ટરની સેવાઓને 
અસર થાય છે
લોકોની ભાષા ઉડયા – ભોજપરુી કે  અન્ય ભાષા હોવાના કારણે કોમ્યિુનકેશન નુ ંઆદાન પ્રદાન કરવા 
સરળતાથી થઇ શકતુ ંનથી
HRG પાસે સમયના અભાવના કારણે Healthy camp , Awareness camp  દરિમયાન R.G.T લોકોનુ ં
ટોળંુ કામ કરવામા ંમશુ્કેલી થાય છે
 
(21) NGO ની ભિવષ્ય ની યોજના :-

❖ NGO દરેક ORW અને PE દ્વારા દર મહને migrate Areaમા ંઓછામા ંઓછા પાચં Health camp  નુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવશે
 

❖ ship breaking મજૂરોને તેની Trainingની સાથે સાથે HIV/AIDS અંગે પણ માહતગાર કરીશું
 

❖ HIV/AIDS િવશે લોકો માહતીગા૨ કરી તે લોકો તેના  િવશે જાગ્રત થાય તે માટેના પ્રયાસો કરીશું
❖ આવનારી નવી પેઢીને બાળરસીકરણ માફક રોગમકુ્ત સમાજ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશું



િવઝટ કરેલ  િવદ્યાથર્થીનીઓના નામ 
1 Kanetiya Dipika N 9512074693

2 Bhalodiya Bhavna  C. 8734012688

3 Bharwad Aarti G. 9714140180

4 Bharwad Daxa R. 9662732733

5 Bharwad Hetal G. 8140073992

6 Dantani Komal C. 7984739543

7 Desai devika S. 7436042328

8 Desai priyanka S. 9601358488

9 Desai shraddha R 9904956668

10 Jain Aakansha P 8511537081

11 Lalwani Usha L. 7801950434

12 Nayak Nidhi. B 9558943676

13 Parmar priyanka P 9714502376

14 Parmar Rupal R 9773044495

15 Patel Hiral R 9662902541

16 Patel komal 9054384295

17 Patel megha N 8347092876

18 Patel Neeta D 9714495867

19 Patel Minaxi D 9687442187

20 Patel Riya D 9724275944

21 Prajapati Jyoti J 9725236898



     

22 Prajapati snehal P 9328692953

23 Sawant Pranali R 9725292423

24 Solanki vanduba G 7046448226

25 Suthar Dipal P 7984973470

26 Suthar Sunita H 7621096913

27 Vyas Avni S. 9409624824

28 Chauhan Hiral V. 6353980470

29 Bhil Sanjana M. 9537387978

30 Patel paneri 8320279955

31 Prajapati Gayatri P 9978681668

32 Vyas Riddhi R. 9924178414

33 Rabari Twinkle R. 9724888620

34 Desai Pooja J 8485934815

35 Bodor sonal S 9909797307

36 Parmar Jagruti J 9979849590

37 Parmar Janvi S 8469747466

38 Zala Shilpa 9727628149

39 Desai Anita R 6354195052

40 Patel shruti. 9727172005

41 Desai jinal 9327157223

42 Solanki Urvashiben 7874699083


