
13 વર્ષમાં  40 
એકરમાં  60,000 
વૃક્ષોનું નંદનવન

ફાધર જોલી 
ડાયરેક્ટર, ઝેવિયર  મંડળ 

}ઉંમર :58 વર્ષ 
} એજયયુકેશન : બી.એ.

અહીં ગાંડા બાવળનું જંગલ જોયું તયારે પહેલી જ નજરે જ 
જોતા વવચાર આવયયો કે અહીં અનય વૃક્યો પણ ઉછેરી શકાય 
છે.  આ માટે મહેનત કરી આજે પરરણામ જોઇ શકાય છે. 

ફૂલ  હજારો વૃક્ોનો ઉછેર કરીને 
પયાયાિરણની સયુગંધ ફેલાિી

 ફાધર જોલી સવારે આ જંગલમાં એક ચક્કર લગાવીને 
તેનું વનરરક્ણ અચૂક કરે  છે. }તસવીર વવપુલ માને

આ વમની જંગલને 
જોવા, તેના વૃક્યોને 
ઓળખવા માટે 
લયોકયો આવે છે.  
ફાધર જોલી કહે છે 
કે,‘  અહીં આવતાં 
બાળકયોના ચહેરાનયો 
આનંદ જોવા 
જેવયો હયોય છે. 
અહીં આવયાં બાદ 
બાળકયોને જાણે 
ખજાનયો મળી ગયયો 
હયોય તેવું લાગે છે.  

} છાત્ોને 
અહીંયા 
ગમે છે

}િડોદરાથી બે કકમી દૂર ફાધર જોલીએ   25થી 
િધયુ પ્રકારના વૃક્ોનયું એક ઉપિન તૈયાર કયયુું  છે. 
આ  જગયા  વિદ્ાથીથીઓ અને સંશોધનકારો 
મા્ટે આકરયાણનયું કેન્દ્ર બન્યયું  છે.

} કુણાલ પેઠે સાથેની વાતચીત...

વાઘયોરડયા ચયોકડી તરફથી વાઘયોરડયા જવાના રસતે ઝેવવયર કેળવણી 
મંડળની વડયોદરા બાંચનું પરરસર  છે.  આ સંસથાના ડાયરેકટર  

ફાઘર જોલી દરરયોજ સવારે છ વાગે ઊઠી જાય છે. સાતેક વાગયાથી તેઓ 
આ પરરસરના 40 એકર વવસતારમાં ફેલાયેલા મીની જંગલમાં ફરે છે.  
ફાધર જોલી  આ  વૃક્યોની સસથવત જુએ છે અને કયોઇ કયાંક  પાણી ન મળતું 
હયોય કે તેની હાલત ખરાબ હયોય. રસતામાં સાફ સફાઇ ન હયોય તેની કાળજી 
જાતે જ રાખે છે.  આજે આ જંગલમાં 60 હજારથી વધુ વૃક્યો છે.  આટલા 
વૃક્યોનયો વૈભવ  હજારયો પક્ીઓનું આશ્રય સથાન બનયયો છે જેથી સંગીતમય 
કલશયોર પણ સંભળાતયો રહે છે. આ સસથવત 13 વર્ષ અગાઉ ન હતી.  
ગાંડા બાવળના હજારયો વૃક્યો હતા.  તેમણે આ સમગ્ર જમીનને નંદનવન 
કરવાનયો વનણ્ષય કયયો. તેમણે જે.સી.બી. મંગાવયા, મજૂરયો લાવયાં, તળાવયો 
ખયોદાવયા, પાણીની નહેરયો બનાવી, વવવવધ વરાઇરટઝના વૃક્યોના રયોપાં 
મંગાવયા અને તેનયો ઉછેર શરૂ કયયો. ફાધર જોલી કહે છે કે,‘ છેલલા 13 
વર્ષમાં મેં હજી સુધી આ સંસથામાંથી બહાર વનકળીને માંડ  20 રજાઓ 
લીધી છે.  લયોકયો ભારણયો આપે છે પણ તે અસરકારક થતાં નથી. જાતે 
કામ કરીને  ઉદાહરણ પૂરું પાડવું પડે છે. જે માટે મેં એક પ્રયાસ કયયો છે.’ 

પ્રેરણા  
કયાંથી મળી?

વડોદરા આસપાસ 5િડોદરા,  ગયુરયુિાર,  12 નિેમબર, 2015નૂતનિરયાની હાવદયાક શયુભેચછાઓ...

વવપુલ જોરી . ગરબાડા  
ગરબાડા પંથકમાં વર્ષ દરવમયાન કયોઇ પણ 
વયસકતનું મૃતયુ થાય તયો તેની પહેલી વદવાળીએ 
જે તે વયસકતની આંખયો ખયોલવાની વવધી વહેલી 
સવારે 4 થી 5 વાગયાના અરસામાં તળાવ રકનારે 
પરીવારજનયો ભેગા મળીને કરવાની પ્રથા આજે 

પણ યથાવત જોવા મળી રવહ છે.
વર્ષ દરવમયાન નગરમાં કયોઇપણ 

વયસકત મૃતયુ પામે તયો પહેલી વદવાળીનાં વદવસે 
પરીવારજનયો દ્ારા જે તે વયસકતની આંખયો 
ઉઘાડવાની વવધીની પ્રથા આ વવસતારમાં આજે 

પણ યથાવત છે. જે વવધીમાં વદવાળીનાં વદવસે 
વહેલી સવારનાં 4 થી 5 માં પરીવારજનયો ભેગા 
મળી તળાવ રકનારે જાય છે અને આંકડાની ડાળની 
ઝુંપડી બનાવી જો સત્ી મૃતયુ પામી હયોય તયો તે ઝુંપડી 
પર લાલ કપડુ મુકે છે. અને જો પુરૂર મૃતયુ પામયયો 
હયોય તયો ઝુપડી પર સફેદ કપડુ મુકવામાં આવે છે. 
તથા વદવયો અગરબત્ી કરી એક માટીની કુલડીમાં 
પાણી ભરીને મુકવામાં આવે છે. તથા ઘીની પુરી, 
ભજીયા અથવા તયો ભાવતી વાનગી પણ મુકવામાં 
આવે છે. તથા બે કયોડી પણ મુકવામાં આવે છે. જે 
વવધીને આંખયો ખયોલવાની વવધી કહેવામાં આવે છે. 

વદિાળીના વદિસે સિારે 4 થી 5ના તળાિ કકનારે આ વિવધ કરિામાં આિે છે

મૃતક સિજનોની આંખો ખોલિાની પ્રથા

વદવાળીનાં વદવસે મૃતક સવજનયોની આંખયો 
ખયોલવાની પ્રથા આજે પણ યથાવત. 

ગરબાડા

ભાસ્કર ન્યૂઝ. ઝઘડિ્ા
સુરતના ખટોદરા ખાતે રહેતા 
રમેશભાઈ બાલુભાઈ પટેલનો એક 
પુત્ર ચિરાગભાઈ રમેશભાઈ પટેલ 
ઉ.વ. 24 છે. જે આજે વહેલી સવારે 
તેના અન્ય એક ચમત્ર સતીષ બંસરાજ 

ચવશ્વકમામા ઉ.વ. 25 
સાથે  મોટરસા્યકલ 

લઈ સુરતથી અમદાવાદ જઈ રહ્ા 
હતાં. સવારના આશરે પાંિથી છ 
વાગ્યાના અરસામાં બનને ચમત્રો 
ઝઘડિ્યાની મુલદ િોકિી પર આવેલ 
શેરે પંજાબ હોટલ પાસેથી નેશનલ 
હાઈવે નંબર 8 પરથી પસાર થઇ  
રહ્ા હતા.દરચમ્યાનમાં રે કોઈ 
અજાણ્યા વાહન િાલકે ચિરાગ, 
સચતષની મોટરસા્યકલને અિફેટ 
લઈ અકસમાત સજમા્યો હતો. 
અકસમાતમાં બનને ચમત્રો ગંભીર 
રીતે ઘવા્યા હતાં અને બનને ચમત્રો, 
ચિરાગભાઈ રમેશભાઈ પટેલ 
તથા સતીષ બંસીરાજ ચવશ્વકમામાના 
સારવાર મળે તે પૂવવે જ ઘટના સથળે 
મોત ચનપજ્યા હતાં. 

અકસમાતમાં 
ખ્ટોદરાના બે 
યયુિકોના મોત

ઝઘડડયા
ભાસકર ન્યૂઝ.  નેત્ંગ 

નેત્ંગ મામલતદારએ ગતરયોજ 
તેના ડ્ાઈવર સાથે  સુમયો લઈ નેત્ંગ 
ચાર રસતા મેઇન રયોડ પર  આવેલી 
ફટાકડાની દુકાનયોમાંથી આશરે 
ચારેક સટયોલમાં જઈ  તેમની પસંદગી 

મુજબના ફટાકડા 
બળજબરીપૂવ્ષક લઈ 

જતાં  વેપારીઓમાં રયોર વયાપી 
ગયયો હતયો.  વેપારીઓ ભેગા થઈ 
હલલાબયોલ કરી નેત્ંગ પયોલીસ 
સટેશનમા નેત્ંગ મામલતદાર 
અને તેના ડ્ાઈવર પર કાયદેસર 
ફરરયાદ કરતાં તેની તપાસ સી.પી.
આઇ.,આર.બી.બારરયા કરી રહ્ા 
છે.હાલ  નેતં્ગના મામલતદાર 
ભૂગભ્ષમાં ઉતરી જતાં પયોલીસ 
પકડથી દૂર થઈ ગયા છે. નેત્ંગ 

જવાહર બજારમાં રહેતા કમલેશ 
ઝેડ પટેલની ફરરયાદ મુજબ તેઓ 
ગતરયોજ નેત્ંગ ચાર રસતા નજીક 
ગામના દુકાનદારયો દ્ારા ઊભા 
કરવામાં આવેલ સટયોલના પયોતાની 
ત્ણ ભાગમાં કરેલા સટયોલ પર હતા.
તે અરસામાં નેત્ંગ મામલતદાર 
કે.એન.કાચા અને તેનયો ડ્ાઈવર 
અશયોક ઉફફે લાલયો સુમયો લઈ આવયા 
હતા.આવીને અવવિનભાઈ પટેલનું 
કયાં છે એમ પૂછી સટયોલમાં મૂકેલા 
કાઉનટર પરથી ફટાકડાના 40થી50 
પેકેટ તેમની પસંદગીના લઈ સુમયોમાં 

મૂકી લઈ ગયા હતા. તયાથી વશરીર 
ભીખાભાઇ માછીને તયાં ગયેલા 
તયાથી પણ ફટાકડા આવી રીતે લઈ 
નીકળી ગયેલ હતા.અગાઉ દત્ુભાઈ 
તડવી,હાવદ્ષકભાઈ મકવાણા અને 
ભીખાભાઇ ચૌહાણને તયાથી પણ 
ફટાકડા  લઇ ગયા હતા. જે કુલ મળી  
અંદાજે ~ 10,000ના થતાં  હતા.
ફટાકડાના સટયોલધારકયો આક્યોશમાં 
આવી ગયા હતા. તમામ ટયોલ 
ધારકયો  100 લયોકયોનું  ટયોળું નેત્ંગ 
પયોલીસ સટેશને પહોંચી ગયું હતું. 
જયાં પરરસસથવત વણસી હતી.

ખંડણીની ફકરયાદ નોંધાતાં ચૂં્ટણીની કામગીરી લઇ લેિાઇ

મફતમાં ફ્ટાકડાં પડાિનાર 
નેત્ંગના મામલતદાર ભૂગભયામાં

નેત્રંગ

ચૂં્ટણીની કામગીરીમાંથી દૂર કરાયા
^કાલે અમે ચૂંટણીના કાય્ષમાંથી હટાવવાની દરખાસત સરકારમાં 

કરેલી તે મંજૂર થઈ ગઈ છે.હાલ તેની પાસેથી આરઓ અને 
એઆરઓનયો ચાજ્ષ તતકાળ અસરથી લઈ લીધયો છે.એકસટ્ા વચટનીસ 
પ્રવીણ ગુપતેને નેત્ંગ ખાતે હાજર થવાનું કીધું છે.ચૂંટણીમાંથી તયો 
હટાવી દીધા છે.બદલીની સત્ા મારી પાસે નથી.આજે રજા છે એટલે 
હવે બદલી પણ થઈ જશે. >ડૉ. વિકાંત પાંડે, વજલલા કલેકટર,ભરૂચ

મામલતદારની ધરપકડ ન કરાતા 
વેપારીઓ સવિત લષોકષોમાં રષોર


