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એકસંઘ દ્વારા  કેન્સર જાગૃતિ અતિયાન માટે 

ખંિાિ ઓએનજીસી ન ે પહેલી દરખાસ્િ આપી 

હિી અને િેને મજૂંરી પણ મળી ગઈ ! પરંિુ 

દરખાસ્િ ની મજૂંરી એકસંઘ મેનજેમેન્ટના સખિ 

પતરશ્રમ તિના શક્ય નહોિી િથા ખંિાિ 

કાતડિયાક કેર સેન્ટર મા ંઅતમિિાઈ રાજપૂિ અન ે

સિાાંગિાઇ જોશી ની મદદથી ઘણા ઓછા 

સમયમાં જરૂરી બધા જ દસ્િાિજેો િૈયાર કરી  

શક્યા.   

 

ઓએનજીસી નુ ંઆ ડોનેશન સ્િીકારિા  એકસંઘ 

ટીમના સભ્યો ખૂબ જ ઉત્સાતહિ હિા જનેા દ્વારા  

એકસંઘ  નજીકના અને દૂરના ગામોમાં કેન્સર 

જાગૃિિા તિષે ના “શેરી નાટક” દ્વારા તશક્ષણ 

અને કેન્સર તનિારણ કેમ્પ નુ ં આયોજન કરી 

શકશે. એકસંઘ ટીમ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ થી જુલાઈ 

૨૦૧૯ સુધીમા ં૨૫-૩૦ ગામ કેમ્પમા ંઆિરી લશે ે. 

િૂિકાળ મા ં એકસંઘ દ્વારા ચરોિર તિસ્િારના 

ઘણા  ગામડાઓ આિરી લેિામાં આવ્યા છે પરંિુ  

િાલ, પેટલાદ અન ે આણંદ તિસ્િારના 

ગામડાઓમાં  પણ જિાની જરૂતરયાિ છે . િથા 

એકસંઘ દૂરના  ગામડાઓ માં પણ  કેમ્પ નુ ં

આયોજન કરિાનું તિચાર ેછે                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જ્ાં હજી સુધી પૂરિા પ્રમાણ માં મેતડકલ સુતિધા 

મળિી ના હોય અને જ ે ગામડાઓમાં કેમ્પનું 

આયોજન થયેલ ના હોય િેિા ગામડાઓમા ં

જઈને કેન્સર તસ્િતનંગ અન ે કેમ્પનું  આયોજન 

એકસંઘ ટીમ દ્વારા કરિામાં આિે છે . અમ ે 

તિચારીએ છીએ ગ્રામજનો માટે કેમ્પનું આયોજન 

કરિાથી િેમની જીિનની ગણુિત્તા મા ં સુધારો 

થશે. જરૂતિયાિમંદ ગામમા ં જ્ા ં ફક્ત કેમ્પના 

બદલે િબીબી સારિાર પણ જરૂરી છે .  

 

અમે ઘણા નસીબદાર કે કેમ્પમાં અમારી સાથ ે    

શ્રી કૃષ્ણ હોતસ્પટલ કરમસદના ઑન્કોલોજિસ્ટ         

ડૉ .તપ્રયંકા શ્રીિાસ્િિ પણ દદીઓ ને સેિા આપે 

છે . િથા ડૉ.આતશષ સોલંકી અને એકસંઘના 

સભ્ય ડૉ.અજંના રાિલ પણ િેમની સેિા આપે છે. 

 

એકસંઘ નું મુખ્ય ધ્યયે તિતિધ કેન્સર પર જાગૃિિા 

અને કેન્સર તિષેનું તશક્ષણ  ફેલાિિાનું રહ્ું છે , 

પરંિુ અમે મોટા િાગ ે સ્િન અન ેમોઢાના કેન્સર 

પર િધાર ે ધ્યાન આપીએ છે જ ે િારિમાં િધાર ે

પ્રમાણમાં જોિા મળે છે. કેન્સરની  શરૂઆિમાં 

કેન્સરના તચહ્નો અને લક્ષણોન ે ધ્યાનમાં રાખી 

શીખિું એ સૌથી મહત્િપૂણિ છે .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૪૦ િષિ ઉપરની મતહલાઓ માટે દર િષે 

મેમોગ્રાફી અને દર મતહને સ્િનની જાિ િપાસ 

કરિી ખૂબ જરૂરી છે. યાદ રાખો  ખૂબ ઓછા 

પ્રમાણમાં પુરુષોમાં  પણ સ્િન કેન્સર જોિા મળે 

છે .પરંિુ િારિમાં મોટી સંખ્યામાં  પુરુષોમાં 

િમાકુ ખાિાથી  મોઢાનું કેન્સર જોિા મળે છે.  

જમેાં  સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોથી દૂર નથી , સ્ત્રીઓમા ં

પણ હિે મોઢાનું કેન્સર જોિા મળે છે .                                                                              

 

િો  પણ આપણાં સમાજમાં િમાકુ ખાિુ ં એ 

તનષેધ માનિામાં આિિું નથી િનેા બદલે િે 

સમાજમાં સ્િીકારિામા ં આિે છે . િેમ છિા ં 

આશ્ચયિજનક િાિ એ છે કે િમાકુ ખાિાથી 

મોઢાનું કેન્સર થઈ શકે છે, િે હકીકિ જાણ્યા 

પછી પણ િમાકુ ખાિાનુ ંચાલુ રાખે છે .  

 

િો પણ  વ્હેલા  કેન્સરની  જાણ થાય િો જીિન 

બચી શકે  છે! 

 

 

                                    લેખક : જયશ્રી રામી 

 

 

 
 

ખંભાત ઓએનજીસી તરફથી 15 લાખની ગ્રાન્ટ  
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કલમસર ખાિે પ્રથમ કેમ્પના ઉદઘાટનમાં ઓએનજીસીના સભ્યો શ્રી એસ .બી 

.સાબર , શ્રી સજંીબ પ્રહરાજ ,ડૉ  ગૌરિ િથા શ્રી કૃષ્ણ હોતસ્પટલના ડૉ . તપ્રયંકા 

શ્રીિાસ્િિ અને અન્ય સ્ટાફ મેમ્બર કાતડિયાક કેર સેન્ટરના નંદુિાઈ અને તજગરિાઈ 

િથા એકસંઘ ના મેનજેર િેજલબેન શાહ  ,િૃષાબને ઠક્કર , નાટક ના ડાઇરકે્ટર : 

જીમશેિાઈ , પ્રોજકેટ કોઓતડિનેટર : પ્રીતિ િાલ્મીક અને એકસંઘના પ્રથમ બે 

સ્િયંસિેકો : ગોપીબેન ,તબરુદબેન સ્ટાફનસિ : શકુબને ,એકિા સોની   િથા 

રખેાબેન   

કલમસર ગામમાં કેન્સર જાગૃતત કેમ્પ 



            | Issue #  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

15 મી ઓગસ્ટ સ્િાંિત્રદીનનાં શુિ તદિસે લોકો ને  મોઢાનાં  

કેન્સર અને સ્િન કેન્સર તિશે “શેરી નાટક “દ્વારા જાગૃિ 

કરિી એકસઘં ની ટીમ  
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જલસણ ગામમાં કેન્સર જાગૃતત કેમ્પ 

 

 

 

 

  

જલસણ ખાિે   કેમ્પમાં શ્રી કૃષ્ણ હોતસ્પટલના ડૉ . તપ્રયંકા શ્રીિાસ્િિ અને તહિેન પટેલ  

િથાડૉ .અજંનાબને રાિલ ,એકસંઘ ના મેનજેર િેજલબેન શાહ,િૃષાબેનઠક્કર,પારૂલબને 

ગાંધી નાટક ના ડાઇરકે્ટર : જીમશેિાઈ , પ્રોજકેટ કોઓતડિનેટર : પ્રીતિ િાલ્મીક અને  

એકસંઘના  સ્િયંસિેક : ચૈિાલીબેન  ,સ્ટાફનસિ : શકુબને ,ધરિી  િથા રખેાબને િમામ 

નાં સહયોગથી કેમ્પ સફળ થયો . 63  જટેલા  દદીઓએ કેમ્પ માં િાગ લીધો હિો . 

િટાદરા ગામમાં  સ્િન કેન્સરની જાગૃતિ માટે  “શેરી નાટક” દ્વારા                         

સમજાિિી એકસંઘ ટીમ   
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િટાદરા ખાિે કેમ્પનું આયોજન કરિામાં આવ્યું હિંુ જમેાં  શ્રી કૃષ્ણ હોતસ્પટલના ડૉ . 

તપ્રયંકા શ્રીિાસ્િિ િથા ડૉ .આતશષ સોલંકી ,એકસંઘ ના મેનજેર િેજલબેન શાહ  , 

પ્રોજકેટ કોઓતડિનટેર : પ્રીતિ િાલ્મીક અને એકસંઘના સ્િયંસેિકો : સોનલબેન 

,દક્ષાબને સ્ટાફનસિ : શકુબેન ,ધરિી  િથા રખેાબને  િમામએ પોિાનો અમૂલ્ય સમય 

આપીને કેમ્પને સફળ બનાવ્યો હિો . ૫૪ જટેલા દદીઓએ કેમ્પ નો લાિ લીધો અને 

િેમાથી ૪ જટેલા દદીઓને આગળની સારિાર માટે સલાહ આપિામાં આિી હિી . 

 

વટાદરા ગામમાં કેન્સર જાગૃતત કેમ્પ 



            | Issue #  6 

 

 

 

 

 

એકસંઘ  ની  વાતષિક તપકતનક  
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શ્રી કુષ્ણ હોતસ્પટલ દ્વારા  આયોતજિ િોક-એ-થોનમાં િાગ લેિા એકસઘં ના સભ્યો  
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ડૉ .પતુણિમા પટેલ (યએુસએ ) સાથે સ્િન કેન્સર સજિરી પછી શારીતરક ઉપચાર ની 

માતહિી આપિો સતેમનાર  
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મોિીપુરા ગામમાં કેમ્પનું આયોજન કરિામાં આવ્યું હિંુ .  ડૉ . અંજના રાિલ  

િથા ડૉ .આતશષ સોલંકી ,એકસંઘ ના મનેજેર િેજલબેન શાહ િૃષાબેન ઠક્કર , 

નાટક ના ડાઇરકે્ટર : જીમેશિાઈ પ્રોજકેટ કોઓતડિનેટર : પ્રીતિ િાલ્મીક અને 

એકસંઘના સ્િયંસેિક : પન્નાબેન પટેલ  સ્ટાફનસિ : શકુબેન ,ધરિી  િથા 

રખેાબેન િમામે પોિાનો અમૂલ્ય સમય આપીને કેમ્પને સફળ બનાવ્યો હિો . 

૮૦ જટેલા દદીઓએ કેમ્પ નો લાિ લીધો અને િેમાથી ૨૦ જટેલા દદીઓને 

મેમોગ્રાફી  કરિામાં આિી હિી .અને ૨ દદીઓને કરમસદ બાયોપ્સી માટે પણ 

મોકલિામાં આવ્યા હિાં.  

મોતીપુરા  ગામમાં કેન્સર જાગૃતત કેમ્પ 
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સેિક ફાઉંડેશન  દ્વારા  આયોતજિ સેતમનાર માં િાગ લેિા એકસંઘ ના સભ્યો  
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MEET THE EKSANGH TEAM                                                                                                             

                                                                                                   

  

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                               

 

પારૂલબેન ગાધંી    

મેનજેર                           

સ્િન કેન્સર માં ડોક્ટર નું 

પાત્ર 

તેજલબેન  શાહ                 

મેનજેર                         

સ્િન કેન્સર માં ગીિાબને નું 

પાત્ર 

 

 

તૃષાબેન ઠક્કર                        

મેનજેર                          

સ્િન કેન્સરમાં રંગલી નું 

પાત્ર  

 

જીમેશભાઈ શાહ                       

ડર ામા ટીચર   

 

પ્રીતત વાલ્મીક                           

પ્રોજકેટ  કૉ-ઓતડિનટેર                                         

 

જયશ્રીબેન રામી                  

એકસંઘ ના ફાઉન્ડર  
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સોનલબેન જોશી  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ રંગલી “ નું પાત્ર િજિે છે. 

અને કેમ્પમાં  સ્િયંસેિક િરીકે પણ 

િેમણે સેિા આપેલી છે.  

 

 

જ્યોત્સ્નાબને તભમાની  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ સંગીિાબેન “ નું પાત્ર િજિે 

છે. 

ચૈતાલીબેન શાહ                               

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી નાટકમાં 

“ગીિાબેન “ નું પાત્ર િજિે છે. િે ઉપરાંિ 

મોઢાના કેન્સર ના નાટક માં ઈશા નું પાત્ર 

અને રોડ સેફટી નાટક માં બહેન િરીકેનું 

પાત્ર િજિે છે . િથા કેમ્પમાં સ્િયંસેિક 

િરીકે પણ િેમણે સેિા આપેલી છે.  

 

પારૂલબેન તિવેદી  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ સાધના-શેઠાણી “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

 

જ્યોત્સ્નાબેન શાહ  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “સાધના-શેઠાણી “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

 

વીરાજબેન પંતિત  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ માલિીબેન-ડોક્ટર  “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

 

જનૈબબેન તસગાપુરવાળા  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “હષાિબેન “ નું પાત્ર િજિે 

છે. 

 

્નેહલબેન સોની  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ ગીિા બેન  “ નું પાત્ર િજિે છે. 

 

ગોપીબેન કાપતિયા  

એકસંઘમા ંસ્િયંસેિક િરીકે કાયિ 

કર ેછે . કેમ્પમાં  સ્િયંસેિક િરીકે 

પણ િેમણે સેિા આપેલી છે.  

 

તબરુદબેન નાગર 

એકસંઘમા ંસ્િયંસેિક િરીકે કાયિ કર ેછે . 

કેમ્પમાં  સ્િયંસેિક િરીકે પણ િેમણે 

સેિા આપેલી છે.  

 

 

સોનલબેન લશ્કરી  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ સંગીિાબેન  “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

                         

એકતાબેન સોની  

એકસંઘમાં  સ્િયંસેિક  િરીકે  કાયિ કર ે   

છે . િથા કેમ્પમાં સ્ટાફનસિ િરીકે પણ કાયિ 

કર ે છે .  
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રતસલાબેન પટેલ  

એકસંઘમાં સ્િયંસેિક િરીકે કાયિ કર ે

છે .  

 

રાજુલબેન શાહ  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “હષાિ બેન “ નુ ંપાત્ર િજિે છે. 

 

 પન્નાબેન પટેલ  

એકસંઘમા ંસ્િયંસેિક િરીકે કાયિ કર ેછે.  

કેમ્પમાં  સ્િયંસેિક િરીકે પણ િેમણે 

સેિા આપેલી છે.  

 

શારદા બને  

એકસંઘમાં સ્િયંસેિક િરીકે કાયિ કર ેછે .  

બીજલબેન સુખતિયા  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “રંગલી “ નું પાત્ર િજિે છે. 

 

 

હંતસકાબેન  

એકસંઘમાં  સ્િયંસેિક  િરીકે  કાયિ કર ે   

છે .  

 

રીટાબેન ઠક્કર  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ ગીિાબેન  “ નું પાત્ર િજિે 

છે. 

 

શોભનાબેન જાગીરદાર  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “માલિીબેન-ડોક્ટર “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

 

ભતિબેન કંસારા  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ સંગીિાબેન  “ નું પાત્ર િજિે 

છે. 

 

િૉ .અજંનાબેન રાવલ 

એકસંઘમાં સ્િયંસેિક િરીકે કાયિ કર ેછે. 

કેમ્પમાં પણ િેઓ સેિા આપે છે .  

તદવ્યાબેન શાહ  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “હષાિબેન “ નું પાત્ર િજિે છે. 

 

શકંુતલાબેન રાવળ 

એકસંઘમાં  સ્િયંસેિક  િરીકે  કાયિ કર ે   

છે . િથા કેમ્પમાં સ્ટાફનસિ િરીકે પણ 

કાયિ કર ે છે .  
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તકતીબેન પટેલ  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં  “હષાિ બેન“ નું પાત્ર િજિે છે. 

 

 

 

હેતલબેન વ્યાસ  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “માલિીબેન-ડોક્ટર “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

 

 

ઇલાબેન પારખે  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “સાધના-શેઠાણી “ નું પાત્ર 

િજિે છે. 

 

ધરતીબેન રાવળ  

એકસંઘમાં  સ્િયંસેિક  િરીકે  કાયિ કર ે   

છે . િથા કેમ્પમાં સ્ટાફનસિ િરીકે પણ 

કાયિ કર ે છે .  

 

ભાગિવ શાહ  

મોઢાના કેન્સર ના નાટક માં “કતપલ  “ 

નું પાત્ર અને રોડ સેફટી નાટક માં  િાગ 

લે  છે .  

સંકેત શાહ  

મોઢાના કેન્સર ના નાટક માં “તિજય  “નું 

પાત્ર િજિે છે .  

મનન શાહ  

મોઢાના કેન્સર ના નાટક માં “ તકરીટ “ 

નું પાત્ર િજિે છે .  

 

 

દક્ષાબેન પટેલ  

કેન્સર જાગૃતિ અતિયાનના શેરી 

નાટકમાં “ ગીિાબેન  “ નું પાત્ર િજિે 

છે. કેમ્પમાં  સ્િયંસેિક િરીકે પણ 

િેમણે સેિા આપેલી છે.  

 

 

રખેાબેન જાદવ  

એકસંઘમાં સ્િયંસેિક િરીકે કાયિ કર ેછે . 

િેમજ કેમ્પમાં  સ્િયંસેિક િરીકે કાયિ  

કર ેછે.  
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