
 IIM �ાડનો ���લય�ટ આઈ�ડયા લોકોને કોઈની સમ�યાઓ સાભંળવા માટ� સમય 
 આપવા દ� છે! 

 �ડૂક�ફ� - આ� ચાર લોકો સાથ ે� શ� થ�ુ ંતેની પાસે 10 સ�યોની મજ�તૂ ટ�મ છે. િમ�ુલ કહ� છે, “બ�ુ ં�થાને 
 પડ� ગ�ુ;ં તે લગભગ આના ��ુ ંજ હ� ુ ંક� આ બ�ુ ંબનવા�ુ ંહ� ુ.ં" 

 �ુ ંતમે �ાર�ય કોઈ �કાર�ુ ંદાન ક�ુ� છે - પૈસા, ��ુતકો, ર�ત અથવા કદાચ ખોરાક? જો તમે પણ કોઈ ઉમદા 
 હ�� ુમાટ� તમારો સમય દાન કર� શકો તો? �ુ ંતમે રસ ધરાવશો અને આમ કરવા તૈયાર છો? 

 િમ�ુલ પટ�લ અને તેમની ટ�મે એક એવી ર�ત ઘડ� છે ક� �ના �ારા તમે તમારા સમયના 5 િમિનટથી 50 કલાક 
 �ટલો સમય દાન કર� શકો તેટલો સમય એવા લોકોને સાભંળ� શકો છો �ઓ કદાચ �ડ�ેશનથી પીડાતા હોય 
 અથવા તેમને સાભંળવા માટ� કોઈની જ�ર હોય. 

 વષ� 2015 હ� ુ,ં અને િમ�ુલ 21 વષ�નો IIT-�ુરક�મા ંઅ�યાસ કરતો હતો. “એક સહા�યાયીએ આ�મહ�યા 
 કરવાનો �યાસ કય�, અને તેણે પાછળ છોડ� દ�ધી હતી તે ન�ધ વાચંનાર �ુ ંસૌ �થમ હતો. તે મને હચમચાવી 
 ગયો; મ� આ�ુ ં�ાર�ય જો�ુ ંન હ� ુ.ં મને એ પણ ખબર ન હતી ક� તે કોઈ માનિસક �વા��ય સમ�યાઓમાથંી 
 પસાર થઈ ર�ો છે, જો ક� તે એક �ય��ત તર�ક� ક�ટલો આનદં� અને �શુ હતો,” તે યાદ કર� છે. 

 �યાર� તેનો િમ� આ �યાસમા ંબચી ગયો હતો, �યાર� િમ�ુલ પોતાને �ડ�ેશન િવશ ેિશ��ત કરવા માટ� �રૂતો 
 હચમચી ગયો હતો. 

 “સમય જતા,ં મ� માનિસક �વા��ય સમ�યાઓ િવશ ેમારાથી બને તેટ�ુ ંસશંોધન અને શોધવા�ુ ંશ� ક�ુ�. મને એ 
 પણ �ણવા મ��ુ ંક� મારા 10 િમ�ોમાથંી લગભગ 8 કોઈ એવી માનિસક સમ�યામાથંી પસાર થઈ ર�ા હતા ક� 
 �ને કોઈએ શોધી કાઢ�ુ ંન હ� ુ ંક� તેના પર �ગળ� પણ ન �કૂાઈ. 

 2015 મા ંતેને િવચારવા માટ��ુ ં��ગર આખર� 2017 મા ંફ��ુ,ં �યાર� તે IIM અમદાવાદમા ંિવ�ાથ� હતો, અને 
 �ડૂક�ફ� અ��ત�વમા ંઆ��ુ.ં 

 �ડૂક�ફ� �ુ ંછે? 

 �ડૂક�ફ� એ IIM અમદાવાદ અને IIT �રક�ના �તૂ�વૂ� િવ�ાથ�ઓ �ારા ભડંોળ ��ંુૂ પાડવામા ંઆવલે માનિસક 
 �વા��ય આધા�રત �ટાટ�અપ છે. �યાર� િમ�ુલ અને રા�લુ રતન િમધા� સહ-�થાપક છે, �નૂમ માલપાણી ��ુય 
 મનોિવ�ાની છે, અને હ�લી પટ�લ �ડ�જટલ માક��ટ�ગ લીડ છે. 

 તે મનોિવ�ાન, પરામશ�, ઉપચાર, �ૃિ�મ ��ુ�મ�ા અને નવીન પહ�ચ ��હૂરચનાઓના ટ��નોલો� અને 
 સશંોધન-આધા�રત વલણોનો ઉપયોગ કર�ને માનિસક �વા��ય અને �ખુાકાર� માટ� નવા �ગુની 
 સહા��ુિૂત�ણૂ�, સભંાળ રાખવાનો અ�ભગમ લાવવાનો હ�� ુધરાવ ેછે. 

 િમ�ુલ કહ� છે, “ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને અમે એક એપ લઈને આ�યા છ�એ, � એ��ોઈડ �ઝુસ� માટ� 
 ઉપલ�ધ છે. આની સૌથી મોટ� �એુસપી એ અનામીતા છે � તે ઓફર કર� છે, �નો અથ� છે ક� એકવાર 
 ડાઉનલોડ કયા� પછ�, એ��લક�શન તેનો ઉપયોગ કરનાર �ય��ત પાસેથી કોઈપણ િવગતો માગંતી નથી. 



 જો જ�ર� હોય તો, ક�સ �જુબ, �ોતાઓ વપરાશકતા�ઓને �વ-સહાય સસંાધનોમાથંી પસાર થવા, િન�ણાતો સાથ ે
 કાઉ�સે�લ�ગ લેવા અથવા મફત 24×7 આ�મહ�યા હ��પલાઇન પર કૉલ કરવા�ુ ં�ચૂન કર� શક� છે (�ડૂક�ફ� તેના 
 માટ� �વન આ�થા અને વા�ં �વાલા ફાઉ�ડ�શન સાથ ેભાગીદાર� કર� છે). 

 એક વપરાશકતા� ક� �ણે નામ ન રાખવાની િવનતંી કર� છે તે મને કહ� છે, 

 "�ુ ં22 વષ�નો �,ં અને થોડા મ�હનાઓ પહ�લા, મ� માર� �તને બદલે ઉદાસીન હોવા�ુ ંજો�ુ.ં મને મારા 
 માતા-િપતા સાથ ેવાત કરવી ��ુક�લ લાગી, અને િમ�ો અને ક�ટલીક વ��ઓુ પણ મને �દરથી ઉઠાવી રહ� 
 હતી. તે એક િમ� હતો �ણે મને આ એ��લક�શન (�ડૂક�ફ�) નો ઉ�લેખ કય� હતો અને �નૂથી મ� તેને ડાઉનલોડ 
 કરવા�ુ ંન�� ક�ુ� હ� ુ.ં 

 વપરાશકતા�, સ�ંણૂ� �મા�ણકતામા,ં ઉમેર� છે, “�યાર� મ� એ��લક�શન ડાઉનલોડ કર� �યાર� મને શકંા હતી અને 
 પ�રણામ �ુ ંઆવશ ેતેની ખાતર� ન હતી. તે િવશ ે��ેઠ ભાગ તે મને ઓફર અનામી હતી. જો મ� ક�ુ ંક� �ુ ંડરતો 
 નથી, તો �ુ ં�ૂ�ંુ બોલીશ, પરં� ુસાભંળનાર � ર�તે માર� સાથ ેસહા��ુિૂત બતાવતો હતો તે ર�તે મને વાત કર�. 
 પહ�લી વાર મ� તેનો ઉપયોગ કય� �યાર�, મ� લગભગ બે કલાક �ધુી �ોતા સાથ ેવાતચીત કર�, �મા ંમ� મારા 
 સૌથી �ડા રહ�યો શરે કયા�." 

 તેઓ મને કહ� છે ક� તે રા�ે �બૂ જ લાબંા સમય પછ� �થમ વખત તેમને સાર� �ઘ આવી હતી. ફ�ત કોઈએ 
 તેમને સાભંળવા માટ� અને કોઈપણ ઉ�જેક ��ો ન �છૂવાથી તે બ�ુ ં�બૂ સરળ બ��ુ.ં 

 િમ�ુલ કહ� છે ક� તેઓ આગળ �ુ ંકર� શક� તે િવશ ેિવચાર-મથંન કરતી વખતે તેઓને ટાઈમ ડોનેશન ક��પનો 
 િવચાર આ�યો. આ 15મી �ૂન, 2019 ના રોજ SSIP iHUB, નોલેજ ક�સો�ટ�યમ ઓફ �જુરાત, નવરંગ�રુા, 
 અમદાવાદ ખાતે કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં 

 આ બ�ુ ં�ુ ંછે તે િવશ ેબોલતા, િમ�ુલ કહ� છે, “આ િશ�બરનો િવચાર �પે��મના બનંે છેડાના લોકોને આમિં�ત 
 કરવાનો હતો-સમ�યા શરે કરનારાઓ અને �ોતાઓ-અને �વણ છેડ�ના લોકોને તેમની સમ�યાઓ સાભંળવી 
 હતી. � લોકો તેમની પ�ર��થિતઓનો સામનો કરવા માટ� યો�ય ઉક�લો અને વકૈ��પક ���ટકોણ શરે કરવા અને 
 �દાન કરવા તૈયાર હતા." 

 "�યારબાદ આપણે બધાએ સાભંળવાની જોમ સમજવાની અને િન�ન તબ�ામાથંી પસાર થઈ રહ�લા લોકોના 
 કાન બનવાની �િત�ા લીધી." 

 િમ�ુલ કહ� છે ક� શરે કરવા માગંતા લોકો કરતા ંવ� ુએવા લોકો હતા �ઓ પોતાનો સમય આપવા અને અ�યની 
 સમ�યા સાભંળવા તૈયાર હતા. �યાર� તેમની પાસે લગભગ 60 લોકો હતા �ઓ તેમની લાગણીઓ શરે કરવા 
 માગંતા હતા, �યા ં100 લોકો એવા હતા �ઓ તેમનો સમય દાન કરવા અને સમ�યાઓ સાભંળવા આ�યા હતા. 

 મ� 26 વષ�ય આિશષ સાથ ેવાત કર�, � �ોતાઓમાનંા એક હતા, �ઓ આ કહ�તા હતા, “�ુ ંચાર મ�હનાથી વ� ુ
 સમયથી �ોતા � ંઅને �ારં�ભક �ેરણા મા� લોકો માટ� હાજર રહ�વાની અને તેમને સાભંળવાની હતી. �ુ ં
 અઠવા�ડયામા ં4 કલાક �ટલો સમય આ�ુ ં� ંઅને સામા�ય ર�તે રા�ે આ�ુ ંક�ંુ �.ં �યાર� તેમને �છૂવામા ં
 આ��ુ ંક� �ુ ંતેમને તેના માટ� કોઈ તાલીમ મળ� છે, તો તે કહ� છે, "હા, એક તાલીમ મોડ�લુ છે �માથંી પસાર થ�ુ ં
 પડ� છે અને એકવાર થઈ �ય પછ� આપણે �ોતા બની શક�એ છ�એ." 

 તો કોઈ �ોતા ક�વી ર�તે બને છે અન ેતેઓ કઈ તાલીમમાથંી પસાર થાય છે, �ુ ંિમ�ુલને ��ૂ ં�.ં 



 “અમાર� ���િન�ગ ���યા એકદમ કડક છે, અને અ�યાર �ધુીમા,ં તેમાથંી મા� 1/3એ જ કટ કય� છે. �ોતાએ 
 વપરાશકતા�ને �િત�બ��બત ��ો ફ�કવાની જ�ર છે અને કોઈ �ચૂન આપવા અથવા ��ો �છૂવાની જ�ર નથી," 
 તે કહ� છે. 

 આ પછ�, મનોવ�ૈાિનક સાથ ેિવ�ડયો કૉલ કરવામા ંઆવ ેછે, � એક ર�તે એ પણ ��ૂયાકંન કર� છે ક� �ય��ત 
 �ોતા તર�ક� ઑન-બોડ� થઈ શક� છે ક� નહ�. 

 આ �લેટફોમ� ક�વા �કારની અસર ઊભી કરવામા ં�યવ�થાિપત છે તે િવશ ે�છૂવામા ંઆવતા, િમ�ુલ દાવો કર� છે 
 ક� �યાર� ટ�મ વપરાશકતા�ઓ પાસેથી કોઈ ડ�ટા એકિ�ત કરતી નથી, �યાર� તેઓ પાચં આ�મહ�યાના �યાસોને 
 રોકવામા ંસફળ ર�ા છે, અને ઘણી વ� ુમદદ કર� છે. 

 "એપને લોગ ઇન અને ડાઉનલોડ કરનાર વપરાશકતા�ઓની સ�ંયાને જોતા,ં અમે કહ� શક�એ ક� અમે �લેટફોમ� 
 પર અમાર� સાથ ે�ચ�તાઓ શરે કર� હોય તેવા લગભગ 5000 થી વ� ુલોકોને મદદ કર� છે અને આ લગભગ 70 
 �િશ��ત �ોતાઓ �ારા કરવામા ંઆ��ુ ંછે." 

 ક�ટલીકવાર આપણને ફ�ત એવી �ય��તની જ�ર હોય છે � આપણને સાભંળ� શક� અને તેમ છતા ં�ય�ત 
 સમયપ�કને કારણે, સમય એક એવી વ�� ુછે � આપણે આપી શકતા નથી. 

 આવા સજંોગોમા,ં આ �કાર�ુ ં�લેટફોમ� �યા ંતમને સાભંળવા માટ� કોઈ હોય તે સમયની જ��રયાત છે. 

 જો તમે એ��ોઇડ �ઝુર છો, તો તમે એપ ડાઉનલોડ કરવા માટ� અહ� ��લક કર� શકો છો અથવા અહ� તેમની 
 વબેસાઇટની �લુાકાત લઈને જોડાયેલા રહ� શકો છો. 

 (ગાય�ી િમ�ા �ારા સપંા�દત) 


