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સનેહી સવજનશ્ી ...................................................................................

સહર્્ડ ખશુાલી સાથ જણાવવાનુ ંકે અમારા કુળદેવી આઈ રિી ખોરીયાર માતાજીની અસીમ કૃપાથી 

ગાધકરા રનવાસી 

અ.સૌ. દેવકંુવરબેન તથા રિી જીવનભાઈ રાયાભાઇ સાવલીયાના આતમજ

ણચ. ્સાંકેત

ણચ. �રકત્

નાના માબચયાળા અ.સૌ. દયાબેન તથા રિી પ્વીણભાઈ અરજણભાઈ ભાદાણીની આતમજા

સાથે સવતં ૨૦૭૬ ના મહા સદુ-૧૫ ને તા.૦૯-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ રનરધારેલ છે, તો આ શભુ પ્સગેં 

નવદંપતીને આશીવા્ડદ આપવા આપ રિી ને ્નેહભ્ુું સાદર આમતં્રણ પાઠવીએ છીએ.

્વ. સવજીભાઈ રણછોરભાઈ સાવબલયા 
્વ. રાયાભાઈ રણછોરભાઈ સાવબલયા 
્વ. રૂરાભાઈ રણછોરભાઈ સાવબલયા 
રિી મગનભાઈ રાયાભાઇ સાવબલયા
રિી જીવનભાઈ રાયાભાઇ સાવબલયા
રિી રામજીભાઈ સવજીભાઈ સાવબલયા

રિી જીવનભાઈ રાયાભાઇ સાવબલયા
મ.ુ ગાધકરા તા. સાવરકંુરલા જજ. અમરેલી
મો. ૯૮૨૫૮૬૫૩૨૩, ૯૭૨૩૨૫૮૫૮૫

રિી પ્રવણભાઈ અરજણભાઈ ભાદાણી
મ.ુ નાના માબંચયાળા તા.જજ. અમરેલી

સનેહ્િીન

રિી જીવરાજભાઈ સવજીભાઈ સાવબલયા
રિી મનજીભાઈ ભગવાનભાઈ સાવબલયા
રિી જાદવભાઈ ભગવાનભાઈ સાવબલયા 
રિી રવનભુાઈ જીવરાજભાઈ સાવબલયા
રિી રાઘવભાઈ રામજીભાઈ સાવબલયા
રિી મકેુશભાઈ મનજીભાઈ સાવબલયા
રિી મનભુાઈ ગોરવંદભાઈ સાવબલયા

અમારા માતરૃિી ્વ. સમજુબા ને મોટા બા ્વ. મકુતાબા ના જય રિી કૃષણ...

અવ્સરનુાં �ગણુાં પરીિર ભવુમ

ણચ. �રકત્

મગંલ પરરણયઃ બચ. સકેંત સગં બચ. અંરકતા           સવંત ૨૦૭૬,મહાસદુ -૧૫, રરવવારને ૯-૨-૨૦૨૦
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રૂર્ ગીત ગવ્શે

રૂરી જાન જોરીશુાં હસત મેળ્પ

લીલરુ્ માંરપ રોપ્શે દ્ાંરરર્ ર્્સ

મહા સદુ-૧૩ ને શરુિવાર 
તા. ૦૭/૦૨/૨૦૨૦

ના રોજ સાજંે ૮:૦૦ કલાકે
અ.સૌ. દેવકંુવરબેન જીવનભાઈ

થશે આપનુ ંઆગમન તો �લોમા ંસગુધં પરુાઈ જશે,  ઉચેરા આભમા ંખશુીથી પક્ષીઓ લહરેાઈ જશે, આપ પધારશો તો ખશુીથી હ�્ ુ ં
હરખાઈ જશે......પથં, તનવી, ઝરણા, રેણકુા, રર�દ્ધ, ઉદય

મહા સદુ-૧૫ ને રરવવાર 
તા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૦

ના રોજ સવારે ૫:૦૦ કલાકે
અ.સૌ. ભાવનાબેન ભાવેશકુમાર

મહા સદુ-૧૫ ને રરવવાર 
તા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૦

ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે
અ.સૌ. સોનલબેન સજંયકુમાર

મહા સદુ-૧૪ ને શરનવાર 
તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૦

ના રોજ સવારે ૮:૦૦ કલાકે
અ.સૌ. સગંીતાબેન અશોકકુમાર

મહા સદુ-૧૪ ને શરનવાર 
તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૦

ના રોજ સાજંે ૮:૦૦ કલાકે
અ.સૌ. કાજલબેન હરેશભાઈ

ભ્િેજ પક્ષ

ટહકુો

દશયાન્ણભલ્ષી

મો્સ્ળ પક્ષ

રિી પ્રવણભાઈ શભંભુાઈ રાદરીય (બોરળા)
રિી રમહીર અશોકભાઈ સતુરીયા (દહીંથરા) 
કુ. ઝરણા અશોકભાઈ સતુરીયા (દહીંથરા)
રિી જેરનલ સજંયભાઈ ખુટં (કંુભણ)
રિી રકત્ડન ભાવેશભાઈ સખીયા (ગોઢાવદર)

્વ. અંબાબેન રામજીભાઈ ઈટાલીયા
રિી ગોરવંદભાઈ રામજીભાઈ ઈટાલીયા
રિી ઝવેરભાઈ રામજીભાઈ ઈટાલીયા
રિી રહંમતભાઈ રામજીભાઈ ઈટાલીયા
રિી ઘનશયામભાઈ રામજીભાઈ ઈટાલીયા

(રવજયા નગર)

રિી પથં હરેશભાઈ સાવબલયા 
રિી તનવી હરેશભાઈ સાવબલયા
રિી હરેશભાઈ મગનભાઈ સાવબલયા

મગંલ પરરણયઃ બચ. સકેંત સગં બચ. અંરકતા           સવંત ૨૦૭૬,મહાસદુ -૧૫, રરવવારને ૯-૨-૨૦૨૦

ભોજન ્સમ્રાંભ

મહા સદુ-૧૪ ને શરનવાર 
તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૦

ના રોજ બપોરે ૧૧:૦૦ કલાકે
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આ કાર્ડનો ઉપયોગ તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૨ થી શરૂઆત થઇ જે ફકત ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબો માટે જ 

હતી પણ ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ થી આ યોજના ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટંુબોની સાથે સાથે મધયમ વગ્ડના 

પરરવાર (કુટંુબના મહત્તમ ૫ વયકકત) નો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆવયો છે. આ યોજના વરે આપ કુટંુબ 

દીઠ મહત્તમ ૫,૦૦,૦૦૦ સધુી મફત સારવાર સરકારી તેમજ પ્ાઇવેટ હોક્પટલ(વેબસાઈટ www.

magujarat.com પર આપેલ યાદીમા ંહોય તે જ) મા ંકરાવી શકો છો. આ લીમીટ દર વર્ષે રીન્ ુથાય છે.

કુટંુબની વારર્ષિક આવક ૪,૦૦,૦૦૦ કરતા ઓછી હોવી જોઈએ.

આ કાર્ડ આપના તાલકુામા ંઆવેલ રસરવક સેનટર પર એકદમ સરળ પ્રરિયા દ્ારા કાઢવી શકો છો.

કાર્ડ  અંગે મારહતી આપ આપની નજીક આંગણવારી ચલાવતા આશા વક્ડર બહેન આપને મદદ 

કરી શકે છે. તેમજ આપના તાલકુામા ંઆવેલ સરકારી દવાખાનામા ં “આરોગય રમત્ર” ની મદદ 

લઈને મારહતી મેળવી શકો છો. અથવા તો આપ ટોલ ફ્ી નબંર ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૧૦૨૨ તેમજ www.

magujarat.com વેબસાઈટ પરથી મારહતી મેળવી શકો છો. 

BPL/APL રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ 

આવકનુ ંસટટીફીકેટ

આધારો પરુાવો (આધારકાર્ડ, ચુટંણી કાર્ડ, ડ્ાઇરવંગ લાયસનસ અથવા પાન કાર્ડની ઝેરોક્ષમાથંી કોઈ 

પણ એક)

આ કાર્ડ દ્ારા રાજયની દરેક સરકારી હોક્પટલમા ંકેશ લેસ (મફત) સારવાર થઇ શકે છે પણ પ્ાઇવેટ 

મા ંજવા માગંતા હોય તો જતા પહલેા આપ http://bit.ly/maacardprivatehospital પર જઈને આપની 

નજીક આવેલ પ્ાઇવેટ હોક્પટલની મારહતી લઈને તયા ંઆપ જઈ શકો છો. 

આવક મર ય્ાદ્ કેટલી હોવી જોઈએ?

ક્રયા ક્ાં ક્ઢવ્ જવ્નુાં?

ક્રયા વવષે વવગત ક્ાંથી મળે?

આ ક્રયા કઢ્વવ્ મ્ટે કર્ પરુ્વ્ની જરૂર છે?

આ ક્રયા દ્્ર્ કેવી રીતે મદદ મળી શકે?

મખુરમાંત્ી અમતૃમ “મ્” ક્રયા અને “મ્ વ્ત્સલર” ક્રયા રોજન્
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રોજન્નુાં ન્મ: શૈક્ષણિક અભર્્સ રોજન્ (ણિન અન્મત વગયા મ્ટે)

શૈક્ષણિક રોજન્ઓ મ્ટેન્ાં પ્ત્ત્ અને વિર્િન્ મ્પદાંર

1. ગજુરાત રાજયની કોઇપણ શાળામાથંી ધોરણ-૧૨ મા ં૬૦ ટકા કે તેથી વધ ુસાથે પાસ કરેલ હોવુ ં

જોઇએ.

2. અરજદાર ગજુરાતના હોવા જોઇએ અને બબન અનામત વગ્ડના હોવા જોઇએ.

3. સબંરધત અભયાસરિમમા ંપ્વેશ મેળવયા અંગેનો પરુાવો રજુ કરવાનો રહશેે.

4. રધરાણનો વયાજ દર વારર્ષિક ૪ ટકા સાદંુ વયાજ રહશેે. પ્રત વર્્ડ જેટલ ુરધરાણ આપવામા ં

આવશે. તે મજુબ જ સાદુ વયાજ ગણવામા ંઆવશે.

5. રવધવા અને અનાથ લાભાથથીને અરજદારને અગ્ીમતા આપવાની રહશેે.

6. અભયાસ વચચેથી છોરી દેનાર કે રનરવિત સમય મયા્ડદામા ંરીગ્ી ન મેળવી શકનારની લોન એક 

સાથે વસલુ કરવાને પાત્ર થશે તેમજ વયાજ સહાય મળવાપાત્ર રહશેે નહી.

7. રાજયની શૈક્ષબણક યોજનાઓ માટે કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા ૬.૦૦ લાખ રહશેે.

લાયકાતના ધોરણો: ધો-૧૨ મા ં૬૦ ટકા કે તેથી વધ.ુ

વયાજનો દર: વારર્ષિક ૪ ટકા લેખે સાદુવયાજ

આવક મયા્ડદા: કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા રૂા.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી.

રોજન્નુાં સવરૂપ/લોન ્સહ્રન્ િોરિો:

રાજયમા ંચાલતા મેરીકલ, રેનટલના ્વરનભ્ડર ્નાતક કક્ષાના અભયાસરિમો વયવસારયક અભયાસ-
રિમો, ઇજનેરી, ટેકનોલોજી,ફામ્ડસી, આરકકિટેકચર, આ્ુ્ડવેરદક, હોમીયોપેથી, રફઝીયોથેરાપી, વેટરનરી 

વગેરે ્વરનભ્ડર ્નાતક કક્ષાના અભયાસરિમો,નરસિંગ (્નાતક કક્ષા) ના ં વગેરે અભયાસરિમો માટે 

(હાયર એજ્કેુશન જેવા કે બીબીએ, બીકોમ, બીએસી, બીએ વગેરે રસવાય) સમગ્ અભયાસરિમની 

કુલ ટ્શુન ફી અથવા રૂા.૧૦.૦૦ લાખ તે બે પૈકી જે ઓછ ંહોય તે પ્માણેની લોન ૪ ટકાના સાદા 

વયાજે રનગમ તરફથી આપવામા ંઆવશે. આ યોજનામા ંરાજયમા ંચાલતા ્નાતક કક્ષાના અભયા-

સરિમો સાથે સાથે રાજયમા ંઅને ભારતના અનય રાજય/કેનદ્રશારશત પ્દેશોમા ંપણ અભયાસ કરતા 

તબીબી ્નાતક , તબીબી અનુ્ નાતક અને ઉચચ અભયાસરિમોમા ંઅનુ્ નાતક જેવા કે IIM , IIT , NID 

, NIFT , IRMA ,TISS મા ંપણ લોન આપવાની રહશેે.
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લોનની પરત ચકુવિી:

1. રૂા.૫.૦૦ લાખ સધુીની કુલ લોનના રક્સામા ંઅભયાસ પરુો કયા્ડના ૧ વર્્ડ બાદ ૫ (પાચં) વર્્ડમા ં

એક સરખા મારસક હપતામા ંલોનની રકમ વયાજ સાથે ભરવાની રહશેે.

2. રૂા.૫.૦૦ લાખથી વધનુી લોનના રક્સામા ંઅભયાસ પરુો કયા્ડના ૧ વર્્ડ બાદ ૬(છ) વર્્ડમા ંએક 

સરખા મારસક હપતામા ંલોનની રકમ વયાજ સાથે ભરવાની રહશેે.

3. ભરપાઇ થતી લોનના નાણા ંપ્થમ વયાજ પેટે જમા લેવામા ંઆવશે.

લોન લેનાર રનરરિત સમય મયા્ડદા પહલેા પણ લોનની પરત ચકુવણી કરી શકાશે.

લોન મ્ટેન્ાં જામીન/દસત્વેજ:

સમગ્ કોર્્ડની લોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય તો તેમણે કોઈ રમલકત ગીરો 

(મોગષેજ) કરવાની રહશેે નહીં ફકત બે સધધર જામીનનુ ંજામીન ખત રજૂ કરવાનુ ંરહશેે.

1. ્સમગ્ર કોષયાની લોનની કુલ રકમ રૂ્.૭.૫૦ લ્ખ કરત્ાં વિ્રે હોર તો તે કુલ રકમ જેટલી 

રકમની પોત્ની અથવ્ અનર કોઇ ્સગ્ ્સિાંિીની સથ્વર વમલકત વનગમની તરફેિમ્ાં ગીરો 

કરવ્ની રહશેે.

2. દરેક લોન લેન્રે વનગમની તરફેિમ્ાં ્સહી કરેલ્ પ્ાંચ બલેનક(BLANK) ચેક આપવ્ન્ રહશેે.

અરજી કરવ્ મ્ટેની મ્ગયાદવશશિક્: http://bit.ly/ANKET_EDULOAN
અરજી ક્ કરવી:  https://gueedc.gujarat.gov.in/     

રોજન્નુાં ન્મ: વવદેશ અભર્્સ લોન (ણિન અન્મત વગયા મ્ટે)

લાયકાતના ધોરણો : ધો-૧૨ મા ં૬૦ ટકા કે તેથી વધ.ુ

વયાજનો દર : વારર્ષિક ૪ ટકા લેખે સાદુ વયાજ.

આવક મયા્ડદા : કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા રૂા.૬.૦૦ લાખ કે તે થી ઓછી.

રોજન્નુાં સવરૂપ / લોન ્સહ્રન્ િોરિો:
1. ધોરણ-૧૨ પછી ફકત M.B.B.S, ્નાતક (રરપલોમા પછી રરગ્ી મેળવેલ હોય તો પણ માનય) થયા 

પછી અનુ્ નાતક તેમજ પો્ટ ગે્જ્એુશન રરપલોમા અથવા અનય નામથી ઓળખાતા સમકક્ષ 

અભયાસરિમ માટે રવદેશમા ંઉચચ અભયાસ માટે બબન અનામત વગ્ડના રવદ્ાથથીઓ માટે કુલ રુ. 

૧૫.૦૦ લાખની રવદેશ અભયાસ લૉન રનગમ તરફથી આપવામા આવશે.
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રોજન્નુાં ન્મ: ભોજન િીલ ્સહ્ર (ણિન અન્મત વગયા મ્ટે)

લોન મ્ટેન્ાં જામીન / દસત્વેજ:

1. સમગ્ કોર્્ડની લોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય તો તેટલી રકમ ભરી શકે 

તેવા બે સધધર જામીનનુ ંજામીન ખત રજૂ કરવાનુ ંરહશેે.

2. સમગ્ કોર્્ડની લોનની કુલ રકમ રૂા.૭.૫૦ લાખ કરતા વધતી હોય તો તે કુલ રકમ જેટલી 

રકમની પોતાની અથવા અનય કોઇ સગા સબધંીની ્થાવર રમલકત રનગમની તરફેણમા ંગીરો 

કરવાની રહશેે.

3. દરેક લોન લેનારે રનગમની તરફેણમા ંસહી કરેલા પાચંબલેનક(BLANK)ચેક આપવાના રહશેે.

લોનની પરત ચકુવિી:

1. રૂા.૫.૦૦ લાખ સધુીની કુલ લોનના રક્સામા ંઅભયાસ પરુો કયા્ડના ૧ વર્્ડ બાદ ૫ (પાચં) વર્્ડમા ં

એક સરખા મારસક હપતામા ંભરવાના રહશેે.

2. રૂા.૫.૦૦ લાખથી વધનુી લોનના રક્સામા ંઅભયાસ પરુો કયા્ડના ૧ વર્્ડ બાદ ૬(છ) વર્્ડમા ંએક 

સરખા મારસક હપતામા ંભરવાના રહશેે.

3. ભરપાઇ થતી લોનના નાણા ંપ્થમ વયાજ પેટે જમા લેવાના ંરહશેે.

4. લોન લેનાર રનરરિત સમય મયા્ડદા પહલેા પણ લોનની પરત ચકુવણી કરી શકાશે.

અરજી કરવ્ મ્ટેની મ્ગયાદવશશિક્: http://bit.ly/ANKET_FOREIGNLOAN

અરજી ક્ કરવી:  https://gueedc.gujarat.gov.in/

1. કોણ લાભ લઇ શકે : ધોરણ ૯ થી ૧૨ મા ંઅભયાસ કરતી કનયાઓને જ મળવા પાત્ર છે.

2. આવક મયા્ડદા : કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કે તે થી ઓછી.

રોજન્નુાં સવરૂપ/્સહ્રન્ િોરિો:

બબનઅનામત વગ્ડના રવદ્ાથથીઓને ્નાતકકક્ષાના મેરીકલ, રેનટલ, ટેકનીકલ, પેરા મેરીકલમા ં
અભયાસ કરતા ંઅને પોતાના પરરવારથી દુર પોતાના તાલકુામા ંશૈક્ષબણક વયવ્થા ન હોય 
અને તાલકુા બહાર રહી અભયાસ કરતા હોય તેવા સરકારી/ અનદુારનત રસવાયના છાત્રાલ-
યમા ંરહી અભયાસ કરતા ંરવદ્ાથથીઓને ૧૦ માસ માટે મારસક રૂા.૧૨૦૦/- લેખે ભોજનબીલ 
સહાય મળવાપાત્ર થશે.
કોઇપણ સમાજ /ટ્ર્ટ /સં્ થા દ્ારા સચંાલીત કનયા છાત્રાલયોમા ંરહીને ધો. ૯ થી ૧૨ મા ં
અભયાસ કરતી કનયાઓને પણ ઉપર મજુબની ફુરબીલ સહાય મળવાપાત્ર થશે.

અરજી કરવ્ મ્ટેની મ્ગયાદવશશિક્: http://bit.ly/ANKET_FOODBILL
અરજી ક્ કરવી: https://gueedc.gujarat.gov.in/6
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રોજન્નુાં ન્મ: કોચીંગ ્સહ્ર (ણિન અન્મત વગયા મ્ટે)

રોજન્નુાં ન્મ: જી(JEE), ગજુકેટ(GUJCET), નીટ(NEET) 

પરીક્ષ્ મ્ટે કોચીંગ ્સહ્ર. (ણિન અન્મત વગયા મ્ટે)

લાયકાતના ધોરણો : ધો-૧૦ મા ં૭૦ ટકા કે તેથી વધ.ુ

વર્્ડમા ંકેટલીવાર મળે : દરેક વર્્ડમા ંમાત્ર એક જ વાર સહાય મળવાપાત્ર થશે.

આવક મયા્ડદા : કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી. 

રોજન્નુાં સવરૂપ/્સહ્રન્ િોરિો:
1. ટ્શુન સહાયની યોજનામા ંશાળા/કોલેજમા ંભરેલ રશક્ષણ કે ટ્શુન ફી મળવાપાત્ર નથી. શાળા 

કોલેજ રસવાય બહાર વધારાન ુટ્શુન લેવામા ંઆવે તે અનવયેની રકમ સહાય તરીકે મળવા 

પાત્ર થાય છે

2. બબનઅનામત વગ્ડના રવદ્ાથથીઓને ધોરણ-૧૦ મા ં૭૦ ટકા મેળવેલ હોય અને ધોરણ-૧૧, ૧૨ મા ં

રવજ્ાનપ્વાહમા ંઅભયાસ કરતા ંહોય તેવા રવદ્ાથથીઓને પ્રત વર્્ડ વારર્ષિક રૂા.૧૫,૦૦૦/- ટ્શુન 

પ્ોતસાહક સહાય આપવામા ંઆવે છે.

અરજી કરવ્ મ્ટેની મ્ગયાદવશશિક્:  http://bit.ly/ANKET_TUTIONFEE

અરજી ક્ કરવી: https://gueedc.gujarat.gov.in/

લાયકાતના ધોરણો: ધો-૧૦ મા ં૭૦ ટકા કે તેથી વધ ુમાક્ડસ મેળવેલ હોવા જોઈએ.

આવકમયા્ડદા : કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી.

રોજન્નુાં સવરૂપ/્સહ્રન્ િોરિો:
બબનઅનામત વગ્ડના ધોરણ-૧૨ના રવજ્ાનપ્વાહના રવદ્ાથથીઓને ધોરણ-૧૨ પછી મેરીકલ, એનજી-
નીયરીંગમા ં પ્વેશની જરૂરી પરીક્ષાઓ જેવી કે જી(JEE),ગજુકેટ, નીટની તૈયારીના કોબચંગ માટે, 

ધોરણ-૧૦મા ં૭૦ ટકા હોય તેવા રવદ્ાથથીઓને ત્રણ વર્્ડ કે તેથી વધ ુઅનભુવ ધરાવતી સં્ થાઓમા ં

કોચીંગ મેળવતા ધોરણ-૧૧ અને ધોરણ-૧૨ ના ં રવદ્ાથથીઓને રવદ્ાથથી દીઠ વારર્ષિક રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 

અથવા ખરેખર ફી એ બે પૈકી જે ઓછી હોય તે સીધી સહાય (રી.બી.ટી.) તરીકે મળવા પાત્ર થશે.

અરજી કરવ્ મ્ટેની મ્ગયાદવશશિક્: http://bit.ly/ANNKET_ENTRANCEEXAM
અરજી ક્ કરવી: https://gueedc.gujarat.gov.in/
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રોજન્નુાં ન્મ: સપિ ય્ાતમક પરીક્ષ્ મ્ટે ત્લીમ ્સહ્ર (ણિન અન્મત વગયા મ્ટે)

િોરિ ૧૦ અને ૧૨ પછી શુાં અભર્્સ કરવો?

લાયકાતના ધોરણો : ધો-૧૨ મા ં૬૦ ટકા કે તેથી વધ.ુ

આવકમયા્ડદા : કુટંુબની વારર્ષિક આવક મયા્ડદા રૂા.૪.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી.

રોજન્નુાં સવરૂપ/્સહ્રન્ િોરિો:
બબન અનામત વગ્ડના રવદ્ાથથીઓને ્.ુપી.એસ.સી(U.P.S.C), જી.પી.એસ.સી (G.P.S.C.)વગ્ડ-૧, 

વગ્ડ-૨ અને વગ્ડ-૩, ગૌણ સેવા પસદંગી મરંળ,પચંાયત સેવા પસદંગી મરંળતથા ભારત સરકારના 

રેલવે, બેંકો વગેરેમા ંથતી ભરતી પરીક્ષાઓ માટે માનયતા/પસદં થયેલી સં્ થામા ંતાલીમ મેળવતા 

રવદ્ાથથીઓને રવદ્ાથથીદીઠ રૂ.૨૦,૦૦૦/- અથવા ખરેખર ચકુવવાની થતી ફી એ બે માથંી જે ઓછી હોય 

તે સીધી સહાય (રી.બી.ટી.) તરીકે મળવા પાત્ર થશે.

અરજી કરવ્ મ્ટેની મ્ગયાદવશશિક્: http://bit.ly/ANKET_COMPITIVEEXAM

અરજી ક્ કરવી:  https://gueedc.gujarat.gov.in/

ઘણીવાર ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પાસ કયા્ડ બાદ શુ ંકરવુ ંતેની મારહતી હોતી નથી, તેમજ તેમની આજુબા-

જુમા ંપણ કોઈ ચોક્કસ માગ્ડદશ્ડન આપી શકે તેવી વયકકત ના ંહોવાથી રવદ્ાથથી મશુકેલીમા ંમકુાતો હોય 

છે. જેના કારણે તે યોગય અભયાસરિમ પસદં કરી શકતો નથી જેના ંકારણે તેનુ ંભરવષય ખોરવાવાની 

શક્યતા રહ ેછે. આ મુજંવણ દુર કરવા માટે રશક્ષણ રવભાગ, ગજુરાત સરકાર દ્ારા માગ્ડદશ્ડન મળી રહ ે

તે માટે રવરવધ મારહતી આપે છે જેને આપ નીચે આપેલ બલંક ખોલીને જોઈ શકો છો.

ધોરણ ૧૦ પાસ કયા્ડ બાદ શુ ંકરવુ?ં  http://bit.ly/ANKETSTD10

ધોરણ ૧૨ સાયનસ પાસ કયા્ડ પછી શુ ંકરવુ?ં http://bit.ly/ANKETSTD12SCIENCE

ધોરણ ૧૨ કોમસ્ડ પાસ કયા્ડ પછી શુ ંકરવુ?ં   http://bit.ly/ANKETSTD12COMMERCE

ધોરણ ૧૨ આટ્ડસ પાસ કયા્ડ પછી શુ ંકરવુ?ં   http://bit.ly/ANKETSTD12ARTS
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ગ્મની શ્ળ્ ્સમધૃિ તો ્સમ્જ ્સમધૃિ

રશક્ષણ અને સમાજ એક બીજાના ંઅબભન્ન અંગ છે. આજે મોટાભાગના ં વાલીઓમા ંપોતાના 
બાળકોને રશક્ષણ પરંુૂ કરાવવાની જાગતૃતા આપણે જોતા જ હોઈએ છે. પરંત ુ આપણા જ 
સમાજનો ખબુજ મોટો ભાગ એવો છે કે જેઓને હજી પણ પોતાના બાળકોને રશબક્ષત કરવા 
માટેની જાગતૃતા જોવા મળતી નથી. અથવાતો અમકુ સામાજજક અને આરથષિક પરરક્થ-
રતઓ લીધે તેમના બાળકોના રશક્ષણને એટલુ ં મહતવ મળતુ ં નથી. રશક્ષણ તો આપણો હક 
છે અરધકાર છે, અને સમાજના નાગરરક તરીકે આપણા સૌની ફરજ બને છે કે આપણી નજર 
સમક્ષ કે આજુ બાજુ કોઈ પણ બાળક અરશબક્ષતના ં રહી જાય અને કોઈ અરચણો આવે તો 
બનતી મદદ આપણે પરૂી પારીએ. દરેક ઘરનુ ં બાળક ખાસ કરી ને દીકરીઓ જો રશબક્ષત 
હશે તો સમાજમા ં આરથષિક અને સામજજક પરરક્થરતઓ જરૂર સધુરશે. ગજુરાતમા ં ૩૪૦૦૦ 
જેટલી સરકારી પ્ાથરમક શાળાઓ છે જે બાળકોને ધોરણ ૧ થી ૮ મફત રશક્ષણ પરંુૂ પારે છે. 

આ તમામ સરકારી શાળાઓમા ં આવતા બાળકો જે ઘરમાથંી આવે છે તેમના મોટા-
ભાગના મા-ંબાપ ખેતી અને મજુરી જેવા કાય્ડ કરે છે અને રશક્ષણનુ ં ્તર પણ તેમનામા ં
ઓછ હોય છે. આ કારણોના લીધે સરકારી શાળાના રશક્ષકો સમક્ષ પણ એક મોટી જવા-
બદારી કહો કે ચનુોતી કહો, હોય છે કે તેમને આ બાળકોને શાળાએ લાવવાથી મારંીને 
તેમને ગણુવત્તા્કુત રશક્ષણ, તેમનુ ં આરોગય, માતા રપતાની જાગરૃત જેવા કાય્ડ હોય છે. 

આવા જ અમકુ રશક્ષકો કે જેમણે આ કામ ઉત્તમ રીતે ક્ુું છે અને ફકત શાળા પરુત ુ ંજ નરહ 
તેમના ગામના લોકોને પણ આ સાથે જોરીને એક સરકારી શાળા કેવી હોય તેનુ ંસફળ ઉદાહરણ 
પરંુૂ પાર્ુ ંછે તેમની રવગત આપ નીચે જોઈ શકો છો. એક રશક્ષક સમાજ માટે અને સમાજ 
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વશક્ષકશ્ીઓનો પરરશ્મ+ વ્લીઓનો ્સહક્ર = શે્ષ્ઠ શ્ળ્

તરુણભાઈ કાટબામણા, કનયા શાળા ન ં૪,જુનાગઢ
આજના સમયમા ંદરેક માતારપતા એવ ુઈચછે છે કે તેમનુ ંબાળક સારી શાળામા ંભણે અને ભરવષય 

ઉજજવળ  બને. આપણી આસપાસ એવી ઘણી સરકારી શાળા હોય છે કે જેમનુ ંરવદ્ાથથી રવકાસ અને 

સમાજ રવકાસમા ંમોટંુ યોગદાન હોય છે. રવદ્ાથથીઓને ગણવેશ, ખોરાક, ચોપરા, પરરવહન સરુવધા, 

ઈત્તર પ્વરૃતઓ, શાળાની ભૌરતક સરુવધાઓ અને વાલી રવકાસ કાય્ડ ખબુ જ ઉત્તમ રીતે સરકારી 

શાળાઓમા ંથતા જ હોય છે. આવુ ંજ એક ઉદાહરણ જૂનાગઢ જીલલાની કનયા શાળા ન ં૪ મા ંજોવા 

મળ્ુ ંછે.

રિી તરુણભાઈ કાટબામણા ૨૦૧૨ મા ંઆચાય્ડ તરીકે જૂનાગઢ શહરેની કનયા શાળા ન ં૪ પ્ાથરમક 

શાળામા ંપ્વેશ કયયો. શાળાના પ્શ્ોની યાદી તૈયાર થઈ. એક પછી એક પ્શ્નો સમાધાન શોધતા ગયા 

અને અમલમા ંમકૂતા ગયા.

બાળકોના અક્ષર સધુારણા, વાલી મીટીંગ, રીજીટલ રશક્ષણ, 

તેમજ જુદી-જુદી સં્ થાઓ દ્ારા શાળાને મળેલ પાણીનો 

બોર, ટાકંી, વોટર કુલર, ચપપલ સહાય, ૨૫૦ રવદ્ાથથીઓને 

શૈક્ષબણક કીટ વગેરે પ્સગંોપાત ભેટ તેમજ દાન ્વરૂપે 

મળેલ છે. વાલીઓને તેમજ શાળા રવ્તારના લોકોને 

શાળાની કામગીરી સાથે અવગત કરવા માટે રવરવધ પ્વરૃત્ત 

કરીને શાળા સાથે કનેકટ કયા્ડ છે. રવદ્ાથથીઓને

પ્ોતસારહત કરવા માટે વારર્ષિકોતસવમા ં૩૨ જુદી જુદી કેટેગરીમા ં૭૫ જેટલા રશલર અપાય છે. વાલીઓ 

પણ શાળા સાથે વધ ુજોરાય તે માટે વર્્ડ દરરમયાન વધ ુવખત શાળાએ આવનાર વાલીને બે્ટ 

વાલી એવોર્ડ આપીને સનમારનત કરવામા ંઆવે છે. વાલીઓ માટે રવજ્ાન પ્દશ્ડન ૨ વર્્ડમા ં૪ વખત 

ગોઠવવામા ંઆવ્ુ,ં જેનાથી વાલીઓ શાળા અને રશક્ષણ પ્તયે જાગતૃ થયા અને શાળાના એમબેસેરર 

બનાયા. શાળા વ્ત ુભરંારમા ંશાળા દ્ારા બનાવેલો ના્તો ૫ રૂરપયાના ટોકન ભાવે આપતા બાળકોની 

હલેથ પ્તયે સભાન થયા. આમ, ગોધાવાવ પાટટી, બગરનાર રોર રવ્તારમા ંઆવેલી આ શાળામા ંછેલલા 

૬ વર્યોમા ં૪૨૫ જેટલા રવદ્ાથથીઓ પોતાની ખાનગી શાળા છોરીને સરકારી શાળા ન.ં ૪ મા ંપ્વેશ 

મેળવયો છે
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રૂડુાં રૂપ્ળાં મ્રુાં  નવ્ નદી્સર

રાકેશ પટેલ, નવા નદીસર પ્ાથરમક શાળા, પચંમહાલ 
એક એવી શાળા જયા ંરવદ્ાથથીને ઘર કરતા શાળાએ રહવે ુ ંગમત ુ ંહોય, એક એવી જગયા જયા ંરવદ્ાથથી 

પોતાની ઈચછા થાય તયા ંબેસીને ભણવાની છૂટ મળતી હોય પછી ભલે તે મેદાનમા ંહોય કે શાળાના 

આચાય્ડની ઓફીસમા ં પરેલી તેમની ખરુશી. રવદ્ાથથીઓ શાળામા ં પોતે જ પોતાના મતં્રી હોવાથી 

શાળાનુ ંગમે તે કામ હોય પણ તેમા ં તેઓ હોશભેર જોરાય છે અને સામે ચાલીને જે તે કામ પણૂ્ડ 

કરવાની જવાબદારી પણ લે છે.     

“ગામ અને શાળા બે ધ્વુ નહીં એક શકકત છે”

પચંમહાલ જીલલાની રિી નવાનદીસર પ્ાથરમક શાળા એ શરૂઆતના વર્યોમા ં પુ્ તક વરે રશક્ષણને 

બદલે “જીવન રશક્ષણ” માટે વધ ુસમય આપયો. જેમા ંગામના વયવસાયકારો પાસે જઈ તેમના કૌશલય 

શીખવા, બેંક, પ્ાથરમક આરોગય કેનદ્ર, પચંાયત જેવી સં્ થાઓની મલુાકાત, ગામના લોકજીવનને 

શાળાના અભયાસરિમનો રહ્સો બનાવવો વગેરે કાયયો કયા્ડ. રશક્ષકોએ ગામના સારા-માઠા પ્સગંોમા ં

રશક્ષક તરીકે નહીં પણ ગ્ામજન તરીકે હાજરી આપી. ગોપાલે શાળાની પ્ાથ્ડના સભા ગામના જુદા જુદા 

મહોલલામા ંશરૂ કરી, તો શારંતલાલે શાળા-ગામને ટેકનોલોજીથી જોરવા વોટસેપ ગ્પુ “આપણુ ંનવા-

નદીસર” શરૂ ક્ુું. આથી શાળા અને ગામ પર્પર એકબીજાની સમ્યામા ંસાથ આપતા થઈ ગયા. 

વેકેશન દરરમયાન શાળા બાગની માવજત ગામના ્વુાનોની જવાબદારી થઈ ગઈ. જનમાષટમીએ 

મટકીફોર હોય કે રદવાળીની રાત્રે શાળાને દીવરાથી શણગારવી એ ગામ માટે જાણે આનદં કાય્ડ બન્ુ.ં

જુદા જુદા જારત, ધમ્ડ અને વતનના લોકો એ ગામનો નવા નદીસરનો પોતાનો ઉતસવ “ગ્ામોતસવ” 

ઉજવવાનુ ંશરૂ ક્ુું. શાળાના રશક્ષકને મળેલ એવોર્ડની રકમથી શાળામા ંગ્ામ પુ્ તકાલય શરૂ થ્ુ.ં 

તેના ઉપયોગથી ગામના ્વુાનો ્પધા્ડતમક પરીક્ષાઓમા ંએકથી તૈયારી કરી રહ્ા છે. દરેક પોતાની 

અટક જારત રવસારી દઈ પોતાને "નવા નદીસર" તરીકે ઓળખવામા ં ગૌરવ અનભુવે છે. આમા ં

છૂટા-છવાયા થઈ જીવતુ ંગામ એક બની બહતેર જજંદગી તરફ આગળ વધ્ુ ંછે. સમાવેશી સમાજની 

રમશાલ બન્ુ ંછે.
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અમ્રુાં  ગૌરવ, અમ્રી શ્ળ્

નરેશભાઈ જોશી - કાણોદર પ્ાથરમક શાળા ન.ં ૧, કાણોદર, પાલનપરુ, બનાસકાઠંા 

આપણા શાસ્તોમા ંએવુ ંલખેલ છે કે, “રાષટ્રના રવકાસ માટે રશક્ષણ, રશક્ષણ માટે રશક્ષક અને રશક્ષકના 

સહયોગમા ંસમાજ” આ રવધાન બનાસકાઠંા જીલલાના કાણોદર ગામમા ંસરરતા થયેલુ ંજોવા મળે છે. અ

અહી ગામ લોકો સરકારી શાળામા ંએક મેનેજમેનટ સભય તરીકે જોરાયા છે, ગ્ામજન તરીકે પોતામા ં

જે પણ કૌશલય હોય તે ગામ ની શાળાને મદદરૂપ થાય અને તેનુ ંફળ રવદ્ાથથીઓને મળે તેનુ ંઉત્તમ 

ઉદાહરણ પરંુૂ પર્ુ ંછે.

શાળા વયવ્થાપન સરમરત અને શાળા પરરવારમાથંી જે લોકો સરકારી રનયમ અનસુાર ફરજ મકુત 

થાય છે તેવો પણ આ શાળા પરરવાર સાથે હમંેશા જોરાયેલા રહવેાની ઇચછા વયકત કરતા ં"ગૌરવ કંુભ 

પરરવાર" નામે એક અલગ શાળા સરમરત અક્તતવમા ંઆવી. આ ગૌરવ કંુભમા ં૧ થી લઈને ૩૦૦૦ 

સધુીની કુપન બનાવેલ છે. ગૌરવ કંુભના સભયો પોતાના ંસારા પ્સગં હોય કે જનમરદવસ તે રદવસે 

આ કુપનોમાથંી કોઈ એક પસદં કરે છે અને તેમા ંજે નબંર આવે તે રકમ શાળાને દાન કરે છે. આ 

દરેક સભયને આ કુપનની રકમ વધ ુપણ ના પરે અને ઓછી પણ ના પરે તેવુ ંઆયોજન કરેલ છે. આ 

તમામ કુપનનુ ંદેખરેખ ગામના રનવતૃ રશક્ષકો તેમજ રનવતૃ એસ.એમ.સી. સભયોની બહનેો કરી રહ્ા 

છે. બધી કુપન મળીને આ રકમ ૪૫,૦૦,૦૦૦ થાય છે જે શાળા માટે વાપરવામા ંઆવશે. ગામના 

લોકો ્વ-ઈચછાએ  ગરુૂ પજૂન અને સં્ થાના જનમરદને સમય દાતા તરીકે પોતાનુ ંનામ જાહરે કરે છે 

જે એક વર્્ડ માટે શાળામા ંલાઈટ, પાણી, સફાઈ અને બાળકોના ઉપચારાતમક કાય્ડ માટે સમય ફાળવે 

છે જે બહુ ઓછ ંજોવા મળે છે.

આજ સધુીમા ંગામના સહયોગથી શાળા ગેટ, પ્ાથ્ડ-
ના સભા માટે શેર, ગાર્ડન જેવા ભૌરતક સરુવધામા ં

૨૮,૦૦,૦૦૦ લાખ સધુીનો ખચ્ડ કરવામા ંઆવેલ છે. 

શાળા અને સમાજ એ એકબીજાના અબભન્ન અંગની જેમ 

જોરાયેલા રહ ેતે રાષટ્રની મજબતૂાઈ માટે આવશયક 

છે. સમાજએ રાષટ્રનો જ એક ભાગ છે. ગામના દરેક 

સામાજજક પ્સગંોમા ંશાળાની હાજરી અવશય હોય છે. 

ગ્ીનશાળા અંતગ્ડત પચંામતૃ અબભગમના પાચં વર્્ડના પ્યતનો થકી પલાસ્ટક નાબદુી, ્વચછ ગામ 

માટે અબભયાન ચલાવી કાપરની થેલીનો જ ઉપયોગ થાય તેવો પ્યાસ થયો. રવદ્ાથથીઓને પણ બાહ્ 

પરીક્ષામા ંજેવીકે NMMS , બચત્ર, જવાહર નવોદય વગેરેમા ંભાગ લેતા થાય તે માટે ્પેશીયલ કોબચંગ 

આપવામા ંઆવે છે. જેના પરરણામે ૧૨ રવદ્ાથથીઓને રનયરમત રશષયવરૃત્ત મેળવતા કયા્ડ છે. 
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પજૂાિેન પૈજા - શ્ી િરમપરુ પ્્થવમક શ્ળ્, પરિરી, ર્જકોટ

આપ પણ આપની ખશુીના શભુ પ્સગંો અથવા જનમરદવસ રનરમતે બાજુમા ંઆવેલ શાળામા ંજઈને 

ઉજવો આપને પણ આનદં મળશે અને સાથે સાથે પૈસાથી પણ ખરીદીના શક્ય તેવુ ંબાળકોના મોઢા 

પર ક્મત જોવા મળશે. આપ યથાશકકત મજુબ દાન અથવા તો સમય આપીને ગ્ામજન તરીકે ઋણ 

ઉતારી શકો છો.

ત્રણેક વર્્ડ પહલેા રુહી પાયલા નામની અમારી શાળાની રવદ્ાથથીની Dy SP બની જે શાળાની અનય રવ-

દ્ાથથીઓ માટે પણ પે્રક બની. આજે શાળાની ઉચચ પ્ાથરમક રવભાગની રવદ્ાથથીઓને ્વરક્ષણ માટેની 

તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. સં્ કાર કેનદ્ર થકી રવદ્ાથથીઓમા ંઅનેક સટેુવો પરી છે જેની અસર સમાજમા ં

દેખાય છે. દા.તા. પાણી જરૂર પરૂત ુ ંજ લેવુ,ં બેસીને જ પાણી પીવુ,ં ખોરાકનો બગાર ન કરવો, બીજાને 

નકુસાન ન થાય તે રીતે ઉતરાયણ, હોળી, રદવાળી જેવા તહવેારો ઉજવવા માતા-રપતા વરીલોને વદંન 

કરવા. પરરવાર સાથે જમવુ,ં બહારના ના્તા મેગી, બગ્ડર, પીઝા અને  કુરકુરરયાનંો  સદંતર તયાગ 

કરવો આવા નાના-નાના પ્યોગો સમાજમા ંખબૂ મોટંુ પરરવત્ડન લાવેલુ ંજોવા મળ્ુ ંછે.

આપ પણ આપની ખશુીના શભુ પ્સગંો અથવા જનમરદવસ રનરમતે બાજુમા ંઆવેલ શાળામા ંજઈને 

ઉજવો આપને પણ આનદં મળશે અને સાથે સાથે પૈસાથી પણ ખરીદીના શક્ય તેવુ ંબાળકોના મોઢા 

પર ક્મત જોવા મળશે. આપ યથાશકકત મજુબ દાન અથવા તો સમય આપીને ગ્ામજન તરીકે ઋણ 

ઉતારી શકો છો. 

તે વયકકત અને એસ.એમ.સી. સભય કરે  તેવુ ંઆપે જો્ુ ંછે? જો ના, તો આ પ્કારની રિેષઠ પ્વરૃતનુ ં

ઉદાહરણ રાજકોટ જીલલાની પરધરી તાલકુાની રિી ધરમપરુ પ્ાથરમક શાળાએ ક્ુું છે.

રિી ધરમપરુ પ્ાથરમક શાળા ના આચાય્ડરિી પજુાબેન પૈજાની સઝૂ ્ટાફ રમત્રોની મદદ અને ગ્ામજ-

નોના સહકારથી "વાલી શાળા" નામે ચાલતા નવતર પ્યોગ કે ફકત બાળકોના વાલીઓને જ નહીં 

પરંત ુસમગ્ સમાજને રશક્ષણની નવી રદશા બતાવી છે 

શુ ંશાળાના બાળકો શાળા સમય બાદ મહોલલા 

મજુબ કોઈ એક વયકકત અથવા એસ.એમ.સી. 

(દરેક સરકારી શાળામા ંવાલીઓની એક એવી 

સરમરત હોય છે શાળામા ંદરેક રનણ્ડય અને ચચા્ડ 

કરવામા ંભાગીદાર બને છે) સભયના ઘરે ભેગા 

થાય અને પોતાનુ ંશૈક્ષબણક કામ કરે જેની દેખરેખ 

જેમનુ ંઘર છે

ર્વત્ શ્ળ્ 
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આ પ્યોગ મારફત માત્ર બાળકો માટે શૈક્ષબણક અને સશંોધન રવકાસ થયો એવુ ંનથી પરંત ુપખવારરયે 

ગામના પાદરે ભરાતી “રારત્રશાળા” એ સમગ્ ગામ અને સમાજને જોરે છે. વાલી અને ગ્ામ સમાજ આ 

રાત્રી બેઠકમા ંહાજરી રહી માત્ર શાળાની નહીં સમગ્ ગામની ઉન્નરત માટે બચંરતત રહી નવા સોપાનનુ ં

આયોજન કરે છે. આચાય્ડની કોઠાસઝૂથી શાળા સમાજનો મજબતુ સેત ુપણ રચાયો તથા મજબતૂ અને 

્વ્થ સમાજની પરરકલપના પણ રસદ્ધ થઇ.

શાળા અને સમાજ મજબતુ સબંધંથી શાળાને અવાર-

નવાર સહયોગ મળતો રહ્ો છે. ગ્ામ પચંાયત થકી 

શાળાના બાળકો માટે રમત ગમત માટે ત્રણ વીઘા 

જમીન મળી છે. જરૂરીયાત મજુબ ગ્ામજનોના સરહયારા 

પ્યતને શાળાના બાળકોને શૈક્ષબણક કીટ, ્વેટર, દફતર 

–બટુ, મોજા, કોમપ્ટુર વગેરે જેવી સહાય મળતી રહ ેછે. 

વત્ડમાન સમયમા ંલોકો પાસે સમયની ઘટ છે છતા ંપણ 

બાળકોના ભૌરતક રવકાસ માટે સમાજના ્વુા પેઢીનુ ં

રિમદાન મળતુ ંરહ ેછે. શાળા અને સમાજના સરહયારા 

પ્યતનથી 

“ગ્ામોતસવ” નુ ંઆયોજન થયેલુ ંજેમા ંઆજુબાજુ ગામના લોકો, શાળા પરરવાર તેમજ તાલકુા-જીલલાના 

અરધકારીઓ જોરાયા હતા.ં આ કાય્ડરિમમા ંઉપક્થત એક દાતારિીએ શાળા અને સમાજના સબંધં જોઇને 

શાળાના તમામ બાળકોને હવાઈ મસુાફરીની ભેટ આપેલી જે શાળા અને ગામ પરરવાર માટે અમલૂય 

અવસર રહ્ો. શાળાના રવદ્ાથથીઓનો રવમાનમા ંબેસવો પહલેો અનભુવ હતો. આ હવાઈ મસુાફરીની 

નોંધ ૧૪ સમાચારપત્રોએ તથા બે સમાચાર ચેનલએ લીધેલી છે. આમ ગામની શાળામા ંથતી નવી 

નવી 

પ્વરૃતમા ંગામ લોકો જોરાયા અને આ પ્વરૃતમા ંબમણો વેગ મળયો જેના પરરણામ ્વરૂપ શાળા રા-

ષટ્રીય કક્ષા સધુી નામના મેળવી.

આપ પણ આપના ગામની સરકારી શાળામા ંજઇને રવદ્ાથથીઓ, રશક્ષકો સાથે વાતચીત કરી તેમને 

આગળ વધવા માટે પ્ોતસાહન આપી શકો છો. સમાજ અને શાળા સાથે મળીને ચાલતી શાળા રિેષઠ 

શાળા બની રિેષઠ સમાજનુ ંઘરતર કરી શકે છે.
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મ્રી શ્ળ્, મ્રુાં  ગ્મ

જીગનેશભાઈ ગો્વામી, રિી ફાચરીયા પ્ાથરમક શાળા, ધારી, અમરેલી

શુ ંઆપ એવી કોઈ એવી શાળા રવશે ખબર છે જે ગામના સારા અને નરસા પ્સગંોમા ં રવદ્ાથથીઓ 

અને શાળાના રશક્ષકો સરહત હાજર રહ ેઅને સાથે સાથે ગામ લોકો પણ શાળાનો પ્સગં હોય કે 

કોઈ માગં હોય તો હમંેશા ખરે પગે ઊભા રહ?ે દરેક ગામમા ંશાળા અને સમાજ સાથે ચાલે તો શુ ં

થઈ શકે તેનો ઉત્તમ ઉદાહરણ અમરેલી જજલલાના રિી ફાચરરયા પ્ાથરમક શાળા એ પરંુૂ પાર્ુ ં છે.

ઘણી સરકારી શાળાના રશક્ષકો જે તે ગામની અંદર જ રહતેા હોય છે. ગામમા ં સમય 

રવતતા બહારગામના હોવા છતા ં ગામ સાથે રીતે ભળી જાય છે કે જે રીતે દૂધમા ં સાકર ભળી 

હોય. વર્્ડ ૨૦૧૦ થી શાળાના આચાય્ડ જીગનેશ પરુી ગો્વામી સમાજ અને શાળાને એ રીતે 

જોરવા માગંતા હતા ં કે સમય આવે તયારે એકબીજાની પરખે ઉભા રહ.ે સાથે સાથે શાળામા ં

ચાલતી પ્વરૃતઓ ગામ લોકો જાણે તે માટે નીચે આપેલ રવરવધ પ્વરૃત્ત કરવામા ં આવે છે.

(૧) ઓટલા પરરર્દ: ગામમા ં વાલીઓ ભેગા મળીને ઓટલા ઉપર સાજંના સમયથી 

મોરી રાત સધુી બેઠા હોય છે તયારે એ સમય જઈને તેમને રશક્ષણ રવશેની વાતો અને 

સમજ આપી શાળા અને રવદ્ાથથીઓ પ્તયે જાગતૃતા લાવવા પ્યાસ કરવામા ં આવે છે.

(૨) રિદ્ધાજંબલ: ગામમા ં કોઈના ઘરે મરણ થાય તયારે તેમના રવરધના રદવસે શાળા 

પરરવાર રવદ્ાથથીઓ લઇને તયા ં જઇને મરનાર વયકરતના જીવન ઝરમર અને રિદ્ધાજં-

બલ આપે તેમા ં રશક્ષણ પ્તયેની વાત અને સમજ સાથે રશક્ષક સચંાલન કરે. દુઃખમા ં ભાગીદારી 

નોંધાવીએ તયારે તે ઘર અને કુટંુબએ જ્ારતજનો શાળા પરરવારને ક્યારેય ભલૂતા નથી.

(૩) વયસન મકુકત: રવદ્ાથથીઓ અને શાળા પરરવાર સાથે મળીને રાત્રી નાટક, ગામમા ં ઉજવાતા 

તહવેારોમા,ં ઘરે ઘરે પરત્રકા દ્ારા અને દુકાનમા ં ફરીને વયસનમકુકત કાય્ડરિમ ચાલવીએ છીએ.

(૪) રારત્ર શાળા: ગામમા ં રવદ્ાથથીઓ શરૂઆતમા ં વાચંન, લેખન અને ગણનમા ં ખબૂ 

નબળા હતા. શાળા  સમય બાદ સાજંે ૭.૩૦ થી ૯.૨૫ રાત્રી શાળા શરૂ કરવામા ં આવી.

(૫) રાત્રી સમજણ સભા: વાલીઓ અને ગ્ામજનો માટે શાળા પ્તયે પ્ેમ અને જોરાવા માટે રાત્રી સમજણ 

સભા શરૂ કરવામા ંઆવી. આ સભામા ંગ્ામકક્ષાએ ્પશ્ડતા રવરવધ રવર્યો ઉપર રવર્ય રનષણાતો, 

સતંો, અને રશક્ષક દ્ારા દર શરનવારે રાતે ૯ વાગયે ગામના ચોકમા ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.
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(૬) એક વ્લી એક િ્ળક: દરેક વ્લીને એનુાં ્સાંત્ન ્સોંપીને અમે એમની પ્્ેસ એ વવદ્્થથીની ્સમગ્ર 

અભર્્સીક અને ્સહ અભર્્સીક પ્વવૃતઓ કર્વીએ છીએ. િ્ળકન્ ગહૃક્રયા અને તેની રોજજંદી રરિર્ 

તેમજ તેન્ શોખ અને ્સ્મ્જજક વરવહ્ર શીખવવ્ની જવ્િદ્રીમ્ાં વ્લીને જોરીએ છીએ.

(૭) ગ્મનો દીકરો/દીકરી મ્રો દીકરો/દીકરી: જે ગ્ર્મજનોન્ ્સાંત્નો શ્ળ્મ્ાં ભિી ગર્ છે. તેઓ 

ગ્મન્ કોઈ નિળ્ ઘરનુાં ્સાંત્ન દત્તક દેવ્મ્ાં આવે છે દ્ત્ જે-તે વવદ્્થથીની વરવહ્રરક મદદ ્સ્થે 

્સહ્નભુવૂત આપી આગળની રદશ્ મ્ટે મ્ગયાદશથીત કરવ્મ્ાં આવે છે

ગ્ર્મજનો શ્ળ્ને આધવુનક કરવ્મ્ાં તેમજ ભૌવતક સવુવિ્થી ્સજજ કરવ્મ્ાં પ્છ્ પગ નથી કર ય્ા. 

શ્ળ્એ ્સતત ૫ વષયાથી ર્જર ્સરક્ર શ્ી તરફથી લેવ્તી શૈક્ષણિક ચક્્સિી મ્ટેન્ાં ગિુોત્સવમ્ાં 

A+ ગે્રર મેળવતી આવી છે.  ગ્મમ્ાં ર્મજીમાંરદર અને િ્પ્્સીત્ર્મની દેરી િ્ાંિવ્ મ્ટે ગ્મ લોકો 

્સ્થે મળીને ૨૩,૦૦,૦૦૦ નુાં દ્ન મેળવવ્મ્ાં મદદ કરીને ખરેખર “મ્રી શ્ળ્, મ્રુાં  ગ્મ” ્સ્થયાક 

કરુું છે. 

આપ ઈચછો તો આપને આવરતી કળ્ અથવ્ કૌશલરન્ ્સમરદ્ન આપી શ્ળ્મ્ાં મદદ કરી શકો છો. 

આપનુાં આ ્સમર દ્ન શ્ળ્ન્ ઘિ્ વવદ્્થથીઓ તેમજ ઘિ્ ગ્ર્મજનોને આ પ્ક્રનુાં ક્મ કરવ્ની 

પે્રિ્ મળશે ્સ્થે ્સ્થે વશક્ષકને પિ વધ ુક્મ કરવ્ મ્ટે પરુતો ્સમર મળશે.
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પ્વવિભ્ઈ ખ્ચર, ચ્ચરીર્ પ્્થવમક શ્ળ્, િોટ્દ

“્વચછતા તયા ં પ્ભતુા” અંતગ્ડત ઘર ્વચછ તો ગામ ્વચછ, ગામ ્વચછ તો તાલકુો, 

તાલકુો ્વચછ તો જજલલો, જજલલો ્વચછ તો રાજય અને રાજય ્વચછ તો રાષટ્ર ્વચછ આ 

પકંકત ખરેખર બોટાદ જીલલાની રિી ચાચરીયા પ્ાથરમક શાળા એ ઉત્તમ ઉદાહરણ પાર્ુ ં

છે. શાળાના રવદ્ાથથી તેમજ ગામ લોકોને પલાસ્ટક મકુત અને ્વચછતા રવરે્ સમજાવયા છે.

વર્્ડ ૨૦૧૭-૧૮ થી શાળામા ં “્વચછ હાથ,્વચછ થાળી અને નવરંગી શાળા” પ્વરૃત્ત શરુ કરવામા ં

આવેલી. આ પ્વરૃત્ત અંતગ્ડત રવદ્ાથથીઓને ્વચછતાના આગ્હી બનાવયા આ પ્વરૃત્ત ઘણી 

શાળાએ અમલમા ંલાવયા. ૨૦૧૮-૧૯ મા ંઆ પ્વરૃત્ત શાળામાથંી ગામલોકોને ્વચછતા અને રનમ્ડળ 

બનાવવા “નવરંગી શાળા અને રનમ્ડળ ગામ” અમલમા ંલાવયા. રસંગલ ્ઝુ પલાસ્ટકથી શાળા અને 

ગામએ મકુત કરવા માટે "પલાસ્ટક મકૂત નવરંગી શાળા અને રનમ્ડળ ગામ" અમલમા ં લાવયા.

ત્રણ વર્્ડથી ચાલતા ્વચછતાના યજ્મા ંસારી એવી સફળતા મળી પણ વારી રવ્તારમાથંી આવતા 

રવદ્ાથથીઓ બજારની સાવ સ્તી કવોબલટીની અને રસગલ ્જુ પલાસ્ટકની થેલીમા ં પેક વ્ત-ુ

ઓનો ખબૂ મોટા પાયે ઉપયોગ કરતા અને આ પલાસ્ટકની થેલીઓથી રોજ કચરાપેટી છલકાતી. 

શાળાની પાછળ કચરાના રનકાલ માટે બનાવેલ ખારામા ંમોટાપાયે રસંગલ ્જુ પલાસ્ટક જ જોવા 

મળતુ ં હત ુ.ં શાળાના બાળકોની દફતર રૂપે રહલેી પલાસ્ટકની થેલીઓ પણ મોટાપાયે વપરાતી 

હતી  તેમજ ગામની દુકાનો, દૂધની રેરી મોટાપાયે રસંગલ ્ઝુ પલા્ટીકની થેલીઓનો ઉપયોગ 

થતો હતો. પલાસ્ટક કચરા રવર્ે જાગતૃતા ફેલાવવા નવતર પ્યોગ થકી, સમજણ, સલાહ, મા-

ગ્ડદશ્ડન, સતૂ્રો, નાટક, વાતા્ડ અને રોક્મુેટરી રફલમ દશ્ડનની મદદ લેવામા ંઆવી. સાથે સાથે દર 

શરનવારે ૬૪+ નવરંગી કેરટેકરની મદદ લઈને છાપાની પ્તીમાથંી કાગળ બેગ બનાવીને ગામની 

દરેક દુકાને આપવામા ં અઆવી જેથી દુકાને વ્ત ુ લેવા આવે તેમને કાગળની બેગ આપવામા ં

આવતી જેથી ગામલોકો પલાસ્ટકની જગાએ કાપરની થેલી અથવા કાગળની થેલી વાપરતા થાય.

ગામના તમામ વાલીઓ,એસ. એમ. સીના સભયો તેમજ ગામના સરપચંરિી અને પચંાયતની ટીમનો ખબૂ 

ઉત્તમ સપોટ્ડ  મળવા લાગયો જેના પરરણામ આજે ગામમા ં૯૦% સધુી પલા્ટીકનો ઉપયોગ ઓછો થયો 

છે. સાથે સાથે શાળાના રવદ્ાથથીઓ બહારની હલકી ગણુવત્તા વાળી વ્તઓુ ખાવાનુ ંબધં કરતા શરદી, 

પલ્સસટક મકુત નવરાંગી શ્ળ્ અને વનમયાળ ગ્મ
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બોટાદ નગર પ્ાથરમક શાળા ન ં૧, બોટાદ

શરીરમા ંકોઈ રવટામીનની ઉણપ આવે એટલે કોઈ રોગ પોતાની સાથે જ આવતો હોય છે. આ ઉણપ કેવી રીતે 

દુર કરી શકાય જેથી રોગ સામે પ્રતકારક સામનો કરી શકીએ. બોટાદ જીલલાની રિી બોટાદ નગર પ્ાથરમક 

શાળા નબંર ૧ એ શાળાની દીકરીઓમા ંરહમોગલોબીનની ઉણપ કેવી રીતે દુર કરી તેનુ ંઉત્તમ ઉદાહરણ છે.  

રિી રદલીપભાઈ ભલગામીયાએ વર્્ડ ૧૯૯૮ થી રશક્ષક તરીકેના અનભુવ સાથે ૨૦૧૨ મા ંબોટાદ જજલલાની 

નગર પ્ાથરમક શાળા નબંર ૧ મા ંરશક્ષક તરીકે જોરાયા. વર્્ડ ૨૦૧૩ મા ંશાળામા ંઆરોગય તપાસણી  

કાય્ડરિમ અંતગ્ડત રોકટરના માગ્ડદશ્ડન નીચે ૭૫ કનયાઓનુ ંરહમોગલોબીન તપાસ કરતા ં૫૫ કનયાઓનુ ં

રહમોગલોબીનનો આંક માત્ર ૬ થી ૯ મળ્ુ,ં જે ૧૨ થી ૧૬ વચચેનુ ંહોવુ ંજોઈએ. રોકટરે જણાવ્ુ ંકે, બાળાઓમા ં

રહમોગલોબીનની ઉણપ છે. આ સમ્યાના પાછળ તપાસ કરતા જાણવા મળ્ુ ંકે, રવદ્ાથથીનીઓ ના્તાના 

રબબામા ંકોઈ પ્ોટીનવાળી વ્તઓુ લાવવાની જગયા એ મમરા, કુરકુરે જેવી વ્તઓુનો લાવતી હતી. 

રોકટરની સલાહ પ્માણે તેમના આહારમા ંપ્ોટીન્કુત આહાર જેવો કે કઠોળ અને શાકભાજીનુ ંપ્માણ 

વધારવા સલાહ આપી. પરંત,ુ કઠોળ લાવવુ ંક્યાથંી? હજી પણ એક સમ્યા હતી. આ સમ્યાના 

રનવારણ માટે “એકમઠુ્ી કઠોળ, કુપોર્ણ હટાવો”  નામનો પ્યોગશાળામા ંઅમલમા ંમકુવામા ંઆવયો.   

રદલીપ ભલગ્મીર્

ઉધરસ, કફ, તાવ, ખજંવાળ જેવી ફરરયાદો બધં થઈ. ફેસબકુના માધયમથી આ રવચાર અને કાય્ડથી 

પ્ેરરત થયેલા અને હાલ અમેરરકા રહતેા રિી ગુણંવતંરસહ જારેજા દ્ારા રવદ્ાથથીઓને કાપરમાથંી  બનેલા 

દફતર આપવા ૨૦,૦૦૦ રકમનુ ંદાન મળ્ુ ંઅને શાળાના રવદ્ાથથીઓ કાપરમાથંી બનેલા દફતર વાપરતા 

થયા. આમ શાળાના ્ ટાફ અને રવદ્ાથથીઓએ શરૂ કરેલ ્ વચછતા અબભયાન ગામ લોકો સધુી પહોચ્ુ ંઅને 

બધાના સરહયારા સહયોગથી એક ચાચરીયા રનમ્ડળ અને ્ વચછ ગામ બન્ુ.ં આપણે પણ પોતાની જાતે 

ઉપયોગ કરતા પલાસ્ટક વ્તનુો ઓછો ઉપયોગ કરી ્વચછતા રાખવામા ંસહયોગ આપી શકીએ છીએ. 

પલાસ્ટક બેગની જગયાએ કાપરની અને કાગળની બેગ વાપરી પલાસ્ટક પ્દુર્ણ ઓછ કરી શકીએ છીએ. 
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આ પ્યોગના ભાગરૂપે દર શરુિવારે નક્કી કરેલ ધોરણના બાળકો તથા ્ટાફ પોતાને ઘેરથી મગ, 

મઠ, ચણા,  લીલા વટાણા વગેરેમાથંી કોઈ એક મઠુ્ી કઠોળ શાળામા ં લાવવામા ં આવે છે. તયા-

રબાદ, બધ ુ કઠોળ પ્ાથ્ડના સમય દરરમયાન ભેગુ ં કરી એક સતુરાઉ કાપરમા ં બાળાઓ દ્ારા જ 

તેને પલાળીને ફણગાવવામા ં માટે મકુવામા ં આવે. પછી બીજા રદવસે શરનવારે મધયાહનભો-

જન યોજનાના સચંાલકના સહયોગથી ફણગાવેલા કઠોળને લીંબ,ુ મીઠંુ, લીલા મરચા, ટામેટા, કો-

થમીરના વઘારથી કઠોળની પૌસષટક રીશ તૈયાર કરી રરશેર્મા ં આપવામા ં આવે છે. રરશેર્ના 

સમયમા ં રશબક્ષકા બહનેો, બાળકોની ટીમ તેમજ વાલી દ્ારા કઠોળ સાફ-સફાઈ કરવામા ંઆવે છે.  

મરહનામા ં એક વખત શાળામા ં તમામ બાળક ઘરેથી કઠોળ લાવતા અને શાળામા ં  કઠોળ 

ભેળનુ ં આયોજન કરવામા ં આવતુ ં આ પ્વરૃતમા ં રવરવધ દાતા અને સં્ થા એ સહયોગ 

આપીને આ પ્વરૃત્ત ૬ મરહના સધુી આ પ્યોગ શાળામા ં અમલમા ં મકુવામા ં આવયો.

આ પ્યોગના પરરણામની જાણકારી માટે માચ્ડ ૨૦૧૩ મા ંફરી બાળાઓનુ ંરહમોગલોબીન ટે્ટ કરવામા ં

આવયો અને રહમોગલોબીનનો આંક ૧૦ થી ૧૪ વચચેની માત્રામા ં વધારો જોવા મળેલ. આપ્યોગ-

થી બાળાઓની હાજરીની સખંયામા ંપણવધારો થયો. આમ શાળામા ં રવદ્ાથથીનીઓની હજારી વધી, 

ના્તાના રબબામા ંપ્ોટીન ્કુત ના્તો લાવતા થયા, ઘરે પણ મગ,મઠ,ચણા વગેરેની ભેળ બનાવી 

ખાતા થયા છે. બાળકોના ઘરે પણ પહલેા માત્ર મસરૂની દાળનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો હતો 

તેના ્થાને કઠોળના ઉપયોગમા ંવધારો થયો  તે વાતની જાણકારી વાલી મીટીંગ અને વાલી જયારે 

બાળકોને શાળાએ મકુવા-લેવા આવે તયારે મળી. આમ શાળાનુ ં સમાજ સાથે જોરાણ પણ  થ્ુ.ં

આ પ્યોગને રાષટ્રપરતભવન, રદલલીમા ં ઇનોવેશન ગેલેરીમા ં “એજ્કેુશન ઇનોવેશન“ 

રવભાગમા ં આ પ્યોગને કાયમી ્થાન મળેલ છે. ગજુરાત સરકારે પણ આ પ્યોગ આધારે રી-

સેમબેર-૨૦૧૭ થી સમગ્ રાજયમા ં તમામ સરકારી શાળાઓમા ં  મધયાહન ભોજન બાદ 

દરરોજ ૪ વાગે ચણા ચાટ, ફણગાવેલ મગ, કઠોળભેળ ના્તા રૂપે આપવાનુ ં  નક્કી ક્ુું.

સામાનય પરરક્થરતમા ં બાળકો ઘેર કઠોળ ખાવાનુ ં ટાળતા હોય છે. બાળકો માટે રશક્ષક રોલ 

મોરેલ હોય છે. તેથી રશક્ષક બાળકોને કઠોળ ખાવાના ફાયદા સમજાવે અને જાણકારી આપે 

તો બાળકો કઠોળ ખાય અને કુપોર્ણની સમ્યા દુર કરી શકાય તે સદેંશ સાથે હાલ રદલીપ-

ભાઈ  બોટાદ જજલલાની નગર પ્ાથરમક શાળા નબંર ૧ મા ં મખુય રશક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે.
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કનભુ્ઈ પ્જાપવત, કે.િી.અનપુમ શ્ળ્, વવ્ઠોર્, ખેર્લ,ુ મહ્ેસ્િ્કનભુ્ઈ પ્જાપવત, કે.િી.અનપુમ શ્ળ્, વવ્ઠોર્, ખેર્લ,ુ મહ્ેસ્િ્

સરકારી શાળામા ંઆવતા મોટાભાગના રવદ્ાથથીના વાલીઓમા ંશાળા પ્તયે જાગતૃતા ખબુ જ ઓછી સરકારી શાળામા ંઆવતા મોટાભાગના રવદ્ાથથીના વાલીઓમા ંશાળા પ્તયે જાગતૃતા ખબુ જ ઓછી 

હોય છે. કારણ કે આ કુટંુબમાથંી પહલે ુ ંબાળક છે જે પ્થમ વાર શાળા એ જઈ રહુ ંછે. થતા તેમની હોય છે. કારણ કે આ કુટંુબમાથંી પહલે ુ ંબાળક છે જે પ્થમ વાર શાળા એ જઈ રહુ ંછે. થતા તેમની 

સામજજક અને આરથષિક પરરક્થરત એવી હોય છે કે તેઓ બાળકોના ભણતર પ્તયે પરુતી જાગતૃતા કેળવી સામજજક અને આરથષિક પરરક્થરત એવી હોય છે કે તેઓ બાળકોના ભણતર પ્તયે પરુતી જાગતૃતા કેળવી 

શકતા નથી અને ધયાન કેસનદ્રત કરી શકતા નથી. આથી સરકારી શાળા આચાય્ડ અને રશક્ષકો સામે શકતા નથી અને ધયાન કેસનદ્રત કરી શકતા નથી. આથી સરકારી શાળા આચાય્ડ અને રશક્ષકો સામે 

ખબુ મોટો પરકાર હોય છે કે સમાજના લોકોને શાળા સાથે કેવી રીતે જોરવા. જેનુ ંઉત્તમ ઉદાહરણ ખબુ મોટો પરકાર હોય છે કે સમાજના લોકોને શાળા સાથે કેવી રીતે જોરવા. જેનુ ંઉત્તમ ઉદાહરણ 

આપણને મહસેાણા જીલલાની રિીમરત કમલાબેન બાબભુાઈ શાહ, અનપુમ પ્ાથરમક શાળામા ંજોવા મળ્ુ.ં આપણને મહસેાણા જીલલાની રિીમરત કમલાબેન બાબભુાઈ શાહ, અનપુમ પ્ાથરમક શાળામા ંજોવા મળ્ુ.ં 

ગામ લોકો શાળાએ મીટીંગમા ંબોલાવે તયારે આવી શકતા નહોતા, આથી શાળાના આચાય્ડરિી કનભુાઈને ગામ લોકો શાળાએ મીટીંગમા ંબોલાવે તયારે આવી શકતા નહોતા, આથી શાળાના આચાય્ડરિી કનભુાઈને 

રવચાર આવયો જે આજ સધુી કોઈ શાળામા ંઆજ સધુી આ પ્કારની સમ્યાનુ ંરનરાકરણ જોવા નથી મળ્ુ ંરવચાર આવયો જે આજ સધુી કોઈ શાળામા ંઆજ સધુી આ પ્કારની સમ્યાનુ ંરનરાકરણ જોવા નથી મળ્ુ ં

આ રવચાર એટલે, વાલી પોતાનુ ંબપોરનુ ંટીફીન શાળાએ લાવીને રવદ્ાથથી સાથે જમવુ ંજેથી તેઓ શાળામા ંઆ રવચાર એટલે, વાલી પોતાનુ ંબપોરનુ ંટીફીન શાળાએ લાવીને રવદ્ાથથી સાથે જમવુ ંજેથી તેઓ શાળામા ં

રવદ્ાથથીઓ અને રશક્ષક સાથે સમય રવતાવી શકે અને શાળામા ંચાલતી કામગીરી રવરે્ વાતચીત કરી શકે.રવદ્ાથથીઓ અને રશક્ષક સાથે સમય રવતાવી શકે અને શાળામા ંચાલતી કામગીરી રવરે્ વાતચીત કરી શકે.

૧૯૮૮ મા ંબનેલ શાળામા ંભૌરતક સરુવધાથી સજજ અને આધરુનક નકશામા ંપલટાવવા માટે શાળા ૧૯૮૮ મા ંબનેલ શાળામા ંભૌરતક સરુવધાથી સજજ અને આધરુનક નકશામા ંપલટાવવા માટે શાળા 

આચાય્ડ રિી પ્જાપરત કનભુાઈ ભીખાભાઈ એ ગામમા ં રહતેા લોકો સમક્ષ નવી શાળાના બાધંકામ આચાય્ડ રિી પ્જાપરત કનભુાઈ ભીખાભાઈ એ ગામમા ં રહતેા લોકો સમક્ષ નવી શાળાના બાધંકામ 

માટેની રજૂઆત કરી. ગામના ં જ રહવેાસી રિી જે.બી. શાહનો સપંક્ડ  કયયો. તેમણે શાળાની માગં માટેની રજૂઆત કરી. ગામના ં જ રહવેાસી રિી જે.બી. શાહનો સપંક્ડ  કયયો. તેમણે શાળાની માગં 

સતંોર્વા રાજી થયા પણ અહીં આચાય્ડના મતે કોઈ એક દાતા પાસેથી દાન લેવા કરતા ંઅમકુ રકમ સતંોર્વા રાજી થયા પણ અહીં આચાય્ડના મતે કોઈ એક દાતા પાસેથી દાન લેવા કરતા ંઅમકુ રકમ 

ગામલોકો આપે તેવી ઈચછા હતી. આમ ગામલોકોનો ફાળો ૬૦,૦૦,૦૦૦ સધુી પહોંચયો રિી જે.બી.ગામલોકો આપે તેવી ઈચછા હતી. આમ ગામલોકોનો ફાળો ૬૦,૦૦,૦૦૦ સધુી પહોંચયો રિી જે.બી.

ગ્મનુાં ઘરેણુાં ગ્મની શ્ળ્
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શાહ તરફથી પણ ૬૦,૦૦,૦૦૦ લાખ રૂરપયા જેટલુ ંદાન મળ્ુ.ં આ રકમમાથંી શાળામા ંપ્ાથ્ડના હોલ, શાહ તરફથી પણ ૬૦,૦૦,૦૦૦ લાખ રૂરપયા જેટલુ ંદાન મળ્ુ.ં આ રકમમાથંી શાળામા ંપ્ાથ્ડના હોલ, 

કોમપ્ટુર રૂમ(૪૨ કોમપ્ટુર), દરેક રૂમમા ંકોમપ્ટુર રૂમ(૪૨ કોમપ્ટુર), દરેક રૂમમા ં LEDLED ટીવી, એર કુલર,  ટીવી, એર કુલર, R.OR.O. પલાનટ વગેરે મળ્ુ ં છે.. પલાનટ વગેરે મળ્ુ ં છે.

શાળા તરફથી ચાલ ુવર્ષે માત-ૃરપત ૃપજૂન કાય્ડરિમ કરી વાલીઓનો ઋણ ચકૂવવાનો નમ્ર પ્યાસ કરવામા ંશાળા તરફથી ચાલ ુવર્ષે માત-ૃરપત ૃપજૂન કાય્ડરિમ કરી વાલીઓનો ઋણ ચકૂવવાનો નમ્ર પ્યાસ કરવામા ં

આવે છે.  રવઠોરા  ગામના દરેક ઘરમાથંી ઓછામા ંઓછો એક વયકકત નોકરરયાત બને એ જ લક્ષ સાથે શાળા આવે છે.  રવઠોરા  ગામના દરેક ઘરમાથંી ઓછામા ંઓછો એક વયકકત નોકરરયાત બને એ જ લક્ષ સાથે શાળા 

મહનેત કરી રહી છે. ગામમાથંી હાલ શાળા ૫૦ % લકયાકં પાર કરી રહી છે. અગાઉના થોરાક વર્યોમા ં૮૦ % મહનેત કરી રહી છે. ગામમાથંી હાલ શાળા ૫૦ % લકયાકં પાર કરી રહી છે. અગાઉના થોરાક વર્યોમા ં૮૦ % 

ઉપરાતં લક્ષ પ્ાપત કરવા કરટબદ્ધ છે. ગામના બી. એર, પી.ટી.સી. થયેલ રવદ્ાથથીઓ સમયદાન આપે છે. ઉપરાતં લક્ષ પ્ાપત કરવા કરટબદ્ધ છે. ગામના બી. એર, પી.ટી.સી. થયેલ રવદ્ાથથીઓ સમયદાન આપે છે. 

મેહુલભ્ઈ પ્જાપવત,દોલતપરુ્(ર્) પ્્થવમક શ્ળ્, મહ્ેસ્િ્મેહુલભ્ઈ પ્જાપવત,દોલતપરુ્(ર્) પ્્થવમક શ્ળ્, મહ્ેસ્િ્

આજના રીજીટલ ્ગુમા ં દરેક બાળક રીજીટલ રીતે અભયાસ કરે તો તેને ભરવષય-આજના રીજીટલ ્ગુમા ં દરેક બાળક રીજીટલ રીતે અભયાસ કરે તો તેને ભરવષય-

મા ં ઉપયોગી રહ.ે  પ્ાઇવેટ શાળામા ં રશક્ષણ રીજીટલ પધધરતથી આપાય છે પરત ુ ં આ સરકારી મા ં ઉપયોગી રહ.ે  પ્ાઇવેટ શાળામા ં રશક્ષણ રીજીટલ પધધરતથી આપાય છે પરત ુ ં આ સરકારી 

શાળા પણ રીજીટલ રશક્ષણ સાથે આગળ વધે તે જરૂરી છે. ગામ લોકોના સહયોગથી શાળામા ંશાળા પણ રીજીટલ રશક્ષણ સાથે આગળ વધે તે જરૂરી છે. ગામ લોકોના સહયોગથી શાળામા ં

રીજીટલ વગ્ડ કેવી રીતે ઉભો કયયો તેનુ ં ઉત્તમ ઉદાહરણ મહસેાણા જીલલામા ં જોવા મળયો.રીજીટલ વગ્ડ કેવી રીતે ઉભો કયયો તેનુ ં ઉત્તમ ઉદાહરણ મહસેાણા જીલલામા ં જોવા મળયો.

શાળાના રશક્ષક મેહુલભાઈ પ્જાપરત એકવાર જયારે મોબાઈલ દ્ારા રશક્ષણ આપી રહ્ા હતા તયારે શાળાના રશક્ષક મેહુલભાઈ પ્જાપરત એકવાર જયારે મોબાઈલ દ્ારા રશક્ષણ આપી રહ્ા હતા તયારે 

અનભુવ્ુ ંકે, રવદ્ાથથીઓને રૂરઢગત પધધરત કરતા રીજીટલ પધધરત દ્ારા અભયાસ કરાવવામા ંઆવે તો અનભુવ્ુ ંકે, રવદ્ાથથીઓને રૂરઢગત પધધરત કરતા રીજીટલ પધધરત દ્ારા અભયાસ કરાવવામા ંઆવે તો 

સરળતાથી અને લાબંો સમય યાદ રાખે છે. આથી રવદ્ાથથીઓને રીજીટલ રશક્ષણ આપવા માટે એક ્ માટ્ડ સરળતાથી અને લાબંો સમય યાદ રાખે છે. આથી રવદ્ાથથીઓને રીજીટલ રશક્ષણ આપવા માટે એક ્ માટ્ડ 

વગ્ડની જરૂરીયાત ઉભી થાય પણ આ જરૂરીયાત પણૂ્ડ કેવી રીતે કરવી તે મોટો પ્શ્ હતો. આથી શાળા વગ્ડની જરૂરીયાત ઉભી થાય પણ આ જરૂરીયાત પણૂ્ડ કેવી રીતે કરવી તે મોટો પ્શ્ હતો. આથી શાળા 

શ્ળ્ અને ગ્મો પરરવ્રન્ ્સરહર્ર્ પ્ર્્સથી સમ્ટયા  શ્ળ્ 
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વયવ્થાપન સરમરતના લોકો, સરપચં તથા ગામ લોકોને આ બાબત વાત કરી અંકે ૨૫,૦૦૦ ભેગા વયવ્થાપન સરમરતના લોકો, સરપચં તથા ગામ લોકોને આ બાબત વાત કરી અંકે ૨૫,૦૦૦ ભેગા 

કયા્ડ. રશક્ષક તરીકે પોતે પણ ૫૦૦૦ જેટલી રકમ આપી શાળામા ંએક રીજીટલ વગ્ડ ઉભો કયયો. ગામમા ંકયા્ડ. રશક્ષક તરીકે પોતે પણ ૫૦૦૦ જેટલી રકમ આપી શાળામા ંએક રીજીટલ વગ્ડ ઉભો કયયો. ગામમા ં

વીજળીની આવ-જાવ કરતી હોવાથી રીજીટલ વગ્ડ માટે ્ વખચષે બેટરી બેકઅપ પણ  લેવામા ંઆવયો.આમ વીજળીની આવ-જાવ કરતી હોવાથી રીજીટલ વગ્ડ માટે ્ વખચષે બેટરી બેકઅપ પણ  લેવામા ંઆવયો.આમ 

તાલકુાનો પહલેો ્ માટ્ડ  વગ્ડ ધરાવતી શાળા થઇ. રવદ્ાથથીઓ રીજીટલ સાધનો નો સરળતાથી અને કોઈ તાલકુાનો પહલેો ્ માટ્ડ  વગ્ડ ધરાવતી શાળા થઇ. રવદ્ાથથીઓ રીજીટલ સાધનો નો સરળતાથી અને કોઈ 

ભય વગર ઉપયોગ કરતા થયા. સમય જાત સરકાર રિી તરફથી પણ ૬૦ ટેબલેટ અને ૨ જ્ાનકંુજ વગ્ડ મળયા.ભય વગર ઉપયોગ કરતા થયા. સમય જાત સરકાર રિી તરફથી પણ ૬૦ ટેબલેટ અને ૨ જ્ાનકંુજ વગ્ડ મળયા.

મેહુલભાઈ સોરશયલ મીરરયામા ં પોતાની અને શાળાની પ્વરૃત્ત શેર કરતા હતા. સોરશયલ મેહુલભાઈ સોરશયલ મીરરયામા ં પોતાની અને શાળાની પ્વરૃત્ત શેર કરતા હતા. સોરશયલ 

મીરીયાના રમત્રોને પ્વ્રુત ગમતા ૫૦ ઈંચની ્માટ્ડ  ટી.વી શાળાને ભેટમા ં મળી.સાથે સાથે કલ-મીરીયાના રમત્રોને પ્વ્રુત ગમતા ૫૦ ઈંચની ્માટ્ડ  ટી.વી શાળાને ભેટમા ં મળી.સાથે સાથે કલ-

કત્તાની કત્તાની MY SCOOL SERVER (M.S.SMY SCOOL SERVER (M.S.S) એ એક સવ્ડર પર ચાલતી ૧૫ કોમપ્ટુરની અતયાધ-ુ) એ એક સવ્ડર પર ચાલતી ૧૫ કોમપ્ટુરની અતયાધ-ુ
રનક લેબ ગજુરાત રાજયની ૪ શાળાઓમા ંઆપી જેનો લાભ રવજાપરુ તાલકુાની એકમાત્ર તેમની  રનક લેબ ગજુરાત રાજયની ૪ શાળાઓમા ંઆપી જેનો લાભ રવજાપરુ તાલકુાની એકમાત્ર તેમની  

શાળાને મળયો, જેમા ંગ્ામજનો એ પણ ફરનષિચરના રનમા્ડણમા ં૪૦,૦૦૦ જેટલો ફાળો આપયો આમ શાળાને મળયો, જેમા ંગ્ામજનો એ પણ ફરનષિચરના રનમા્ડણમા ં૪૦,૦૦૦ જેટલો ફાળો આપયો આમ 

શાળા અને સમાજના સહયોગથી ટેકનોલોજીથી સજજ એક ઉત્તમ શાળાનુ ં રનમા્ડણ થ્ુ.ં આ પ્-શાળા અને સમાજના સહયોગથી ટેકનોલોજીથી સજજ એક ઉત્તમ શાળાનુ ં રનમા્ડણ થ્ુ.ં આ પ્-

આવ્ હજારો ઉદ્હરિ આપ 
www.inshodh.org પર પિ વ્ાંચી 

શકો છો. અને આ પ્ક્રન્ જો કોઈ ક્મ 
આપની આ્સપ્્સની શ્ળ્મ્ાં થત્ હોર તો અમ્ર્ 

સિુી પહોચ્રી શકો છો. (eibank@iima.ac.in). Educational 
Innovations Bank project, RJMCEI, IIM Ahmedabad 

અને Foundation for augmenting innovations and 
research in education (FAIR-E) આ ક્રયા 

મ્ટે ્સરરિર રીતે ક્મગીરી કરી રહુાં છે. 
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રોજીંદા જીવનમા ંઉપયોગી એવા સરકારી રોક્મુેનટ કાર્ડ અને સટટીફીકેટ કઢાવવામા ંઘણી મશુકેલી રોજીંદા જીવનમા ંઉપયોગી એવા સરકારી રોક્મુેનટ કાર્ડ અને સટટીફીકેટ કઢાવવામા ંઘણી મશુકેલી 

પરતી હોય છે. આપના જરૂરી રોક્મુેનટ કાઢવા માટે નીચેની બલંક મદદરૂપ થશે. આ બલંક ખોલીને પરતી હોય છે. આપના જરૂરી રોક્મુેનટ કાઢવા માટે નીચેની બલંક મદદરૂપ થશે. આ બલંક ખોલીને 

આપ ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન ફોમ્ડ રાઉનલોર કરી ભરી શકો છો. આપ ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન ફોમ્ડ રાઉનલોર કરી ભરી શકો છો. 

પાન કાર્ડ કાઢવા -પાન કાર્ડ કાઢવા -  http://bit.ly/ANKET_PANCARDhttp://bit.ly/ANKET_PANCARD

ચુટંણી કાર્ડ કાઢવા - ચુટંણી કાર્ડ કાઢવા - http://bit.ly/ANKET_ELECTIONCARDhttp://bit.ly/ANKET_ELECTIONCARD

લાયસનસ બાબત સેવા - લાયસનસ બાબત સેવા - http://bit.ly/ANKET_LICENCEhttp://bit.ly/ANKET_LICENCE

આધાર કાર્ડ - આધાર કાર્ડ - http://bit.ly/ANKET_AADHARCARDhttp://bit.ly/ANKET_AADHARCARD

નવુ ંરેશન કાર્ડ - નવુ ંરેશન કાર્ડ - http://bit.ly/ANKET_NEWRATIONCARDhttp://bit.ly/ANKET_NEWRATIONCARD

વરરષઠ નાગરરકનુ ંપ્માણપત્ર -વરરષઠ નાગરરકનુ ંપ્માણપત્ર -  http://bit.ly/ANKET_SENIORCITIZENhttp://bit.ly/ANKET_SENIORCITIZEN

રવધવા પ્માણપત્ર - રવધવા પ્માણપત્ર - http://bit.ly/ANKET_WIDOWCERTIFICATEhttp://bit.ly/ANKET_WIDOWCERTIFICATE

આવકનુ ંપ્માણપત્ર/દાખલો - આવકનુ ંપ્માણપત્ર/દાખલો - http://bit.ly/ANKET_INCOMECERTIFICATEhttp://bit.ly/ANKET_INCOMECERTIFICATE

ખેડૂત પ્માણપત્ર - ખેડૂત પ્માણપત્ર - http://bit.ly/ANKET_FARMERCERTIFICATEhttp://bit.ly/ANKET_FARMERCERTIFICATE

બીજી ઘણી બધી સેવા રવરે્ જાણકારી મેળવવા- બીજી ઘણી બધી સેવા રવરે્ જાણકારી મેળવવા- http://bit.ly/ANKET_GENRALSERVICEhttp://bit.ly/ANKET_GENRALSERVICE

હુ ંવચન આપુ ંછ ંકે મારી દરેક પતુ્રીને તેના સમગ્ જીવન દરમયાન પે્મ અને આદર આપીશ પછી ભલે હુ ંવચન આપુ ંછ ંકે મારી દરેક પતુ્રીને તેના સમગ્ જીવન દરમયાન પે્મ અને આદર આપીશ પછી ભલે 

મારે બીજા ગમે તેટલા સતંાનો હોય. હુ ંમારા ંબધા બાળકો વચચે ભેદભાવ નરહ રાખુ ંઅને દરેકનુ ંસમાન મારે બીજા ગમે તેટલા સતંાનો હોય. હુ ંમારા ંબધા બાળકો વચચે ભેદભાવ નરહ રાખુ ંઅને દરેકનુ ંસમાન 

પાલનપોર્ણ કરીશ અને દરેકને સરખી આરથષિક મદદ, પ્ેમ અને રશક્ષણની તક આપીશ પછી તે બદલ પાલનપોર્ણ કરીશ અને દરેકને સરખી આરથષિક મદદ, પ્ેમ અને રશક્ષણની તક આપીશ પછી તે બદલ 

છોકરો હોય કે છોકરી, જયા ંસધુી તે પખુત ઉંમરની ના થાય તયા ંસધુી હુ ંતેના લગન નરહ કરાવુ ંઅને તેને છોકરો હોય કે છોકરી, જયા ંસધુી તે પખુત ઉંમરની ના થાય તયા ંસધુી હુ ંતેના લગન નરહ કરાવુ ંઅને તેને 

ઘરની બહાર કામ કરવા નરહ મોકલુ ંતદુપરાતં તેની મરજી રવરુદ્ધના લગન કરવા માટે ક્યારેય સરમરત ઘરની બહાર કામ કરવા નરહ મોકલુ ંતદુપરાતં તેની મરજી રવરુદ્ધના લગન કરવા માટે ક્યારેય સરમરત 

નરહ આપુ.ં હુ ંતેના લગન માટે કોઈપણ પ્કારનુ ંદહજે આપીશ નરહ કે આપવા માટે સમંત થઇશ નરહ.નરહ આપુ.ં હુ ંતેના લગન માટે કોઈપણ પ્કારનુ ંદહજે આપીશ નરહ કે આપવા માટે સમંત થઇશ નરહ.

્સરક્રી ક્રયા અને પ્મ્િપત્ ક્ઢવ્ વવષે
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* એક સદેંશ ** એક સદેંશ *

એક દીકરી....એક દીકરી....

ભણીશ ગણીશને કોઈ કામ કરીશ,ભણીશ ગણીશને કોઈ કામ કરીશ,

હુ ંપણ દુરનયામા ંમારંુ અલગ નામ કરીશ,હુ ંપણ દુરનયામા ંમારંુ અલગ નામ કરીશ,

દીકરી છ ંતો શુ ંથ્ુ ંહુ ંપણ મારી જીંદગી જીવીશ.દીકરી છ ંતો શુ ંથ્ુ ંહુ ંપણ મારી જીંદગી જીવીશ.


