
                     “પ્રોજેક્ટ માસમુ” 

સમાજકાર્ય વિભાગ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાઇલ્ડ હલે્પલાઇન ૧૦૯૮ના નોડલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી 1999થી 
ચાલે છે, આ હલે્પલાઇનમાાં ૦ થી ૧૮ િર્યના બાળકો તેમજ તેમના િાલીઓ બાળકોના પ્રશ્નો સાંદભે મદદ 
માાંગે છે.  ચાઇલ્ડલાઇન પાસે આિતા વિવિધ કેસોમાાંથી બાળકોના જાવતર્ શોર્ણના કેસમાાં િધારો થતો 
જોિા મળ્ર્ો છે. જો કે જાહરે થતાાં કેસ કરતાાં સમાજમાાં બનતી આિી ઘટનાઓન ાં પ્રમાણ અનેકગણ ાં િધારે છે. 
આિી ઘટનામાાં બાળક પોતે આિા શોર્ણને સમજી શકત  નથી. એવ ાં પણ બને છે કે બાળક આિી ઘટના વિરે્ 
મા-બાપ કે િડીલોને જણાિે છે ત્ર્ારે માતા-વપતા, િડીલોને આિી ઘટનાઓનો વિરોધ કરિાન ાં કે શોર્ણકતાય 
સામે લડિાન ાં મ શ્કેલ લાગે છે પોતાના બાળકો સાથે બનેલી આ ધટના સમાજને જાણ થશે તો આબરૂ જશ ે
તેિી લાગણી તેઓ અન ભિે છે, આમ શોર્ણ કરનાર, ગ નો કરનારની આબરૂ જિી જોઈએ તેને બદલ ેભોગ 
બનનારની આબરૂ જાર્ તેિા સમાજના િલણોને કેિી રીતે બદલિા? શોર્ણનો ભોગ બનલેી છોકરી શા માટે 
ચપૂ રહ?ે સમાજ,સાંસ્થાઓ તનેે મદદરૂપ બન ેઅને આિી શોર્ણની ઘટના તેના જીિનમાાં બન ેનહીં અન ેબન ે
તો તેની ર્ોગ્ર્ સમર્,ે ર્ોગ્ર્ પદ્ધવતથી , શારીરરક, માનવસક સારિાર થાર્ તે જરૂરી છે. તો આઘાત લાગે નહીં 
અને આઘાતની જીિન પર નકારાત્મક અસરો ઊભી થશે નહીં. આ રદશામાાં પ્રર્ત્નો થિા જરૂરી છે, બાળકોન ાં 
જાવતર્ શોર્ણ ગ નો છે, તે સમાજને જણાિિાની જરૂર છે. માત્ર છોકરીઓ સાથે જ જાવતર્ શોર્ણ થાર્ છે ત ે
સમજવ ાં ભલૂ ભરેલ ાં છે. છોકરાઓ સાથે ક ટ ાંબમાાં, સમાજમાાં, તેમનાથી મોટા છોકરાઓ/પ ર ર્ો/ સ્ત્રીઓ દ્વારા શોર્ણ 
થાર્ છે.છોકરીઓ સાથે કોઈપણ છોકરા/પ ર ર્ો/ સ્ત્રીઓ દ્વારા જાવતર્ શોર્ણ થઈ શકે છે. જાવતર્ શોર્ણ કહીએ 
છીએ ત્ર્ારે તેના વ્ર્ાપક અથયને સમજિાનો છે આિા શોર્ણમાાં બાળક સાથે થતાાં શારીરરક અડપલાાં, જાવતર્ 
અંગો ઉપર કે શરીરના કોઈપણ ભાગ પર જાવતર્ ઈચ્છા સાથેનો સ્પશય, અને જાવતર્ સમાગમન ેજાવતર્ શોર્ણ 
કહી શકાર્. છોકરીઓ સાથ ે ચેનચાળા, હાિભાિથી, ઇશારાઓથી, ગાંદી ભાર્ાનો પ્રર્ોગ િગેરે બાબતોનો 
સમાિેશ માનવસક શોર્ણમાાં થાર્ છે.  સમાજમાાં એક અભભગમ એિો છે કે બાળમાનસમાાં આિા પ્રકારન ાં 
વશક્ષણ હાવન પહોંચાડે છે. પરાંત   િૈજ્ઞાવનક અભભગમ એમ કહ ેછે. કે ર્ોગ્ર્ ઉંમરે, ર્ોગ્ર્ પધ્ધવતથી ર્ોગ્ર્ સમજ 
વિકસે તો બાળકોના જીિનમાાં શોર્ણન ેલગતા જોખમો વનિારી શકાર્ છે. બાળકની સમજ વિકસાિિા માટે 
ચાઇલ્ડલાઇન ઈન્ડડર્ા ફાઉડડેશન દ્વારા " કોમલ" રફલ્મ બનાિિામાાં આિી છે. આ રફલ્મને લઈન ેચાઈલ્ડ 
લાઈનના ડાર્રેક્ટરશ્રી ડો. આનાંદીબેન પટેલ ેબાળકોના શારીરરક- માનવસક શોર્ણ અંગે જાગવૃતન ાં કામ િર્ય 
2015થી શરૂ કર્ ું છે જેને પ્રોજેક્ટ માસ મ નામ પણ આપિામાાં આવ્ર્ ાં છે.આ કાર્યક્રમમાાં ર્ાંગ ઇન્ડડર્ન અન ે
ટાઇમ્સ ફાઉડડેશન પણ સાથે જોડાર્ ાં છે, આ કાર્યક્રમની તબક્કાિાર મારહતી આ મ જબ છે. 

 

કોમલ મેન્યઅુલની વિગત: 



બાળકોને  જાવતર્ શોર્ણના ભોગ બનતા અટકાિિા બાળકોને જાગતૃ કરિા જરૂરી છે, બાળકોને જાગતૃ કરિા 
આ સાંિેદનશીલ મ દ્દાને સમજી શકે તે ભાર્ામાાં, ઉંમરના પરરપે્રક્ષમાાં િાતને રજ  કરિી જરૂરી છે. તેન ેધ્ર્ાનમાાં 
લઇ ચાઈલ્ડલાઈન વનર્ામકશ્રી ડો.આનાંદીબને પટેલ ેગ જરાત વિદ્યાપીઠની ક માર વિનર્ માંરદર વિદ્યાલર્ની 
ધોરણ-૮ની છોકરીઓ સાથે જાવતર્ શોર્ણ સાંદભે પ્રવવૃતઓ અને ચચાય કરી  છોકરીઓએ સાંપણૂય બેઠક દરમ્ર્ાન 
ખ બ સ ાંદર ચચાય કરી અને પોતાના અન ભિો જણાવ્ર્ા આ બેઠકના પ્રવતભાિોને  ધ્ર્ાનમાાં લઇ તેઓએ  ૧૨ 
થી ૧૬ િર્યની છોકરીઓ માટે કોમલ નામન ાં મેન અલ તૈર્ાર કર્ ું . આ મેડર્ અલના મ ખ્ર્ હતે  ઓ  છોકરાઓ 
અને છોકરીઓમાાં જાવતર્ શોર્ણ શ ાં છે? તેની સમજ વિકસાિિી, જાવતર્ શોર્ણ બોલીને, હાિભાિ, ઇશારા 
અને માનવસક રીતે શ ાં હોર્ છે? , સારો સ્પશય અને ખરાબ સ્પશય શ ાં છે? , આવ ાં શોર્ણ થાર્ ત્ર્ારે શ ાં કરવ ાં? તેની 
સમજ વિકસાિિી. આ મેડર્ અલમાાં ૩ પ્રવવૃિઓ દ્વારા છોકરીઓન ેજાગતૃ કરિામાાં આિે છે, એક પ્રવવૃતમાાં 
તેમને અમ ક પ્રશ્નો આપિમાાં આિે છે, જેના પર નાના ગ પ બનાિી ગ્ર પચચાય કરિામાાં આિે છે. આં પ્રવવૃિનો 
હતે   બાળકીઓમાાં કોમલ મ િીની સમજ અંગ ેપિૂયભવૂમકા ઉભી કરિાની છે આ પ્રવવૃતમાાં બાળકીઓ છોકરા-
છોકરીઓ િચ્ચેના તફાિત સમજે છે. છોકરા અને છોકરીઓ િચ્ચ ેઉછેરન ેકારણે ઉભા થતા તફાિતને સમજે 
છે. બીજી પ્રવવૃતમાાં બાળકીઓ જાવતર્ શોર્ણ રોજજિંદા જીિનમાાં કેિી રીતે થાર્ છે? , જાવતર્ શોર્ણ થાર્ છે 
ત્ર્ારે બાળકો કેિી શારીરરક, માનવસક સ્સ્થવત અન ભિે છે?, સારો સ્પશય અને ખરાબ સ્પશય શ ાં છે? તે જાણવ ાં 
જર્ારે ત્રીજી પ્રવવૃતમાાં તેમને તકલીફના સમર્માાં કોણ મદદ કરી શકે અને ચાઈલ્ડલાઈન શ ાં છે તેની મારહતી 
મળે છે આ પ્રવવૃતઓના ઉપર્ોગથી બાળકીઓની જાવતર્ શોર્ણની સમજને વિકસાિિામાાં આિે છે.આ 
મેડર્ અલને ઘણી બાળકીઓ સાથે કાર્યક્રમ કરી ટેસ્ટ કરિામાાં આવ્ર્ ાં.  

પ્રોજેક્ટ માસમુ અંતગગત િર્ગ ૨૦૧૬-૧૭માાં થયેલી તાલીમો: 

બાળકોને જાવતર્ શોર્ણથી જાગતૃ કરિા બાળકીઓ સ ધી િધ ને િધ  જાગવૃત કાર્યક્રમ પહોચે તે 
અંગેના પ્રર્ત્નો કરિામાાં આવ્ર્ા. ગ જરત વિદ્યાપીઠના સમાજકાર્ય વિભાગના વિદ્યાથીઓ જે ગામોમાાં 
આઉટરીચમાાં જાર્ છે તે ગોતા ,ઝાણ ાં ,વસિંગરિા, લપકામણ, દાંતાલીની પ્રાથવમક શાળાઓમાાં 
ચાઈલ્ડલાઈન કોડીનેટરે વિદ્યાથીઓ સાથે મળીને જાગવૃત કાર્યક્રમ કર્ાય. દરમ્ર્ાન CII (confederation 
of Indian Industry)ના YI (Young Indian)ગ્ર પ દ્વારા પ્રોજેક્ટ માસ મ સ્િરૂપે તેઓ બાળકોના જાવતર્ 
શોર્ણ મ દે કામ કરિાની શરૂઆત કરી. “પ્રોજેક્ટ માસ મ” અંતગયત YI અને ચાઈલ્ડલાઈને સાથે રહી 
બાળકોને જાગતૃ કરિાના કાર્યક્રમોન ાં આર્ોજન કરિાન ાં નક્કી થર્ ાં.      YI અને ચાઈલ્ડલાઈને 
અમદાિાદ જીલ્લા કલેકટરશ્રીને રજૂઆત કરી અને તેમણે તરત જ જીલ્લા વશક્ષણ વિભાગને આદેશ 
કર્ો વશક્ષણ વિભાગે તરત જ તેમના દ્વારા ર્ોજાતી  વશક્ષકોની તાલીમ દરમ્ર્ાન આ મેડર્ અલની 
તાલીમ ગોઠિી. ચાઈલ્ડ લાઈનના ડાર્રેકટર ડો.આનાંદીબેન પટેલ દ્વારા તાલીમ આપિામાાં આિી જેની 
વિગતો નીચે મ જબ છે. 



 
તાલીમ/કાર્યક્રમ સ્થળ તારીખ વિદ્યાથી/વશક્ષકોની સાંખ્ર્ા 
અમદાિાદ જીલ્લા 
પ્રાથવમક વશક્ષણ વિભાગના 
વશક્ષકોની મેડર્ અલની 
તાલીમ 

તાલીમ ભિન, 
ખમાસા. 

      ૦૨-૦૯-૨૦૧૬        ૧૩૦ 

ટીચ ફોર ઇન્ડડર્ા 
ફેલો(ટીચર)ની મેડર્ અલ 
ની તાલીમ 

રીિરસાઈડ સ્ક લ,       ૦૪-૦૯-૨૦૧૬         ૬૦ 

અમદાિાદ જીલ્લા 
પ્રાથવમક વશક્ષણ વિભાગના 
વશક્ષકોની મેડર્ અલની  
તાલીમ 

તાલીમ ભિન,ગોતા      ૦૯-૦૯-૨૦૧૬       ૧૬૦ 

અમદાિાદ જીલ્લા 
પ્રાથવમક વશક્ષણ વિભાગના 
વશક્ષકોની મેડર્ અલની 
તાલીમ 

તાલીમ ભિન, 
ખમાસા. 

    ૨૦-૦૯-૨૦૧૬       ૧૨૫ 

                                                                                                                            

આ પ્રમાણે ૨૦૧૬-૧૭ માાં વશક્ષકોની 
તાલીમ કરિામાાં આિી જેમાાં 
મ ખ્ર્ત્િે વિજ્ઞાન-ગભણત અન ે
સમાજવિધાના વશક્ષક ભાઈઓ-
બહનેો હતા. 

પ્રોજેક્ટ માસમુ અંતગગત 
િર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
થયેલી તાલીમો: 



િર્ય ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ર્ાન YI ચેપ્ટર અને ચાઈલ્ડલાઈન દ્વારા ફરીથી આ તાલીમોન ેવશક્ષકો સ ધી પહોચાડિાના 
પ્રર્ત્નો કરિામાાં આવ્ર્ા. જેમાાં વશક્ષકો િધ  સારી રીતે બાળકીઓ સ ધી તાલીમને પહોચાડી શકે તે હતે  થી 
મેડર્ અલને અન રૂપ કીટ પણ તૈર્ાર કરિામાાં આિી. જીલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણાવધકારીનો સાંપકય કરી ફરીથી 
વશક્ષકોની તાલીમ ગોઠિિામાાં આિી. અમદાિાદ જીલ્લાના અલગ-અલગ તાલ કાના વશક્ષકોના ગ્ર પમાાં તાલીમ 
ગોઠિામાાં આિી ચાઈલ્ડ લાઈનના ડાર્રેકટર ડો.આનાંદીબેન પટેલ દ્વારા તાલીમ આપિામાાં આિી જેની 
વિગતો નીચે મ જબ છે. 
તાલીમ/કાર્યક્રમ સ્થળ તારીખ વશક્ષકોની સાંખ્ર્ા 

અમદાિાદ જીલ્લાના 
સીટી તાલ કાની 
શાળાના 
વશભક્ષકાબહનેોની 
મેડર્ અલની તાલીમ 

CII હાઉસ, પાંચિટી ૧૬-૦૯-૨૦૧૭ ૪૫ 

અમદાિાદ જીલ્લાના 
દસક્રોઈ તાલ કાની 
શાળાના 
વશભક્ષકાબહનેોની 
મેડર્ અલની તાલીમ 

CII હાઉસ, પાંચિટી ૨૧-૦૨-૨૦૧૮ ૭૦ 

અમદાિાદ જીલ્લાના 
દસક્રોઈ તાલ કાની 
શાળાના 
વશભક્ષકાબહનેોની 
મેડર્ અલની તાલીમ 

CII હાઉસ, પાંચિટી ૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ૮૧ 

     

 આ બે તાલ કાના વશભક્ષકાબહનેોની તાલીમ કરિામાાં આિી  અન ેઆ બહનેોએ તેમની શાળાઓમાાં અભ્ર્ાસ 
કરતી છોકરીઓને જેની ઉમર ૧૨ િર્યથી િધ  છે તમેની સાથે આ કાર્યક્રમ કર્ો આ કાર્યક્રમ અંતગયત 
અમદાિાદના બે તાલકુાની કુલ ૯૮૦૦ છોકરીઓને આિરી લેિામાાં આિી. તે ઉપરાાંત વનરમા ર્ વનિસીટીના 
મેનેજમેડટ વિભાગના ૪૫ વિદ્યાથીઓન ેપણ તાલીમ આપિામાાં આિી  



    

 

ચાઈલ્ડલાઈનના કોડીનેટર ભબનલ પટેલ દ્વારા પણ અલગ અલગ સાંસ્થાઓમાાં અને શાળાઓમાાં બાળકીઓ 
સાથે િર્ય દરમ્ર્ાન નીચે પ્રમાણે કાર્યક્રમો કરિામાાં આવ્ર્ા. જેમાાં ક લ ૨૮૭ જેટલી છોકરીઓને જાવતય શોર્ણ 
વિરુદ્ધ જાગતૃ કરિામાાં આિી.   

 

ક્રમ તારીખ સ્થળ બાળકીઓની સાંખ્ર્ા 
૧ ૦૫-૦૪-૨૦૧૭ હ્ય મનકાઇડડ સાંસ્થા, ચાાંદખેડા ૬૦ 

૩ ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ હ્ય મનકાઇડડ સાંસ્થા, ચાાંદખેડા ૬૦ 

૪ ૧૪-૦૮-૨૦૧૭ આવશર્ વિદ્યાલર્, રામનગર ૫૫ 

૫ ૧૮-૦૯-૨૦૧૭ ગોતા પ્રાથવમક શાળા ૫૭ 

૬ ૨૯-૧૧-૨૦૧૭ બહરેામપ રા પ્રાથવમક શાળા ૫૫ 



 

હ્ય મનકાઇડડ સાંસ્થામાાં 
બાળકીઓ સાથે પ્રોજેક્ટ 
માસ મ અંતગયત કાર્યક્રમ 

પ્રોજેક્ટ માસમુ 
અંતગગત િર્ગ ૨૦૧૮-
૧૯માાં થયેલી 

તાલીમો: 

આ પ્રોજેક્ટ અંતગયત સેિા સાંસ્થાની બહનેો જે માસ્ટર ટે્રનર તરીકે જોડારે્લી છે તેિી ૪૫ બહનેોની જ ન 
૨૦૧૮માાં ચાઈલ્ડલાઈન કોડીનેટર દ્વારા તાલીમ કરિામાાં આિી આ બહનેોએ અમદાિાદના જ દા-જ દા 
વિસ્તારોમાાં સેિા સાંસ્થાના સેડટરો ચાલે છે તેના સાંપકયમાાં આિતી છોકરીઓ અને તેમની માતા સાથે કાર્યક્રમો 
કર્ાય આ હઠેળ ૧૦૦૦ છોકરીઓ અને ૨૨૦ બહનેોને જાવતર્ શોર્ણ સામે જાગતૃ કરિામાાં આિી અને હજી 
આ કાર્યક્રમ ચાલી જ રહ્યો છે,  

આમ પ્રોજેક્ટ માસ મ અંતગયત બ ે તાલ કાઓમાાં તાલીમ થઇ છે િર્ય ૨૦૧૮-૧૯ માાં અમદાિાદ 
જીલ્લાના બાકી તમામ તાલ કાઓની શાળાના વશક્ષકો અને અમદાિાદ મ્ર્ નીસીપલ કોપોરેશનની શાળાના 
વશક્ષકોને તાલીમ આપિાન ાં લક્ષર્ાાંક નક્કી કર્ ું છે જેથી િધ  બાળકીઓને જાવતર્ શોર્ણ સામે જાગતૃ કરી 
શકાર્ . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


