
ચાઈલ્ડલાઈન અમદાવાદ દ્વારા 
થયેલ નવીનતમ પ્રયોગો 



બાળકોના જાતતય શોષણના જાગતૃત કાયયક્રમ
“પ્રોજેક્ટ માસમુ”

• બાળકોના જાતતય શોષણના જાગતૃત કાયયક્રમમાાં CIIના યાંગ 
ઇન્ડડયન-અમદાવાદ ચેપ્ટર સાથે પ્રોજેક્ટ માસમુમાાં MOU 
સાઈન કર્ુું  આ MOU મજુબ ચાઈલ્ડલાઈને અમદાવાદ 
જીલ્લાના તશક્ષકોને “કોમલ મેડર્અુલ” પર તાલીમ આપી ેે.

• આ તાલીમના કામને CII ના એડર્અુલ ડે પર ચાઈલ્ડલાઈન 
તનયામક અને સીટી કોડીનેટરને એવાડય આપી સડમાતનત 
કરવામાાં આવ્યા હતા 

• પ્રોજેક્ટ માસમુમાાં ચાઈલ્ડલાઈન અમદાવાદને તશક્ષણમાંત્રી શ્રી 
ભપેુડરભાઈ ચડુાસમા દ્વારા પણ સડમાતનત કરવામાાં આવ્ર્ુાં ેે.

• પ્રોજેક્ટ માસમુ અંતગયત ૧૧૦૪  તશક્ષકો,૨૪૦ સેશન અને 
૧૦૪૭૬ જેટલા બાળકોને જાતતય શોષણની સામે જાગતૃ કરી 
કોમલ મવુી અને ચાઈલ્ડલાઇનની માહહતી આપવામાાં આવી 
ેે. 



ચાઈલ્ડલાઈન નનયામકશ્રી દ્વારા થયેલ તાલીમો:
તારીખ નિષય નિગત 

તારીખ: ૨૮-૦૮-૨૦૧૭
સોમવાર

તવષય : પ્રોજેક્ટ માસમુ,  
અને કોમલ  
મેનઅુલની    
તાલીમ  

તનરમા ર્તુનવસીટી અને 
ગજરાત ર્તુનવસીટીના કુલ 

૪૫ તવદ્યાથીઓએ  
વોલેડટીયર તરીકે જોડાઈને  
બાળકોના જાતતય શોષણ

તવરુધ જાગતૃતના મેડર્અુલની 
તાલીમ મેળવી હતી. 

તારીખ: ૧૬-૦૯-૨૦૧૭
શતનવાર 

તવષય:  પ્રોજેક્ટ “માસમુ”
(બાળકોને જાતતય

શોષણ સામે   
જાગતૃતના  

મેડર્અુલની   
તાલીમ) 

અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથતમક 
તશક્ષણ તવભાગના સીટી

તાલકુાના 45 તશક્ષક્ષકાઓએ 
તાલીમ મેળવી અને તેમની 
શાળાઓમાાં બાળકીઓનો

જાગતૃત કાયયક્રમ કયો



તારીખ નિષય નિગત 
તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૧૮

બધુવાર
-તવષય:  પ્રોજેક્ટ “માસમુ”

(બાળકોને જાતતય શોષણ સામે
જાગતૃતના મેડર્અુલની તાલીમ)

દસક્રોઈ તાલકુાના 70 

તશક્ષક્ષકાઓએ તાલીમ મેળવી 
જેઓએ તેમની શાળાઓમાાં
બાળકીઓને માટે જાગતૃત

કાયયક્રમ કયો                 

તારીખ: ૨૬-૦૩-૨૦૧૮
સોમવાર

તવષય:  પ્રોજેક્ટ “માસમુ”
(બાળકોને જાતતય શોષણ સામે
જાગતૃતના મેડર્અુલની તાલીમ)

દસક્રોઈ તાલકુાના 84 

તશક્ષક્ષકાઓએ તાલીમ મેળવી 
જેઓએ તેમની શાળાઓમાાં

બાળકીઓ માટે તાલીમ કાયયક્રમ 
કયો

તારીખ :૩૦-૦૮-૨૦૧૮
ગરુુવાર

તવષય: પ્રોજેક્ટ “માસમુ”
(બાળકોને જાતતય શોષણ સામે
જાગતૃતના મેડર્અુલની તાલીમ)

પેરેન્ડટિંગ ફોર પીસના ૬૦
વોલેડટીયરને આ મેડર્અુલ

પર તાલીમ આપવામાાં આવી

તારીખ :૦૩-૧૨-૨૦૧૮
રતવવાર

તવષય: બાળકોનુાં જાતીય
શોષણ

અમદાવાદ શહરે પોલીસના
૧૦૦ CWPOની તાલીમ કરી



ચાઈલ્ડલાઈન કોડીનેટર અને વોલેડટીયર દ્વારા 
થયેલ તાલીમ.

શાળા/સસં્થા ન  ંનામ નિદ્યાથીઓની
સખં્યા 

શાળા/સસં્થા ન  ંનામ નિદ્યાથીઓની
સખં્યા 

સાબરમતી કડયા
શાળા 

૩૧૫ સી. એન તવદ્યામાંહદર ૨૦૦

HBK સ્કુલ ૨૭૩૯ હ્યમુનકાઇડડ સાંસ્થા, 
ચાાંદખેડા

૬૦

તવશા મેવાડા સમાજ 
સભા 

૮૦ આતશષ તવદ્યાલય, 
રામનગર

૫૫

H.H પટેલ સાંકુલ ૨૧૪ ગોતા પ્રાથતમક શાળા ૫૭

તવનય તવદ્યા માંહદર ૧૧૦ બહરેામપરુા પ્રાથતમક 
શાળા

૫૫

અમદાવાદ શહરે પોલીસ સાથે રહી DCP ઝોન ૧,૩,અને ૭ માાં ૪૦૦  બાળકો ને માહહતી 
આપી 



ભીખ માાંગતા બાળકો માટે રેસ્ય ુઓપરેશન  
• અમદાવાદ શહરેમાાં ભીખ માાંગતા બાળકોને 

સ્પેતશયલ જુવેનાઇલ પોલીસ ર્તુનટ સાથે રહી દરેક 
પોલીસ સ્ટેશન ના CWPOની તાલીમ કરી ઓગસ્ટ 
૨૦૧૭ માાં અઠવાહડયાનુાં રેસ્ય ુઓપરેશન કર્ુું હત ુાં 
જેમાાં ૨૪ બાળકોને રેસ્ય ુકરવામાાં આવ્યા હતા 

• અમદાવાદ શહરેમાાં મહહલા પોલીસ સાથે રહીને 
માચય-૨૦૧૮ માાં એક અઠવાહડયાનુાં રેસ્યુ
ઓપરેશન કર્ુું હત ુાં જેમાાં ૩૦ બાળકોને રેસ્ય ુ
કરવામાાં આવ્યા હતા  



ચાઈલ્ડલાઈન તનયામકશ્રી દ્વારા થયેલ અડય તાલીમ

ક્રમ તારીખ ટીમની નિગત તાલીમનો નિષય

૧ ૩-૦૯-૨૦૧૭ ગાધંીનગર ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ
તાલીમ 

બાળકોના અનધકારો અને 
કાયદાઓ(જેજેએક્ટ, પોસ્કો
એક્ટ,લેબર એક્ટ )

૨ ૧૧-૧૧-૨૦૧૭ આણદં ચાઈલ્ડ લાઈન ટીમ
તાલીમ

બાળકોના અનધકારો અને 
કાયદાઓ(જેજેએક્ટ, પોસ્કો
એક્ટ,લેબર એક્ટ )

૩ ૧૨-૧૦-૨૦૧૭ હ િંમતનગર-પચંમ ાલ ચાઈલ્ડ 
લાઈન ટીમ તાલીમ

બાળકોના અનધકારો અને 
કાયદાઓ(જેજેએક્ટ, પોસ્કો
એક્ટ,લેબર એક્ટ )

૪ ૨3-૦૨-૨૦૧૮ રેલ્િે  લે્પ ડેસ્ક ટીમ 
તાલીમ

બાળકોના અનધકારો અને 
કાયદાઓ(જેજેએક્ટ, પોસ્કો
એક્ટ,લેબર એક્ટ )



ચાઈલ્ડલાઈન અમદાવાદ જુદી જુદી
કતમટીમાાં સભ્ય 

• સ્ટેટ એડોપ્શન હરસોસય એજડસીની સ્ટેટ કતમટી 
માાં તનયામકશ્રી, ચાઈલ્ડલાઈન સભ્ય ેે.

• સ્ટેટ હ્યમુન ટ્રાહફહકિંગ સેલની કતમટીમાાં પણ 
સભ્ય ેે.

• સમાજ સરુક્ષા ખાતા, ગાાંધીનગરની પ્રોજેક્ટ 
તસલેકશન કતમટીમાાં તનયામકશ્રી સભ્ય ેે.

• અમદાવાદ શહરેમાાં બાળકોને જાતીય શોષણ 
પર ટે્રનીગ આપવા અમદાવાદ શહરે પોલીસના 
પ્રોજેક્ટની કતમટીમાાં સભ્ય ેે.   


