
                                                                                                                                                                                                

 

 

 

લાર્િક અશલેાર 

૨૦૧૭-૧૮ 

 

 

 

 

ચાઈલ્ડરાઈન  નોડર  ઓગેનાઈજેળન 

વભાજકામય ર્લબાગ, 

ગજુયાત ર્લદ્યાીઠ. 
 

 



                                                                                                                                                                                                

અનકુ્રભણિકા 

 

 ચાઈલ્ડ રાઈન યીચમ  

1) ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ ય આલેરા પનન ું લગીકયણ. 

૨) ચાઈલ્ડરાઈનભાું નધામેરા કેવન ું લગીકયણ. 

૩) આઉટયીચ પ્રગ્રાભ.  

૪) ઓનશાઉવ કામયક્રભ. 

૫) અલેયનેવ કામયક્રભ. 

૬) સ્ેશળમર કામયક્રભ.   

૭) સ્ેશળમર અલેયનેવ કામયક્રભ. 

૮) ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા ફનાલેર ફાકના ગ્ર ની શલગત. 

૯) તારીભ-વેશભનાયની શલગત. 

૧૦) ચાઈલ્ડરાઈનની અન્મ શલગત 

   - કાભગીયીના પટા                                                    

                                        



                                                                                                                                                                                                

ચાઈલ્ડરાઈન રયચમ 

જે ફાકને તેભની વભસ્માના ઉકેર ભાટે જરૂયી વેલાઓ ભી ળકતી નથી, તેલા ફાકને મગ્મ વેલા 

યૂી ાડલા ભાટે ચાઈલ્ડરાઈનન ઉદબલ થમ છે. ચાઈલ્ડરાઈન ફાકને તેભના અશધકાય પ્રાપ્ત 

થામ તે ભાટે કાભ કયે છે.ચાઈલ્ડરાઈન બાયતના ફાકના શક્કના યક્ષણન ું કાભ વયકાયી અને 

બફનવયકાયી વુંસ્થાઓના વશમગથી કયે છે,ચાઈલ્ડરાઈન ભહશરા અને ફા શલકાવ ભુંત્રારમના 

“વુંકબરત ફા સ યક્ષા એકભ”(ICPS)ન બાગ છે,ચાઈલ્ડરાઈન વેલાને કામયયત કયલા અને શલકવાલલા 

ભાટે ભહશરા અને ફા શલકાવ ભુંત્રારમે ચાઈલ્ડરાઈન ઇન્ન્ડમા પાઉન્ડેળન(CIF)ને શનય કત કયી છે, 

૧૦૯૮ પન નુંફય એ ૨૪ કરાકની ચાઈલ્ડરાઈનની ભપત પન વેલા છે,જે ફાકને વરાભતી અને 

વુંબાની જરૂય છે, તેલા ફાકની શલશલધ જરૂહયમાત ભાટે વેલાઓ આતી વુંસ્થાઓ વાથે 

ચાઈલ્ડરાઈન વુંકરન કયે છે.  

ચાઈલ્ડરાઈનના શતેઓુ: 
 ફાકન ું શે્રષ્ઠતભ હશત વચલામ તેની ખાતયી કયલી. 

 તયછડામેરા કે ળશત ફાક ચાઈલ્ડરાઈનની ભદદ રઇ ળકે. 

 કાજી અને વુંયક્ષણની જરૂહયમાતલાા ફાકન ું  નલવયન કયવ ું. 

 ફાક સ ધી અવયકાયક યીતે શોંચવ . 

 પ્રાપ્મ વેલાઓ જરૂહયમાતલાા ફાક સ ધી શોંચાડલી. 

ચાઈલ્ડરાઈનના મખુ્મ રક્ષિો: 
 ૨૪ કરાક કામયયત           

 ૧૦૯૮ ભપત પન વેલા 

 તાત્કાબરક ભદદ  

 ળશયેના દયેક ફાક સ ધી વ્મા 

 યાષ્રીમ નેટલકય                                                          

 રાુંફા ગાન ું  ન:લવન                                                       



                                                                                                                                                                                                

                                                                           

ચાઈલ્ડરાઈનનુું ભાખુું  

     ભહશરા અને ફા કલ્માણ ભુંત્રારમ  

 

ચાઈલ્ડ રાઈન ઇન્ન્ડમા પાઉન્ડેળન 

                                    

   અભદાલાદળશયેભાું ચાઈલ્ડ રાઈન ની વેલાઓ  (૧૯૯૮ થી) 

 

ચાઈલ્ડરાઈનનડર            ચાઈલ્ડરાઈન કરાફ            ચાઈલ્ડ યેલ્લે શલે્ ડેસ્ક  

ગ જયાત શલદ્યાીઠ                 અવાગ વુંસ્થા                વેન્ટય પય ડેલરભેન્ટ 

 

ચાઈલ્ડરાઈન નડર 
ઓગેનાઈઝેળન 

ચાઈલ્ડરાઈન કરાફ 
ઓગેનાઈઝેળન 

ચાઈલ્ડરાઈન યેલ્લે શલે્ડેસ્ક 

(કાલ  ય યેલ્લે સ્ટેળન) 

ચાઈલ્ડરાઈન નડર વુંસ્થાની 
મ ખ્મ ભશૂભકાભાું પ્રબાલી 
નેટલકયને  સ શનશિત કયલાની  
શમ છે. ચાઈલ્ડરાઈન વાથે 
વુંફુંશધત વુંસ્થાઓ, તેભના 
દસ્તાલેજ, અને ટીભન ું 
પ્રશળક્ષણ, રેનીગ, જાગશૃત, 
હશભામત, અન ે

અવયકાયક વેલાઓની કાભગીયી 
કયલાની શમ છે.  

ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ ય 
અભદાલાદ ળશયેભાુંથી આલતા 
પન ય તયત કાભગીયી અને 
કેવન ું પરઅ, ફાકના 
 નલવયનની કાભગીયી, 
આઉટયીચ, નાઈટ આઉટયીચ, 
તશલેાયની ઉજલણી,સ્ેશળમર 
અલેયનેવ કામયક્રભ અને 
ચાઈલ્ડરાઈનના પ્રચાય-પ્રવાયની 
કાભગીયી કયલાની શમ છે,  

ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ કાલ  ય 
યેલ્લે સ્ટેળનથી આલતા પન ય 
તયત કાભગીયી અને કેવન ું 
પરઅ, ફાકના નલવયનની 
કાભગીયી, આઉટયીચ, નાઈટ 
આઉટયીચ, તશલેાયની 
ઉજલણી,સ્ેશળમર અલેયનેવ 
કામયક્રભ અને ચાઈલ્ડરાઈનના 
પ્રચાય-પ્રવાયની કાભગીયી 
કયલાની શમ છે, 



                                                                                                                                                                                                

 

ચાઈલ્ડરાઈનની કામયયચના:  
   

 
 

કઈણ ફાક કે  ખ્ત વ્મક્તત ૧૦૯૮ નુંફય ડામર કયે ત તે પન વીધ જ 

ચાઈલ્ડરાઈનના કર વેન્ટય ય આલે છે. 

 

 

ચાઈલ્ડરાઈન ટીભને પન ભે છે. અને ટીભ ભેમ્ફય તેન જલાફ આે છે, 

 

 

વીધી ભદદ: ભેડીકર,આશ્રમ, ળણ વાભે વુંયક્ષણ, ઘયલાવી,મતૃ્ય , ખલામેરા ફાક 

ફાફતે શલચાય-શલભળય 

પન ય ભદદ: બાલનાત્ભક ભદદ,  શનદેળ, સચૂનાઓ,ફાવેલાઓ આતી વુંસ્થાઓ 

સ ધી ભકરલા, અને ચાઈલ્ડરાઈનની જાણકાયી આલી  

  

 

શલળે સ શલધાઓ યૂી ાડતી વુંસ્થાઓ વાથે વુંકરન કયવ ું.ફાકને તેના ઘય સ ધી 

શચત  ું કયવ ું.હયલાયના વભ્મ વાથે ભધ્મસ્થી ફનીને ફાકન ું મગ્મ  ન:લવન કયવ ું,  

ફાકને રાુંફાગાાની વેલા ભી યશ ેતેલા સ્લમુંવેલક તૈમાય કયલા.  

ડામર ૧૦૯૮ 

શલે્ર ચાઈલ્ડરાઈન  

 

મ વીફતભાું ભદદ  

રાુંફા ગાાન ું   ન:લવન  



                                                                                                                                                                                                

ચાઈલ્ડરાઈનની લય ૨૦૧૭-૧૮ની મખુ્મ ર્વદ્ધિઓ: 

*  ચાઈલ્ડરાઈન અભદાલાદને ગજુયાત યાજ્મ ફાવુંયક્ષિ આમોગ તયપથી ૨૮-૦૯-૨૦૧૭ ના યોજ 

ઉત્કૃષ્ટ કાભગીયી અને ઋિ સ્લીકાય કેટેગયીભાું ફે એલોડય અને પ્રભાિત્રો આલાભાું આવ્મા                                                                                                                       

 

*  ચાઈલ્ડરાઈન નોડર ઓગેનાઈઝેળન ડામયેક્ટયશ્રી આનુંદીફેન ટેર અને 

કોઓયડીનેટય ણફનર ટેરને ફાકોના જાર્તમ ળોિના જાગરૃ્ત કામયક્રભ ”પ્રોજેક્ટ 

ભાસભુ”ભાું YI(મુંગ ઇન્ડડમન) ગ્રુ તયપથી એલોડય આલાભાું આવ્મા 

 



                                                                                                                                                                                                

1) ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ ય આલેરા પોનનુું લગીકયિ. 

ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ ય ફાક, તેભના લારીઓ, શલશલધ વુંસ્થાઓ, અને  વયકાયી-બફન વયકાયી 

વુંસ્થાઓ તેભની વભસ્માના વુંદબે પન કયી ભદદ ભાુંગતા શમ છે, જેભાું ચાઈલ્ડરાઈન ટીભ કેવની 

જરૂહયમાત મ જફ ભદદ શચાડે છે. એશપ્રર ૨૦૧૭- ભાચય ૨૦૧૮ સ ધી ૧૦૯૮ ય આલેર તભાભ 

પનન ું નીચે મ જફ લગીકયણ કયલાભાું આવ્ય ું છે.  

 

પનન ું લગીકયણ (એશપ્રર ૨૦૧૭ - ભાચય ૨૦૧૮) 
ર્લગત છકયી/

સ્ત્રી 
છકય 
/ ર  

૦ થી 
૫ લય 

૬ થી 
૧૧ 
લય 

૧૨ 
થી 
૧૬ 
લય 

૧૭-
૧૮ 
લય 

૧૮ થી 
ઉય 

ક ર 
પન 
કલ્વ 

કેવની ભાહશતીના 
પન 

૩૮૮ ૩૫૦ - - ૧ ૭ ૭૩૦ ૭૩૮ 

અન્મ ભાહશતી         

જાણકાયી અને 
યેપયર વશલિવની 
ભાહશતીના પન 

૨૦ ૧૩ - - - ૩ ૩૦ ૩૩ 

ચાઈલ્ડરાઈનની  
શલગત અને 

લરેન્ટીમયના પન 

૨૧ ૧૧ - - ૧ ૩ ૨૮ ૩૨ 

વટીલ કલ્વ         

પરઅ પન-
વીટી રેલરે  

૧૩૫ ૧૭૭    ૨ 

 

૩૧૦ ૩૧૨ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

પરઅ કર-
કેવ ભાટે અન્મ 
ચાઈલ્ડરાઈન 
વાથે  

૧૪૯ ૧૮૯ - - - - ૩૮૮ ૩૮૮ 

પન ટેસ્ટીંગ  ૩ ૩ - - - ૨ ૪ ૬ 

વામરન્ટ પન 
કલ્વ 

- - - - - - - ૧૭૬ 

ભરૂથી આલેરા 
કૉલ્વ 

૮૨ ૭૦  ૧ ૩ ૮ ૧૪૦ ૧૫૨ 

એક તયપી 
લાતચીત 

૩ ૪  ૧  ૧ ૫ ૭ 

અભાનજનક 
કૉલ્વ 

૩ ૩  ૧ ૧ ૨ ૨ ૬ 

લાતાયરાવબય 
કલ્વ 

૩ ૧   ૧  ૩ ૪ 

વ્મક્તતગત 
કલ્વ 

૩ ૧     ૪ ૪ 

લશીલટી કૉલ્વ ૯૮ ૩૫૭     ૪૫૫ ૪૫૫ 

કુર ૯૦૮ ૧૧૭૯  ૩ ૭ ૨૮ ૨૦૪૯ ૨૨૬૩ 

         

 

આ લય દયમ્માન ચાઈલ્ડરાઈન ાવે ૨૨૬૩ પનકલ્વ આવ્મા જેની વુંણૂય શલગત ઉયતત ટેફરભાું 

મ કલાભાું આલી છે. ૭૩૮ કૉલ્વ ફાકની વભસ્માઓના વુંદબયભાું ભદદ ઇચ્છતા કૉલ્વ શતા જેભાુંથી 38 

કૉલ્વ ફાક દ્વાયા જ કયલાભાું આવ્મા છે. આ કોષ્ટકની શલગતની વભજ તી નીચેના ચાટયભાું આી છે.  

                                          



                                                                                                                                                                                                

 

 

૨) ચાઈલ્ડરાઈનભાું નોધામેરા કેવોનુું લગીકયિ. 

ફાક ભાટે ની શલે્રાઇન ૧૦૯૮ એલી સ શલધા આી છે કે ફાક તે તાની વભસ્માઓ તથા 

બચિંતાઓને વ્મતત કયી ળકે ચાઈલ્ડ રાઈનભાું દયેક કરન ું અબીરેખન થામ છે. ચાઈલ્ડરાઈન દયેક 

કેવને જરૂયી વભજી તયત  જ પ્રશતહક્રમા આે છે . ચાઈલ્ડ રાઈનભાું આલતા કેવન ું લગીકયણ કયલાભાું 

આલે છે. લગીકયણ પ્રભાણે દસ્તાલેજ તૈમાય થામ છે જે નીચે મ જફ છે.  
 

કેવની ભાહશતીના 
પન, ૭૩૮ 

જાણકાયી અન ેયેપયર 
વશલિવની ભાહશતી ના 

પન, ૩૩ 

ચાઈલ્ડરાઈનની  શલગત 
અન ેલરને્ટીમય ના 

પન, ૩૨ 

પરઅ પન-વીટી 
રલેર ે, ૩૧૨ 

પરઅ કર-કેવ ભાટે 
અન્મ ચાઈલ્ડરાઈન વાથ ે

, ૩૮૮ 
પન ટેસ્ટીંગ , ૬ 

વામરન્ટ પન 
કલ્વ, ૧૭૬ 

ભરૂથી આલરેા 
કૉલ્વ, ૧૫૨ 

એક તયપી લાતચીત, ૭ 

અભાનજનક કૉલ્વ, ૬ 

લાતાયરાવબય કલ્વ, ૪ 

વ્મક્તતગત કલ્વ, ૪ 
લશીલટી કૉલ્વ, ૪૫૫ 

ચાઈલ્ડરાઈન ય આલેરા  
પોનનુું લગીકયિ



                                                                                                                                                                                                

 

* ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ ાવે લય ૨૦૧૭-૧૮ દયર્ભમાન કુર ૮૦૦ કેવ નોધામા શતા 

કેવના પ્રકાયો 

કેવોના પ્રકાય 

એ
ર્પ્ર

ર 

ભે જુન
 

જુર
ાઈ

 

ઓ
ગષ્

ટ 

વપ્
ટેમ્

ફય
 

ઓ
ક્ટ

ોફ
ય 

નલે
મ્ફ

ય 

ડી
વેમ્

ફય
 

જા
ડય

આુ
યી 

પેબ્ર
આુ

યી 

ભા
ચય 

કુર 

I. દયમ્માનગીયી  

તફીફી વશામ ૨ ૩ ૩ ૨  ૪ ૮ ૩ ૫ ૧ ૧ ૧ ૧ ૩૪ 

ળેલ્ટય ૭ ૫ ૩ ૩ ૨ ૨ ૦ ૫ ૬ ૨ ૦ ૦ ૩૫ 

 ન:સ્થાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦૧ 

શલદેળ  ન:સ્થાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૦ 

દ વ્મયલશાયથી યક્ષણ  ૩૧ ૩૦ ૨૫ ૧૧ ૫૧ ૧૯ ૧૨ ૧૬ ૯ ૧૯ ૧૫ ૪૫ ૨૮૩  

ન ભેર/અન્મ ૧૧ ૪ ૧ ૦ ૭ ૧૧ ૨ ૦ ૨ ૩ ૨ ૪ ૪૭ 

સ્ન્વયળી ૧૨ ૦૮ ૦૮ ૦૮ ૧૦ ૦૭ ૦૫ ૦૫ ૦૭ ૦૨ ૦૮ ૧૧ ૯૧ 

II. ખોલામેરા ફાકો  

ભી આલેર ફાક ૫ ૧૧ ૧૫ ૧૫ ૯ ૭ ૫ ૯ ૩૫ ૧૪ ૧૧ ૧૭   ૧૫૩ 

ભાતા શતાએ ભાુંગેર ભદદ ૩ ૨ ૭ ૩ ૬ ૪ ૨ ૧ ૬ ૧ ૪ ૩ ૪૨ 

III. બાલનાત્ભક વોટય  અને 
ભાગયદળયન 

૧૫ ૪ ૫ ૯ ૬ ૬ ૮ ૬ ૨૦ ૮ ૮ ૯ ૧૦૪ 

અન્મ ચાઈલ્ડરાઈનભાુંથી યીપય 
થમેર કેવ 

૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧૦ 

કુર ૮૩ ૬૯ ૬૮ ૫૧ ૯૫ ૬૭ ૩૯ ૫૦ ૮૬ ૫૨ ૫૦ ૯૦ ૮૦૦ 



                                                                                                                                                                                                

* જેભાું વોથી લધ  દ વ્મયલશાયથી યક્ષણના પ્રકાયભાું ૨૮૩ કેવ નધામા જેભાું જેભાું છકયીઓના ૭૩ કેવ 

નધામા છે. અને છકયાઓના ૨૧૧ કેવ નધામા છે, આ કેટેગયીભાું ફા બબક્ષ ક, ફા ભજ ય, જાશતમ 

ળણ, ળાયીહયક ળણ, ફા રગ્ન, ફાક ય થતી હશિંવાના કેવ નધામ છે. આ કેવભાું 

રીવતુંત્ર, ચાઈલ્ડ લેલ્પેય કશભટી, જીલ્રા ફા સ યક્ષા એકભ, શલશલધ વાભાજજક વુંસ્થાઓ અને જીલ્રા 

વભાજ સ યક્ષા શલબાગની ભદદથી ફાકને ન્મામ અાલલાની કશળળ કયલાભાું આલે છે.  

* તે ઉયાુંત ૧૫૩ ફાક ચાઈલ્ડરાઈનને લય દયમ્માન અભદાલાદના શલશલધ શલસ્તાય અને રીવ 

સ્ટેળનથી ભી આવ્મા છે જે શભશવિંગ ફાક કશી ળકામ અને તે ફાકને તેભના લારીઓને ાછા 

વલાભાું આવ્મા છે, જેભાુંથી ભટાબાગના ફાક અન્મ યાજ્મના છે, 

* ચાઈલ્ડરાઈન ાવે ૧૦૪ કેવભાું ફાક અને તેભના લારીઓએ તેભની વભસ્મા કે  જરૂહયમાત ભાટે 

ભાગયદળયન ભેવ્ય ું. ઘણા કેવભાું ફાક અને લારીઓન ું કાઉન્વેબરિંગ ણ કયલાભાું આવ્ય ું છે. 

 

                                                                                                                            

* ચાઈલ્ડરાઈન ાવે આલેરા ક ર ૮૦૦ 

કેવભાુંથી ૨૪૯ કેવ છકયીઓના અને 

૫૧૧ કેવ છકયાઓના નધામા છે,  અને 

૪૦ કેવભાું ફાક શલળે જાણી ળકાય  

નથી. 

 

 

 

 

છકયાઓ
૫૧૧ કેવ 

છકયીઓ
૨૪૯ કેવ  

જાણી 
ળકાય ું 
નથી
૪૦ કેવ  

ચાઇલ્ડરાઈનભાું આલેર કેવોની ર્લગત 



                                                                                                                                                                                                

૩) આઉટયીચ પ્રોગ્રાભ.  

જાગતૃીકયણ એ ચાઈલ્ડ રાઈનન ભશત્લન બાગ છે. ચાઈલ્ડ રાઈનની વપતા ભાત્ર પન ય જલાફ 

આલાસ ધી જ વીશભત નથી.ચાઈલ્ડ રાઈન વેલા શલળે લધ ને લધ  રકને જાણકાયી આલી ણ 

એટલ  જ ભશત્લન ું છે. ચાઈલ્ડ રાઈન તાની મજના અંતગયત ફાકને એ અશધકાય આે છે. કે 

જમાયે ણ મ વીફતભાું શમ ત્માયે ૧૦૯૮ ય પન કયલ આ ભાટે વભાજના પ્રત્મેક વ્મક્તતણ તાની 

ભશૂભકા વભજીને ફાકને ૧૦૯૮ સ ધી અથલા ચાઈલ્ડ રાઈનની જરૂહયમાતલાા ફાક સ ધી શોંચાડે 

તે ભાટે જાગતૃીકયણ એ અશત આલશ્મક છે ચાઈલ્ડ રાઈન વેલા એલા ફાક ભાટે છે કે જેને વુંબા 

અને વુંયક્ષણની જરૂય છે અને તેની ાવે કઈ વાધન ઉરબ્ધ નથી. ચાઈલ્ડરાઈનની ણ એ 

જલાફદાયી છે કે પ્રત્મેક ફાકને સ યબક્ષત લાતાલયણ ભે. આ ભાટે ચાઈલ્ડ રાઈન વેલા વુંદબે 

શલશલધ જાગશૃત કામયક્રભ કયલાભાું આલે છે જેથી લધ ને લધ  રક જાણે અને ફાકને તેભના અશધકાય 

આી ળકામ. આ લય દયમ્માન ચાઈલ્ડરાઈનની ટીભે અભદાલાદના નીચે મ જફના શલસ્તાયભાું 

આઉટયીચ કયી તે શલસ્તાયભાું રકને ચાઈલ્ડરાઈનની ભાહશતી આી.  
 

વભમ ર્લસ્તાય 

એશપ્રર અલેયનેવ કામયકભ 

ભેં કૃષ્ણનગય શલ-૨ , ઔડાના ભકાન, (લેજર ય ગાભ) 

જ ન શળલ ળુંકય ભશાયાજ, ઔડાના ભકાન, (અભદ ું  યા - વયવ ય) 

જ રાઈ શ્રીયાભનગય ઔડાના ભકાન, (શહયબાઈ ગદાણી - વયવ ય 

ઓગસ્ટ ળાસ્ત્રીનગય ,ઔડાના ભકાન, (યામ ય શલસ્તાય) 

વપ્ટેમ્ફય ગતા શાઉવીગ ફડયના ભકાન , (ગતા ગાભ) 

ઓતટફય રખ ડી તરાલડી, ઔડાના ભકાન, (નલયુંગ યા) 

નલેમ્ફય ચાઈલ્ડરાઈન વે દસ્તી શલક કામયકભ 

ડીવેમ્ફય વરાટનગય,શાઉવીગ ફડયના ભકાન ( ખખયા ) 

જાન્ય આયી ગયીફ આલાવ મજના અજીતભીર, ( યબખમાર ) 

પેબ્ર આયી શભડક ઔડાના ભકાન, ( લટલા ) 

ભાચય લટલા , નાયર , આઉટયીચ 

 



                                                                                                                                                                                                

૪) ઓનશાઉવ કામયક્રભ 

ખ લ્ર ભુંચ એટરે જ્માું ફાક તાની લાત નીડયતાથી તથા વશજતાથી મકૂી ળકે છે. ખ લ્ર ભુંચ એ 

આઉટયીચનજ એક બાગ છે યુંત   ખ લ્રા ભુંચભાું તથા લાતાયરા ખ ફજ ભશત્લના શમ છે. આઉટયીચ 

દયમ્માન ૧૦૯૮ ન પ્રચાય તથા પન ટેસ્ટીંગ કયલાભાું આલે છે. જેભાું ચાઈલ્ડ રાઈનની વેલા શલળે 

નૂઃ શલચાય કયલાભાું આલે છે. ફાક તાના પ્રશ્ન યજ  કયે છે જે વમ દામ વાથે યશી પ્રશ્નના 

શનયાકયણ ભાટે પ્રમત્ન કયલાભાું આલે છે. ખ લ્રા ભુંચના વભમે શલસ્તાયભાું રીવ સ્ટેળન, દલાખાના, 

ળાા,   કોયેટય, લકીર, લગેયે રકને આભુંત્રણ આલાભાું આલે છે જેથી ફાક આ વુંસ્થાઓ 

શલે જાણે તથા જરૂય ડે ત્માયે જે તે વુંસ્થાન વયતાથી ઉમગ કયી ળકે. દાખરા તયીકે : ઘણા 

ફાક રીવના નાભથી ડયતા શમ છે ત ખ લ્રા ભુંચ દયમ્માન બરવ તે ફારશભત્ર છે તેની લાત 

કયે છે જેથી ફાકન ડય નીકી જામ અને તાના યક્ષક છે તેઓ વાચ ખ્માર આલે છે. આલી યીતે 

ખ લ્રા ભુંચ દયમ્માન ફાક તે વશજ ફને છે. ફાક કેટરા આવ્મા છે તે ખ લ્રા ભુંચભાું અગત્મન ું 

નથી ણ ફાક દ્વાયા પ્રશ્ન તથા સચૂન આલે છે તે 

ચાઈલ્ડ રાઈન ભાટે જરૂયી છે. યુંત   ફાક દ્વાયા 

આલેરા પ્રશ્ન એ ચાઈલ્ડ રાઈનની જલાફદાયી ફની 

જામ છે. 

ગક ર આશ્રભ, ગતા : ગતા શલસ્તાયન ગક ર 

આશ્રભભાું ખ લ્રભુંચ ગઠલલાભાું આલેર. આ 

આશ્રભભાું યશીલાવી તેભજ અભ્માવ કયતા શલદ્યાશથિમ, 

શળક્ષક, આચામયશ્રી અને લશીલટી સ્ટાપ શાજય યશરે 

શત. આ ખ લ્રા ભુંચભાું ફાકને ચાઈલ્ડ રાઈન શ ું 

છે, ફાકના અશધકાય શ ું છે? તેના શલળે ભાહશતી 

આલાભાું આલી શતી 
 

 



                                                                                                                                                                                                

     

 

વયવ ય ખાતે ચાઈલ્ડ રાઈન દ્વાયા ખ લ્રા 

ભુંચન ું આમજન કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. ખ લ્રા 

ભુંચના સ્થે ક ર ૫૦ વ્મક્તતમ શાજય શતા 

જેભાું ફાક ભટી વુંખ્માભાું વાભેર શતા. 

આઉટયીચ કયલાન મ ખ્મ ધ્મેમ તે શલસ્તાયને 

વ્મવનમ કત કયલાન શત. ખ લ્રા ભુંચ 

દયમ્માન વ્મવનની  ફાક ઉય કમા 

પ્રકાયની અવય ફાક ય ડે છે એને રગતા 

અનેક પ્રશ્ન ઉબા થમા શતા. આ ફાફતે ચાઈલ્ડ 

રાઈને તે શલસ્તાયના આગેલાન વાથે લાત કયી 

વ્મવનમ ક્તત કામયક્રભન ું  આમજન  કયલાન ું કહ્ ું 

છે. તેભજ ભાચય ભહશનાભાું શ્રીયાભનગય, 

વયવ ય ખાતે ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા વ્મવનમ ક્તત 

કામયક્રભ કયલાભાું આલેર શત. 

વાયણીમા લાવ , ખાતે ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા ખ લ્રાભુંચન ું આમજન કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. આઉટયીચન મ ખ્મ 

ધ્મેમ તે શલસ્તાયની ગુંદકી દ ય કયલાન શત. ખ લ્રાભુંચ દયમ્માન સ્લચ્છતા અને આયગ્મને રગતા અનેક પ્રશ્ન 

ઉબા થમા શતા. આ ફાફતે ચાઈલ્ડરાઈન ટીભએ નાટક દ્વાયા સ્લચ્છતાન ું ભશત્લ વભજાવ્ય ું તેભજ સ્લચ્છતા ભાટે 

ચારતી વેલાન નુંફય આેર શત.  

ચાઈલ્ડરાઈન કેલા પ્રકાયન ું અને કેલા કેલા ફાક ભાુંટે કાભ કયે છે અને ચાઈલ્ડરાઈનભાું કેલા કેલા પ્રકાયના 

ફાકને રગતા કેવ આલે છે જેની શલગતલાય ભાહશતી ચાઈલ્ડરાઇનના ટીભ ભેમ્ફયએ ગીત, નાટક દ્વાયા 

આી. ચાઈલ્ડરાઇનના સ્ટીકયન ું શલતયણ કયલાભાું આવ્ય ું. ફાકને ગીત ગલડાવ્મા અને યભત યભાડી અને 

જીલનભાું શળક્ષણન ું શ ું ભશત્લ છે તે ફાફતે ભાહશતગાય કમાય.  

 



                                                                                                                                                                                                

૫) અલેયનેવ કામયક્રભ. 

ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા વભગ્ર લય દયમ્માન અલેયનેળ કામયક્રભ કયલાભાું આવ્મા જેભાું ચાઈલ્ડરાઈન ટીભ ભેમ્ફય 

અને લરેન્ટીમય દ્વાયા શલશલધ શલસ્તાયભાું અને સ્થ ય અલેયનેળ કામયક્રભ કયલાભાું આલેર છે. જેની શલગત 

આ મ જફ છે.  

લસ્તી જાશયે સ્થ ભુંહદય ફગીચા ફવ સ્ટેન્ડ સ્ક ર 

વાયુંગ ય 

શલસ્તાય 

ખભાવા અખફાયનગય 

ગણશત ભુંહદય 

લસ્ત્રા ય ગાડયન યાણી ફવ સ્ટેન્ડ શત્રલેણી શલદ્યારમ -

યાણી 

ચીભનબાઈ 

બ્રીજ નીચેની 

ઝુંડટ્ટી 

વીદી વૈમદની જાી 

રારદયલાજા 

જગન્નાથ ભુંહદય ર ગાડયન ુંચલટી યાણી એવ ટી  સ્ટેન્ડ અભદ  યા ગ જયાતી 

ળાા -૨ 

ભાદર ય જભાર ય ળાક ભાકેટ નાગયલેર 

શન ભાન ભુંહદય 

યામખડ શતરકફાગ યાભર ફવ સ્ટેન્ડ વયવ ય ઉદ ય  ળાા -૨ 

વપર ભાકેટ ચાુંદરહડમા ળાક 

ભાકેટ 

લાવણા શન ભાન 

ભુંહદય 

રારદયલાજા 

ગાડયન 

રૂારી ફવ સ્ટેન્ડ તીથયભ ભી પ્રાથશભક ળાા 

શળલળુંકયનગય 

જ શા યા ઉજારા ચકડી રારદયલાજા 

વાુંઈ ભુંહદય 

હયલયફ્રન્ટ દીક્ષા 

ભશત્વલ 

રારદયલાજા ફવ 

સ્ટેન્ડ 

એરીવબ્રીજ ળાા -૧૪ 

કચયફ શવિંધી ભાકેટ લૈષ્ણદેલી ભુંહદય  ારડી ફવ સ્ટેન્ડ એરીવબ્રીજ ળાા -૨૨ 

 યેલડી ફાઝાય ગીતા ભુંહદય  પ્રીતભનગય ફવ સ્ટેન્ડ એરીવબ્રીજ ળાા -૬ 

 નેશર બબ્રજ બદ્રકાી ભુંહદય  વાયુંગ ય ફવ સ્ટેન્ડ જ શા યા ઉદ ય  ળાા -૧ 



                                                                                                                                                                                                

૬) સ્ેર્ળમર કામયક્રભ.   

ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા લય દયશભમાન અરગ અરગ અલેયનેળ કામયક્રભન ું આમજન કયલાભાું આલે છે જેની શલગત 

આ મ જફ છે. જેભાું ફા સ યક્ષા એકભ, અભદાલાદ મ્ય શનશવર કોયેળન અને અભદાલાદ રીવ શલબાગની 

વાથે યશી આ કામયક્રભન ું આમજન કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું, 

 જીલ્રા ફા સયુક્ષા એકભ તથા ચાઈલ્ડરાઈન કોરાફ સ્ટાપ દ્વાયા આમોજીત ળેયી નાટક 

 આ કામય વાથયક આટય પાઉન્ડેળનના 

હદનેળબાઈ યાભી ગ્ર  ભેમ્ફયએ  

ભશૂભકા અદા કયી શતી.  

 તાયીખ ૧૨/૦૩/૨૦૧૮ થી તાયીખ  

૨૨/૦૩/૨૦૧૮ સ ધી  ળેયી નાટક 

 કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. 

 આ કામયકભ જીલ્રા ફા સ યક્ષા એકભ 

 તથા ચાઈલ્ડ રાઈન સ્ટાપ તથા વાથયક આટય                                                    

પાઉન્ડેળનના હદનેળબાઈ યાભી દ્વાયા ફા ગ નાહશત પ્રવ શત યકલાના ઉદેશ્મથી  અલેયનેવ ભાટે 

આમજજત કયલાભાું આવ્મ શત .આ કામયકભ દળ હદલવભાું અભદાલાદ ળશયેના રગબગ ૪૦ એહયમા / 

સ્થ ને આલયી રેલાભાું આવ્મ શત . 

 રકી યેસ્ટયેન્ટ   કાલ  ય ફવ સ્ટેન્ડ વુંકબરત નગય -૨ 

    વયવ ય ફવ સ્ટેન્ડ યામખડ ળાા -૮ 

    લાડજ ફવ સ્ટેન્ડ નેશર નગય પ્રાથશભક 

ળાા ૧ 

    ગીતાભુંહદય એવ ટી 

સ્ટેન્ડ 

નેશર નગય પ્રાથશભક 

ળાા ૨ 

     

 



                                                                                                                                                                                                

 આ સ્થ ય ફા ભજ ય , ફા બબક્ષ ક ફા રગ્ન શલે, ારક ભાતા-શતા મજના, તથા શળક્ષણને 

રગતી મજનાઓથી જાણકાયી, ળેયી નાટક ધ્લાયા કયલાભાું આલી શતી જે તે સ્થના યશીળને તેની 

જાણકાયી આલાના પ્રમત્ન કયલાભાું આવ્મા શતા. 

 આ કામયકભ દયમ્માન અંદાજે રગબગ ૨ શજાય થી ૩ શજાય વ્મક્તતઓ સ ધી શચી ળક્યા શતા. 
તશલેાયો ની ઉજલિી 

 અભદાલાદના ચાઈલ્ડ રાઈનના જ દા જ દા શલસ્તાયભાું ચારતા ફાકના ગ્ર  ભાું દય લે તશલેાયની 

ઉજલણી   કયલાભાું આલે છે. જેભાું આ લે ણ ફાક વાથે તશલેાયની ઉજલણી કયલાભાું આલી જેભ 

કે, 

 ભશયભ( તાજીમા)- ૩૦/૦૯/૧૭ 

 જન્ભાષ્ટભી ૧૫/૦૮/૨૦૧૭  

 ઈદ મ ફાયક ૨૬/૦૬/૨૦૧૭  

 ઈપતાયી ૨૩/૦૬/૨૦૧૭ 

 ગણેળ ચત થી  ૨૬/૦૮/૨૦૧૭  

 પ્રજાવતાક હદન ૨૬/૦૧/૨૦૧૮    
 

 

                    યેસ્ય ુડ્રાઈલ  

૦૭/૦૩/૨૦૧૮ અને ૦૮/૦૩/૨૦૧૮ ના યજ યેસ્ય  ડ્રાઈલ ભાટેન 

વલે કયલાભાું આલેર શત. જેભાું  કલાન ચાય યસ્તા – ઝામડવ – 

લસ્ત્રા ય તાલ - લ્રલ ચાય યસ્તા -સ બાબ્રીજ , વયદાય ટેર 

સ્ટેડીમભ -કાુંકહયમા -નયડા - રાર દયલાજા -ગીતાભુંહદય -કાલ  ય –  

રગાડયન-ુંચલટી-વી.જી.યડ ભશારક્ષ્ભી ચાય યસ્તા ઇન્કભટેતવ  

એહયમાભાું કયલાભાું આલેર શત  ું. 
 

 



                                                                                                                                                                                                

૦૯/૦૩/૨૦૧૮ અને ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ ના યજ કલાન – ભાણેક ફાગ –વી.જી.યડ – ર ગાડયન – ુંચલટી – 

કાલ  યભાું યેસ્ય  ડ્રાઈલ કયલાભાું આલી જેભાું ક ર ૧૬ ફાકન ેયેસ્ય  કયી ફાકન ેવી.ડબ્લ્ય .વી. ના 

ઓડયયથી ફારગશૃ ભાું મ કલાભાું આલેર શત  ું. 
 

ચાઈલ્ડ રાઈન વે દસ્તી શલક ( ૧૪/૧૧/૨૦૧૭ થી ૨૦/૧૧/૨૦૧૭)  

૧૪/૧૧/૨૦૧૭   

૧૪ તાયીખે નેશર  ચાચાન જન્ભ હદલવ શમ છે અને તેભને ફાક અશત શપ્રમ શતા તેભજ ફાકની સ યક્ષા , 

વુંબા, દયેક નાગહયકની જફાફદાયી છે એટરે આ અઠલાહડમાભાું દયેક ચાઈલ્ડરાઈનભાું “ચાઈલ્ડ રાઈન વે 

દસ્તી શલક” ઉજલલાભાું આલે છે. આ અઠલાહડમાની ળરૂલાત ૧૪ તાયીખે ઊટગાડીની યેરીથી કયલાભાું આલી 

જેને ફાકના અશધકાયની ભાહશતી આતા સ્ટય દ્વાયા વયવ ળણગાયલાભાું આલી શતી 

યેરી વલાયે ૯.૩૦ લાગે ચાઈલ્ડરાઇનના ઓપીવ શપ્રતભનગયથી નીકી શતી જે ારડી-જભાર ય 

-ગીતાભુંહદય-યામ ય-વાયુંગ ય-કાલ  ય-હદલ્શી દયલાજા-ળાશીફાગ-શ બાબ્રીજ-આય.ટી.ઓં. થઈને ાછી 

શપ્રતભનગય ચાઈલ્ડરાઇનના ઓહપવે વાુંજે ૫ લાગે યૂી કયલાભાું આલી. યેરી અંતગયત ભેર ફધાજ રકને 

૧૦૯૮ ની ભાહશતી આી, યસ્તાભાું ભતા ફાકને છાાની  ટીમ ફનાલીને ેશયાલી શતી.  
 

 
 



                                                                                                                                                                                                

૧૫/૧૧/૨૦૧૭ થી ૧૬/૧૧/૨૦૧૭  

૧૫ અને ૧૬ તાયીખે વલાયે ૯.૩૦ થી વાુંજે ૭.૩૦ લાગ્માસ ધી ત્રણ ગ્ર ભાું લેચની કયીને અભદાલાદના ૩૮ 

રીવ સ્ટેળનભાું જઈને વી.ડબ્લ્ય .ઓ.ને ભળ્મા અને રીવ સ્ટાપને ચાઈલ્ડરાઈનની ભાહશતી આી શતી 

તેભજ ભહશરા રીવ સ્ટેળનભાું ફધ સ્ટાપ અને નીયભાું ય નીલવીટીના શલદ્યાથીઓએ રૂફરૂ જઈને એ.વી.ી. 

વાથે શભહટિંગ કયી શતી.  

 

 

ોરીવ સ્ટેળન 

દહયમા ય-ળાશીફાગ-ભેઘાણીનગય-વયદાયનગય 

નયડા-કૃષ્ણનગય-ફા નગય-ઓઢલ-શનકર-ળાશ ય 

ચાુંદખેડા-કાયુંજ-ભાધ  યા-વાફયભતી- યાણી-

હયલયફ્રન્ટ ઇસ્ટ-નાયણ યા-ઘાટરહડમા-વયખેજ-

ારડી-લાડજ-વરા-લેજર ય-એરીવબ્રીજ-

ળશયેકટડા-ખાહડમા-કાલ  ય-ભણીનગય-ગામકલાડ 

શલેરી-ઇવન ય-લટલા-આનુંદનગય-લસ્ત્રા ય- હયલયફ્રન્ટ લેસ્ટ-ય નીલવીટી-લટલા જી.આઈ.ડી.વી.-વેટેરાઈટ-

નાયર રીવ સ્ટેળનની શલઝીટ કયી ફાકના પ્રશ્ન મ દે્દ ચચાય કયી બ ક બેટ આી 
 

  ૧૭/૧૧/૨૦૧૭  

            ૧૭ તાયીખે અભદાલાદના ૧૭ એ .એભ.ટી.એવ.ના            

 

એ.એભ.ટી.એવ. ફવ સ્ટેન્ડ ારડી-ભણીનગય-

શાડકેશ્વય-લાવણા-કાલ  ય-વાયુંગ ય-રાર દયલાજા-

ચાુંદખેડા-અખફાયનગય-લાડજ ફવ સ્ટેળન ય  

૧૦૯૮ ની અલેયનેળ કયલાભાું આલી 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                

૧૮/૧૧/૨૦૧૭ 

૧૮ તાયીખે હયભરગાડયન અને ચાયયસ્તા ઉય , યાશદાયીઓ અને લાશનચારક ને ચાઈલ્ડરાઈન ૧૦૯૮ની 

ભાહશતી આી શતી

૧૯/૧૧/૨૦૧૭  

૧૯ તાયીખે ચાઈલ્ડ રાઈનના જ દા જ દા શલસ્તાયભાું ચારતા 

ફાકના ગ્ર ભાુંથી ૧૦૦ ફાકને શલદ્યાીઠભાું  ફરાલલાભાું 

આવ્મા શતા . વલાયથી વાુંજ સ ધી ફાકને ફાકના અશધકાય 

શલળે, ચાઈલ્ડરાઈન શલળે ભાહશતી આી બચત્ર સ્ધાય મજી,  યભત 

યભાડી, ગીત ગલડાવ્મા , ફાકને વયવ બજન કયાલલાભાું  

આલેર અને ફાકને ભજા ડે તેવ ું આકાળદળયન ણ કયાવ્ય ું શત  ું  

 

૨૦/૧૧/૨૦૧૭  

૨૦ તાયીખના યજ અભદાલાદની જભાર ય શલસ્તાયના 

 ભદયેવાભાું જઈને ફાકવાથે ચાઈલ્ડરાઈન શલળે 

 લાત કયી, યભત યભાડી, ગીત ગલડાવ્મા,અને 

 પન ટેસ્ટીંગ કયાલડામા.  

 

 

 

૭) સ્ેર્ળમર અલેયનેવ કામયક્રભ. 

ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા અભદાલાદ ળશયેભાું મજાતા મ ખ્મ જાશયે કામયક્રભભાું ણ ફાક અને લારીઓને 

ફાઅશધકાયની ભાહશતી આલાભાું આલે છે. આ કામયક્રભભાું આલતા ફાક અને લારીઓ વાથે ચચાય કયી 

ફાકની વભસ્મા દ ય કયલાના પ્રમત્ન કયલાભાું આલે છે.જેભાું કા ુંકહયમા કાશનિલર , યથમાત્રા, ફ્રાલય ળ, કાઈટ 

પેસ્ટીલર ન વભલેળ થામ છે 

 



                                                                                                                                                                                                

કાુંકરયમા કાર્નિલર  

.                                                            

કાુંકહયમા કાશનિલર એક વપ્તાશન શમ છે. વપ્તાશ 

દયમ્માન શલશલધ કામયક્રભન ું આમજન કયલાભાું 

આલેલ ું શમ છે. આ વભમ દયમ્માન અનેક રક 

મ રાકાત રેતા શમ છે. આ વભમે ચાઈલ્ડ રાઈન 

૧૦૯૮ ન ભટા ામે પ્રચાય- પ્રવાય થામ તે 

શતે  થી ફારલાહટકાના સ પ્રીટેન્ડન્ટ ાવેથી  

                                                               ચાઈલ્ડરાઈનન હકઓસ્ક યાખલા ભાટે ભુંજ યી 

ભેલી  ઉય જણાવ્મા ઉય જણાવ્મા મ જફના સ્થે ૨૫ ડીવેમ્ફય થી રઈને ૩૧ ડીવેમ્ફય સ ધી ૨૪ કરાક 

ભાટે ચાઈલ્ડ રાઈનન હકઓસ્ક મ કલાભાું આલેર શત તેભજ વલાયે ૧૦ થી રઈને યાત્રીના ૧૦ લાગ્મા સ ધી 

ચાઈલ્ડ રાઈનના સ્ટાપ દ્વાયા શળફ્ટ ના વભમે ત્માું જઈને ચાઈલ્ડ રાઈનની અલેયનેવ કયલાભાું આલી શતી જેભાું 

કાશનિલરભાું આલતા જતા ફાક, લારીઓ, ય લાનને ચાઈલ્ડ રાઈનની ભાહશતી આી પન ટેસ્ટીંગ કયલાડામા 

શતા. આળયે ૪૦૭૫ વ્મક્તતઓ સ ધી ૧૦૯૮ ની ભાહશતી શચાડી આ લે કાશનિલરભાું ભાતા-શતાથી છુટા 

ડેરા ૨૪ ફાકને ભાતા-શતાને ળધીને વલાભાું આવ્મા શતા 

 
    

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

યથમાત્રા  

અભદાલાદભાું દય લે જભાર ય જગન્નાથ ભુંહદયથી યથમાત્રા વલાયે નીકે છે જેભાું શજાયની બીડભાું રક 

દળયન કયલા આલે છે. આ રકસ ધી ૧૦૯૮ ની ભાહશતી શોંચાડલા ભાટે  વલાયે જઈને યથમાત્રાભાું જતા રકન,ે 

ગાડીઓ ઉય  ચાઈલ્ડરાઇનના સ્ટીકય ચટાડયા અને દળયનાથીઓને ૧૦૯૮ ના ેમ્રેટ આીન ે૧૦૦૦ થી 

લધ  રકને જાણકાયી આી.  

કાઈટ પેસ્ટીલર જાડયઆુયી-૨૦૧૭ 

                                                           અભદાલાદભાું વાફયભતી નદીના હકનાયે લોથી કાઈટ 

    પેસ્ટીલર ઉજલામ છે. જેને શનશાલા ભાટે ઘણા રક આલે છે. 

                                                પેસ્ટીલરભાું જઈને ટીભ ભેમ્ફય ૧૦૯૮ની ભાહશતી આે, 
,છે.લખત,ે                                         રકને ફાકને ારક ભાતા-શતા મજનાની જાણકાયી 
                                                  આે છે. અને ફાકના પ્રશ્ન  તેભજ કેવ ળધલા પ્રમત્ન કયે 
છે.                                                છે. 
 

 

ફ્રાલય ળો  જાડયઆુયી -૨૦૧૭  

અભદાલાદભાું વાફયભતી નદીના ફને્ન ફાજ  હયલયપન્ટ ફનાલલાભાું આલેર છે.તેના લાડીરાર શક્સ્ટર ની 

ાછના બાગે હયલયપન્ટ ભાું ફ્રાલયળ યાખલાભાું આલે છે. જે દય લે જાન્ય આયીભાું થામ છે.ફ્રાલયળભાું 

દેળ-શલદેળ ના ફૂર \છડ પ્રાન્ટ શમ છે જેને નીશાલા આખા અભદાલાદ અને ફશાયથી ણ ફાક રક 

આલતા શમ છે. તેભને ૧૦૯૮ ના ેમ્પરેટ આી ચાઈલ્ડરાઈનની ભાહશતી યૂી ાડી શતી અને ારક 

ભાતાશતા મજનાની ભાહશતી આી શતી. 
 

ફાકીઓને જાર્તમ ળોિથી જાગતૃ કયલા ભાટેનો કામયક્રભ:  

ફાકીઓને જાશતમ ળણ ફાફતે જાગતૃ કયલા ભાટે ચાઈલ્ડરાઈન શનમાભકશ્રી આનુંદીફેનએ કભર નાભન ું 

ભેન અર ફનાવ્ય ું છે,આ ભેન્ય અર દ્વાયા ૧૫ થી ૧૮લયની છકયીઓને ખ ફ જ તાહકિક યીતે  જાશતમળણ શલર ધ 

 



                                                                                                                                                                                                

જાગતૃ કયી ળકામ છે.ચાઈલ્ડ રાઈન વીટી કડીનેટય બફનર ટેર દ્વાયા પ્રગ્રાભ કભર “  અંતગયત લય ૨૦૧૭-

૧૮ભાું નીચે મ જફ અલેયનેળ કામયક્રભ કયલાભાું આવ્મા છે, 
 

ક્રભ તાયીખ સ્થ ફાકીઓની વુંખ્મા 
૧ ૦૫-૦૪-૨૦૧૭ હ્ ભનકાઇન્ડ વુંસ્થા, ચાુંદખેડા ૬૦ 

૩ ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ હ્ ભનકાઇન્ડ વુંસ્થા, ચાુંદખેડા ૬૦ 

૪ ૧૪-૦૮-૨૦૧૭ આશળ શલદ્યારમ, યાભનગય ૫૫ 

૫ ૧૮-૦૯-૨૦૧૭ ગતા પ્રાથશભક ળાા ૫૭ 

૬ ૨૯-૧૧-૨૦૧૭ ફશયેાભ યા પ્રાથશભક ળાા ૫૫ 

 

 

૮) ચાઈલ્ડરાઈન દ્વાયા ફાકોના ગ્રુની ર્લગત. 

 ચાઈલ્ડરાઈનના ટીભ ભેમ્ફય અભદાલાદના જ દા-જ દા શલસ્તાયભાું ફાકના ગ્ર  ફનાલી  તેભની વાથે રાઇપ 
સ્કીર એજ્ય કેળન, આટય-ક્રાફ્ટ, શળક્ષણ, યભત-ગભત, ફાઅશધકાય અને પે્રયણા પ્રલાવ ય કાભ કયે છે. 

ચાઈલ્ડરાઈન ટીભ ભેમ્ફય અઠલાહડમાન એક હદલવ આ ફાકના ગ્ર ભાું આે છે, અભદાલાદના અરગ 

અરગ શલસ્તાયભાું ફાકના ગ્ર  આલેરા છે. 

ટીભ ભેમ્ફય ન ું નાભ ફા-ગ્ર ના શલસ્તાયના નાભ 

લાયફેન શ્રભજીલીનગય –લાડજ 

નભયદાફેન જ શા યા 
ખાનબાઈ કાશ્ભીયાના છાયા, ફશયેાભ યા 
સ ળીરાફેન જગણીનગય- લાડજ 

જમલુંતીફેન કાગદીલાડ 

ળશનેાઝફેન જભાર ય 

અળકબાઈ દાભદયની ચારી, ફા નગય 

હકયણફેન રાુંબા 
 

                



                                                                                                                                                                                                

                         

                                                                                          

 

 

૯) તારીભ-ભીટીંગની ર્લગત: 

ચાઈલ્ડરાઈન ટીભ ફાકને અને તેભના લારીઓને તેભની વભસ્માના વુંદબે ભદદકતાય, 

ભાગયદળયક,જાણકાય,યાભળયક તયીકે ભદદ કયે છે, આ ટીભની લયભાું અમ ક ચક્કવ મ દાઓને ધ્માનભાું રઈને 

તજજ્ઞ દ્વાયા તારીભ આલાભાું આલે છે.  તે ઉયાુંત લય દયમ્માન ચાઈલ્ડરાઈન જ્માું આઉટયીચ કયે છે. તે 
શલસ્તાયભાું ફાકના શભત્ર (લરેન્ટીમય) ફનાલે છે, જે તાના શલસ્તાયભાું યશરેા ફાકની વભસ્માને- કેવને 

ચાઈલ્ડરાઈન સ ધી શચાડે. તેભજ ચાઈલ્ડરાઈનના જાગશૃત કામયક્રભભાું ભદદરૂ ફની ળકે.  લય ૨૦૧૭-૧૮ 

ની તારીભની શલગત નીચે મ જફ છે, 

ક્રભ તાયીખ/લાય/શલમ તજજ્ઞ શલગત 

૧ તાયીખ: ૨૧-૦૮-૨૦૧૭ 

         વભલાય 

શલમ: કાજી અને યક્ષણની   
જરૂહયમાતલાા ફાકની 

 - ડ. આનુંદીફેન ટેર 

(શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

- ડ. જૂાફેન ુંચાર 

( ફા ભનબચહકત્વક) 

અભદાલાદ ળશયેના શલશલધ 
રીવ સ્ટેળનભાું પયજ 
ફજાલતા ૧૨૦  ચાઈલ્ડ લેલ્પેય 
ઓહપવય અને ચાઈલ્ડરાઈનના 



                                                                                                                                                                                                

ભન-વાભાજજક ક્સ્થશત  
      (ફા બબક્ષ કના વુંદબે) 
 

 - ન્નાફેન ભભામા 
(ACP, સ્ેશળમર જ લેનાઇર રીવ 
ય શનટ)   

ટીભ ભેમ્ફયને આ તારીભ 
આલાભાું આલી શતી જેભાું એક 
અઠલાહડમાન ું ફા બીક્ષ કને 
મ તત કયાલા ભાટે  યેસ્ય ુંન  ું 
આમજન કયલલાભાું આવ્ય ું શત  ું  

૨ તાયીખ: ૨૮-૦૮-૨૦૧૭ 

         વભલાય 

શલમ : પ્રજેતટ ભાસ ભ,   
         અને કભર   
         ભેન અરની     
         તારીભ   

 -ડ. આનુંદીફેન ટેર 

(શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

શનયભા ય શનલવીટી અને ગજયાત 
ય શનલવીટીના ક ર ૪૫ 
શલદ્યાથીઓએ  લરેન્ટીમય તયીકે 
જડાઈને  ફાકના જાશતમ 
ળણ શલર ધ જાગશૃતના 
ભેન્ય અરની તારીભ ભેલી 
શતી.  

૩ તાયીખ: ૧૨-૦૯-૨૦૧૭ 

         ભુંગલાય 

શલમ : કાજી અને યક્ષણની   
જરૂહયમાતલાા તેભજ 
કામદાના વુંઘયભાું આલેરા  
ફાકની ભાનશવક ક્સ્થશત 

 - ડ. આનુંદીફેન ટેર 

 (શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

 -ડ. જૂાફેન ુંચાર 

 (ફા ભનબચહકત્વક) 

 

ચાઈલ્ડરાઈન ટીભ ભેમ્ફયને 
ફાકની ભન-વાભાજજક ક્સ્થશત 
શલળે વભાજ આી શતી અને 
ફાકના લતયન ાછની 
હયક્સ્થશતઓ શલળે જણાવ્ય ું શત  ું. 
 

૪ તાયીખ: ૧૬-૦૯-૨૦૧૭ 

         ળશનલાય  
શલમ:  પ્રજેતટ “ભાસ ભ” 
         (ફાકને જાશતમ    
         ળણ વાભે    
         જાગશૃતના   
         ભેન્ય અરની    
         તારીભ)  
 

           

- ડ. આનુંદીફેન ટેર 

 (શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

- YI( મુંગ ઇન્ન્ડમા)ના વભ્મ 

ફાકના જાશતમ ળણની 
વાભે જાગતૃ કયી ળકામ તે ભાટે 
એક ભેન્ય અર ફનાલાભાું આવ્ય ું 
અને YI ગ્ર ના વશમગથી 
ચાઈલ્ડરાઈનના ડામયેતટય શ્રી 
આનુંદીફેન ટેરે અભદાલાદ 
જીલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ 
શલબાગના વીટી તાલ કાના 45 
શળબક્ષકાઓએ તારીભ ભેલી 
અને તેભની ળાાઓભાું 
ફાકીઓન જાગશૃત કામયક્રભ 
કમો                     



                                                                                                                                                                                                

૫  તાયીખ: ૦૭-૦૨-૨૦૧૮ 

          બ ધલાય  
 શલમ: લરેન્ટીમય ભીટીંગ 

-ડ. આનુંદીફેન ટેર 

 (શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

- બફનર ટેર 

(વીટીકડીનેટય,ચાઈલ્ડરાઈન) 

-ભામાફેન શત્રાઠી  
(વેન્ટયકડીનેટય, કરાફ) 

ચાઈલ્ડરાઈન ટીભભેમ્ફયએ 
લયભાું આઉટયીચ દયમ્માન ૪૦ 
લરેન્ટીમય ફનાવ્મા તેઓની 
વાથે ભીટીંગ કયી ફાકના 
અશધકાય શલે ભાહશતી 
આલાભાું આલી 

૬ તાયીખઃ ૧૧-૦૨-૨૦૧૮ 

         યશલલાય  
શલમ : ફાક વાથે રાઇપસ્કીર   

ભેનેજભેન્ટ 

- સ શ્રી ગુંગત્રીફેન વનેજી  
( રાઇપ સ્કીર રેનય) 

ચાઈલ્ડરાઈનના ટીભ ભેમ્ફયને 
ફાકના રાઇપ સ્કીર 
ભેનેજભેન્ટ શલળેની પ્રેતટીકર 
તારીભ ફાક વાથે પ્રવશૃિ 
દ્વાયા આલાભાું આલી  

૭ તાયીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૧૮ 

         બ ધલાય 

શલમ:  પ્રજેતટ “ભાસ ભ” 
         (ફાકને જાશતમ    
         ળણ વાભે    
         જાગશૃતના   
         ભેન્ય અરની    
         તારીભ)  
 

           

- ડ. આનુંદીફેન ટેર 

 (શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

- YI( મુંગ ઇન્ન્ડમા)ના વભ્મ 
 
 
 
 
 
 

ફાકના જાશતમ ળણની 
વાભે જાગતૃ કયી ળકામ તે ભાટે 
એક ભેન્ય અર ફનાલાભાું આવ્ય ું 
અને YI ગ્ર ના વશમગથી 
ચાઈલ્ડરાઈનના ડામયેતટય શ્રી 
આનુંદીફેન ટેરે અભદાલાદ 
જીલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ 
શલબાગના દવક્રઈ તાલ કાના 70 

શળબક્ષકાઓએ તારીભ ભેલી 
જેઓએ તેભની ળાાઓભાું 
ફાકીઓને ભાટે જાગશૃત 
કામયક્રભ કમો                  

૮ તાયીખ :૨૮-૦૨-૨૦૧૮ 

        બ ધલાય 

શલમ : વીટી એડલાઇઝયી    
         ફડયની ભીટીંગ 

- સ શ્રી બાયતીફા યભાય, 
(ડપે્ય ટી કરેકટય,અભદાલાદ) 

ચાઈલ્ડરાઈન વીટી એડલાઇઝયી 
ફડયની ભીટીંગભાું CABના વભ્મ 
ઉક્સ્થત યહ્યા શતા અને 
ચાઈલ્ડરાઈનનાું ભુંજ ય  એજ ુંડા 
દ્વાયા ચચાય કયી શતી  

૯  તાયીખ: ૦૬-૦૩-૨૦૧૮ 

        ભુંગલાય 

શલમ : ફા બબક્ષ કના  
         યેસ્ય ની ભીટીંગ  

- શ્રીભતી. કે. એ. શવિંઘ. 
( રીવ ઇન્સ્ેકટય,ભહશરા રીવ 
સ્ટેળન) 

-- બફનર ટેર  

ચાઈલ્ડરાઈનના ટીભ ભેમ્ફય 
તેભજ ભહશરા રીવ સ્ટેળનના 
૨૫ ASI ફશનેને ફા 
બબક્ષ કના યેસ્ય ના આમજનની 



                                                                                                                                                                                                

(વીટીકડીનેટય,ચાઈલ્ડરાઈન ભીટીંગ કયલાભાું આલી 
૧૦ તાયીખ : ૨૧-૦૩-૨૦૧૮ 

          બ ધલાય 

શલમ : ચાઈલ્ડરાઈન યીવ્ય   
         ભીટીંગ 

- બફનર ટેર 
(વીટીકડીનેટય,ચાઈલ્ડરાઈન) 

-ભામાફેન શત્રાઠી  
(વેન્ટયકડીનેટય, કરાફ) 

 

લય ૨૦૧૭-૧૮ની 
ચાઈલ્ડરાઈન કાભગીયીના 
યીવ્ય ની ભીટીંગ ભાુંડલી-કચ્છ 
મ કાભે મજલાભાું આલી   
 

૧૧ તાયીખ: ૨૬-૦૩-૨૦૧૮ 

વભલાય 

શલમ:  પ્રજેતટ “ભાસ ભ” 
(ફાકને જાશતમ 

ળણ વાભ ે

જાગશૃતના 
ભેન્ય અરની 
તારીભ) 

 

 

- ડ. આનુંદીફેન ટેર 

(શનમાભક, ચાઈલ્ડરાઈન) 

- YI( મુંગ ઇન્ન્ડમા)ના વભ્મ 

ફાકના જાશતમ ળણની 
વાભે જાગતૃ કયી ળકામ તે ભાટે 
એક ભેન્ય અર ફનાલાભાું આવ્ય ું 
અને YI ગ્ર ના વશમગથી 

ચાઈલ્ડરાઈનના ડામયેતટય શ્રી 
આનુંદીફેન ટેરે અભદાલાદ 
જીલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ 

શલબાગના દવક્રઈ તાલ કાના 84 

શળબક્ષકાઓએ તારીભ ભેલી 
જેઓએ તેભની ળાાઓભાું 

ફાકીઓ ભાટે તારીભ કામયક્રભ 
કમો 

 

 નોડર ડામયેક્ટયશ્રી ડો.આનુંદીફેન ટેર દ્વાયા આેર તારીભની ર્લગત:  

ક્રભ તાયીખ ટીભની શલગત તારીભન શલમ 

૧ ૩-૦૯-૨૦૧૭ ગાુંધીનગય ચાઈલ્ડરાઈન 
ટીભ તારીભ  

ફાકના અશધકાય અને કામદાઓ(જેજેએતટ, 
સ્ક એતટ,રેફય એતટ ) 

૨ ૧૧-૧૧-૨૦૧૭ આણુંદ ચાઈલ્ડ રાઈન ટીભ 

તારીભ 

ફાકના અશધકાય અને કામદાઓ(જેજેએતટ, 
સ્ક એતટ,રેફય એતટ ) 

૩ ૧૨-૧૦-૨૦૧૭ હશિંભતનગય-ુંચભશાર 
ચાઈલ્ડ રાઈન ટીભ 

તારીભ 

ફાકના અશધકાય અને કામદાઓ(જેજેએતટ, 
સ્ક એતટ,રેફય એતટ ) 

૪ ૨3-૦૨-૨૦૧૮ યેલ્લે શલે્ ડેસ્ક ટીભ  
તારીભ 

ફાકના અશધકાય અને કામદાઓ(જેજેએતટ, 
સ્ક એતટ,રેફય એતટ ) 



                                                                                                                                                                                                

 

નોડર ર્નમાભકશ્રી અડમ વર્ભર્તભાું વભ્મ: 

૧) ચાઈલ્ડરાઈન નડર શનમાભકશ્રી યાજ્મસ્તયીમ વશભશત SARA( State Adoption Resource      

Agency)ભાું વભ્મ તયીકે વેલા આે છે. 

૨) ચાઈલ્ડરાઈન  નડર શનમાભકશ્રી “ગ જયાત યાજ્મ ચાઈલ્ડ પ્રટેકળન વવામટી”ભાું 

કાયફાયી વભ્મ તયીકે વેલા આે છે. 

ચાઈલ્ડરાઈનના શીભામતના કામો:  

ચાઈલ્ડરાઈન ાવે આલેરા એજ્ય કેળન શલે્ના કેવભાું ગ જયાત શાઇકટયની જ લેનાઇર જસ્ટીવ 

કશભટીને લારીઓ અને ફાકની ક્સ્થશત મ દે્દ ત્ર રખી હશભામાતન ું કામય ણ કયલાભાું આવ્ય ું છે, 

 ચાઈલ્ડરાઈનની દાનની ર્લગત:  

ચાઈલ્ડરાઈનને લય ૨૦૧૭-૧૮ભાું ભેર દાનની શલગત નીચે મ જફ છે. 

 -અભદાલાદ ળશયેના ડકટયના “ફ્રેભ” ગ્ર  દ્વાયા ૨૫૦૦૦રૂ. ન  દાન ભળ્ય ું  

 -વભાજકામય શલબાગના શલદ્યાથીઓએ અભ્માવની પ્રવશૃતના બાગરૂે કયાલેર પ્રવશૃતભાું         

  ચાઈલ્ડરાઈન ભાટે ૮૭૮૪ રૂ. ન ું દાન ભેવ્ય ું શત  ું  

 -ચાઈલ્ડરાઈનના કેરેન્ડયેટે ક ર ૧૧૭૫૬રૂ. ની યકભ બેટેટે ભેલી છે. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

ચાઈલ્ડરાઈન પોટો ગેરયી  

 

ચાઈલ્ડરાઈનટીભ ભેમ્ફયના ણચલ્ડ્રનગ્રુના 

ફાકોની રાઇપ સ્કીર ય તારીભ  

 

 

 

                                       

ચાઈલ્ડરાઈન ર્લળે ેટ દ્વાયા ભારશતી ભેલતા 

ફાકો.      

 

     

      



                                                                                                                                                                                                

   

 

આઉટયીચ દયમ્માન ફાકોને અને રોકોને   

ચાઈલ્ડરાઈનની ભારશતી. આી યહ્યા છે,  

 

 

ચાઈલ્ડટીભ ઓનશાઉવ કામયક્રભભાું ફાકો અને 

લારીઓ વાથે  

 

     

 

અભદાલાદ નામફ કરેકટયશ્રી બાયતીફા યભાયના  

અધ્મક્ષ સ્થાને CAB ભીટીંગ 

                                                           

  

ચાઈલ્ડરાઈન ય આલેરા એક કેવની ભીરડમા નોધ. 

 

                                          

 



                                                                                                                                                                                                

                                    
ર્નયભા યરુ્નલવીટીના ર્લદ્યાથીઓ, અને 

અભદાલાદ જીલ્રા ર્ળક્ષિ ર્લબાગના ર્ળક્ષકોની  

ચાઈલ્ડ વેક્સ્યરુ અબ્યવુભાું જાગરૃ્ત ભાટે 

“પ્રોજેક્ટ ભાસભુ ” ટે્રનીગ.  
 

 

 

                   



                                                                                                                                                                                                

ફાકીઓ વાથે “પ્રજેતટ ભાસ ભ” અંતગયત જાગશૃત 

કામયક્રભ 

   

 

ચાઈલ્ડરાઈનભાું જડામેરા 

લરેન્ટીમયની ભીટીંગ                           

 

 

 

 યીવ્ય  ભીટીંગ દયમ્માન ભ જની VRTI 

(શલલેકાનુંદ યીવચય એન્ડ રેનીગ ઇન્સ્ટીટય ટ) 

વુંસ્થાની મ રાકાત. 

 

 

 

  

હદવ્મબાસ્કયે કેવની  રીધેરી 

નધ. 

                     



                                                                                                                                                                                                

 

 

 

ચાઈલ્ડરાઈન વે દોસ્તીલીકભાું 

ફારદનની ઉજલિી . 

  

 

 

                                     

ચાઈલ્ડરાઈન દોસ્તીલીકભાું ફાકો 

વાથેની પ્રવરૃ્િ                                              

 

 

  

                                                             ચાઈલ્ડરાઈન ના સ્ટોરભાું                                    

                                                                ફાકોની મરુાકાત                                                        

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

  



                                                                                                                                                                                                

ચાઈલ્ડરાઈન (નોડર) 
વભાજકામય શલબાગ, ભશાદેલદેવાઈ વભાજવેલા ભશાશલદ્યારમ,ગ જયાત શલદ્યાીઠ-38૦૦૧૪ 

પન નું- ૦૭૯-૪૦૦૧૬૨૯૩                   ઈભેંર-childline.ahmedabad@yahoo.com  

 

ડ.આનુંદીફેન ટેર 

(ડામયેકટયશ્રી, ચાઈલ્ડરાઈન નડર) 

બફનર ટેર 

(વીટી-કડીનેટય,ચાઈલ્ડરાઈન નડર) 

 
 

ચાઈલ્ડરાઈન (કોરાફ) 
અભદાલાદ સ્ટડી એતળન ગ્ર  (ASAG) 

૪૦૩.ી.ડી એાટયભેન્ટ, ૪૧ શપ્રતભનગય વવામટી, શપ્રતભનગય-ારડી-૩૮૦૦૦૬ 

 પન નું-૦૭૯-૨૬૫૭૬૨૭૬                                     ઈભેંર-asag1971@yahoo.co.in 

 
 

હકતીબાઈ ળાશ 

(ડામયેકટયશ્રી, ચાઈલ્ડરાઈન કરાફ) 

ભામાફેન શત્રાઠી 
(વેન્ટય-કડીનેટય,ચાઈલ્ડરાઈન કરાફ) 

 લાયફેન ટેર 

 હકયણફેન લાઘેરા 
 ત  ાયબાઈ વથલાયા  
 અળાદ્ખાન ઠાણ 

 સ ળીરાફેન કહડમા 
 નભયદાફેન લાઘેરા 
(ટીભ ભેમ્ફય, ચાઈલ્ડરાઈન કરાફ) 

 અળકબાઈ યભાય 

 ળશનેાઝફેન  વૈમદ 

 જમલુંતીફેન ચ ડાવભા 
(લરેન્ટીમય, ચાઈલ્ડરાઈન કરાફ)  
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