
                                                                                                                                                                                                

                                                                    

 

 

વાર્ષિક અહવેાલ 

૨૦૧૮-૧૯ 

 

 

 

 

ચાઈલ્ડલાઈન  નોડલ  ઓરે્ગનાઈજેશન 

સમાજકાર્ય ર્વભાર્ગ, 

ગજુરાત ર્વદ્યાપીઠ. 
 



                                                                                                                                                                                                

અનકુ્રમણિકા 

 

 -ચાઈલ્ડ લાઈન પરીચય  

1) ચાઈલ્ડલાઈન ૧૦૯૮ પર આવેલા ફોનકોલ્સન ું વર્ગીકરણ. 

૨) ચાઈલ્ડલાઈન માું નોધાયેલા કેસોન ું વર્ગીકરણ. 

૩) આઉટરીચ પ્રોગ્રામ.  

૪) ઓપનહાઉસ કાયયક્રમ. 

૫) અવેરનેસ કાયયક્રમ. 

૬) સ્પેશિયલ કાયયક્રમ.   

૭) સ્પેશિયલ અવેરનેસ કાયયક્રમ. 

૮) ચાઈલ્ડલાઈનના બાળકોના ગ્ર પની શવર્ગત. 

૯) તાલીમ-સેશમનારની શવર્ગત. 

૧૦) ચાઈલ્ડલાઈન કામર્ગીરીના ફોટા. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

ચાઈલ્ડલાઈન પરરચર્ 

જે બાળકોને તેમની સમસ્યાના ઉકેલ માટે જરૂરી સેવાઓ મળી િકતી નથી ત્યારે તેવા બાળકોને યોગ્ય 

સેવા પરૂી પાડવા માટે ચાઈલ્ડલાઈન નો ઉદભવ થયો છે. ચાઈલ્ડલાઈન બાળકોને તેમના અશધકારો 

પ્રાપ્ત થાય તે માટે કામ કરે છે.ચાઈલ્ડલાઈન ભારતના બાળકોના હક્કોના રક્ષણન ું કામ સરકારી અને 

બબનસરકારી સુંસ્થાઓના સહયોર્ગથી કરે છે,ચાઈલ્ડલાઈન મહહલા અને બાળ શવકાસ મુંત્રાલયના 

“સુંકબલત બાળ સ રક્ષા એકમ”(ICPS)નો ભાર્ગ છે,ચાઈલ્ડલાઈન સેવા ને કાયયરત કરવા અને શવકસાવવા 

માટે મહહલા અને બાળ શવકાસ મુંત્રાલયે ચાઈલ્ડલાઈન ઇન્ડડયા ફાઉડડેિન(CIF)ને શનય કત કરી છે, 

ચાઈલ્ડલાઈન-૧૦૯૮ ફોન નુંબર એ ૨૪ કલાકની ચાઈલ્ડલાઈનની મફત ફોન સેવા છે,જે બાળકોને 

સલામતી અને સુંભાળની જરૂર છે. તેવા બાળકોની શવશવધ જરૂહરયાતો માટે સેવાઓ આપતી સુંસ્થાઓ 

સાથે ચાઈલ્ડલાઈન સુંકલન કરે છે.  

ચાઈલ્ડલાઈનના હતેઓુ: 
 બાળકોન ું શે્રષ્ઠતમ હહત સચવાય તેની ખાતરી કરવી. 

 તરછોડાયેલા કે િોશિત બાળકો ચાઈલ્ડલીનની મદદ લઇ િકે તેની ખાત્રી કરવી. 

 કાળજી અને સુંરક્ષણની જરૂહરયાતવાળા બાળકોન  ું પ નવસયન કરવ ું. 

 બાળકો સ  ધી અસરકારક રીતે પહોચવ ું. 

 પ્રાપ્ય સેવાઓ જરૂહરયાતવાળા બાળકો સ  ધી પહોચાડવી. 

ચાઈલ્ડલાઈનના મખુ્ર્ લક્ષિો: 
 ૨૪ કલાક કાયયરત           

 ૧૦૯૮ મફત ફોન સેવા 

 તાત્કાબલક મદદ  

 િહરેના દરેક બાળક સ ધી વ્યાપ 

 રાષ્રીય નેટવકય                                                           

 લાુંબા ર્ગળાન ું પ ન:વસન      

 



                                                                                                                                                                                                

 

                                                  

                                                                                

ચાઈલ્ડલાઈનનુું માળખુું  

     મહહલા અને બાળ કલ્યાણ મુંત્રાલય  

 

ચાઈલ્ડ લાઈન ઇન્ડડયા ફાઉડડેિન 

                                    

અમદાવાદિહરેમાું ચાઈલ્ડ લાઈન ની સેવાઓ 

 

ચાઈલ્ડલાઈનનોડલ            ચાઈલ્ડલાઈન કોલાબ            ચાઈલ્ડ રેલ્વે હલે્પ ડેસ્ક  

ગ જરાત શવદ્યાપીઠ                 અસાર્ગ સુંસ્થા                સેડટર ફોર ડેવલોપમેડટ 

 

ચાઈલ્ડલાઈન નોડલ 
ઓરે્ગનાઈઝેિન 

ચાઈલ્ડલાઈન કોલાબ 
ઓરે્ગનાઈઝેિન 

ચાઈલ્ડલાઈન રેલ્વે હલે્પડેસ્ક 

(કાલ પ ર રેલ્વે સ્ટેિન) 
ચાઈલ્ડલાઈન નોડલ સુંસ્થાની 
મ ખ્ય ભશૂમકામાું પ્રભાવી 
નેટવકયને  સ  શનશિત કરવાની  
હોય છે. ચાઈલ્ડલાઈન સાથે 
સુંબુંશધત સુંસ્થાઓ, તેમના 
દસ્તાવેજો, અને ટીમન ું 
પ્રશિક્ષણ, રેનીર્ગ, જાગશૃત, 
હહમાયત, અને 

અસરકારક સેવાઓની કામર્ગીરી 
કરવાની હોય છે.  

ચાઈલ્ડલાઈન ૧૦૯૮ પર 
અમદાવાદ િહરેમાુંથી આવતા 
ફોન પર તરત કામર્ગીરી અને 
કેસોન  ું ફોલોઅપ, બાળકોના 
પ નવસયનની કામર્ગીરી, 
આઉટરીચ, નાઈટ આઉટરીચ, 
તહવેારોની ઉજવણી,સ્પેશિયલ 
અવેરનેસ કાયયક્રમ અને 
ચાઈલ્ડલાઈનના પ્રચાર-પ્રસારની 
કામર્ગીરી કરવાની હોય છે,  

ચાઈલ્ડલાઈન ૧૦૯૮ કાલ પ ર 
રેલ્વે સ્ટેિનથી આવતા ફોન પર 
તરત કામર્ગીરી અને કેસોન  ું 
ફોલોઅપ, બાળકોનાપ નવસયનની 
કામર્ગીરી, આઉટરીચ, નાઈટ 
આઉટરીચ, તહવેારોની 
ઉજવણી,સ્પેશિયલ અવેરનેસ 
કાયયક્રમ અને ચાઈલ્ડલાઈનના 
પ્રચાર-પ્રસારની કામર્ગીરી 
કરવાની હોય છે, 



                                                                                                                                                                                                

 
 

 

ચાઈલ્ડલાઈનની કાર્યરચના:  

   
 
 

કોઈપણ બાળક કે પ ખ્ત વ્યક્તત ૧૦૯૮ નુંબર ડાયલ કરે તો ત ેફોન સીધો જ 

ચાઈલ્ડલાઈનના કોલ સેડટર પર આવે છે. 

 

 

ચાઈલ્ડ લાઈન ટીમન ેફોન મળે છે. અન ેટીમ મેમ્બર તેનો જવાબ આપે છે, 

 

 

સીધી મદદ: મેડીકલ,આશ્રય, િોિણ સામે સુંરક્ષણ, ઘરવાપસી,મતૃ્ય , ખોવાયલેા બાળક 

બાબતે શવચાર-શવમિય 

ફોન પર મદદ: ભાવનાત્મક મદદ,  શનદેિ, સચૂનાઓ,બાળસેવાઓ આપતી સુંસ્થાઓ 

સ ધી મોકલવા, અન ેમૌનકોલ પર ચાઈલ્ડલાઈનની જાણકારી આપવી  

  

 

શવિેિ સ શવધાઓ પરૂી પડતી સુંસ્થાઓ સાથ ેસુંકલન કરવ ું.બાળકન ેતેના ઘર સ ધી 

પહોચત ું કરવ ું.પહરવારના સભ્યો સાથે મધ્યસ્થી બનીને બાળકન ું યોગ્ય પ ન:વસન કરવ ું,  

બાળકોને લાુંબાર્ગાળાની સેવા મળી રહ ેતેવા સ્વયુંસેવકો તૈયાર કરવા.  

ડાયલ ૧૦૯૮ 

હલે્લો ચાઈલ્ડલાઈન  

 

મ સીબતમાું મદદ  

લાુંબા ર્ગાળાન ું પ ન:વસન  



                                                                                                                                                                                                

ચાઈલ્ડલાઈનની વષય ૨૦૧૭-૧૮ની મખુ્ર્ ર્સદ્ધિઓ: 

*  ચાઈલ્ડલાઈન અમદાવાદને ગજુરાત રાજ્ર્ બાળસુંરક્ષિ આર્ોર્ગ તરફથી ૨૮-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ 

ઉત્કૃષ્ટ કામર્ગીરી અને ઋિ સ્વીકાર કેટેર્ગરીમાું બે એવોડય અને પ્રમાિપત્રો આપવામાું આવ્ર્ા                                                                                                                       

 

*  ચાઈલ્ડલાઈન નોડલ ઓરે્ગનાઈઝેશન ડાર્રેક્ટરશ્રી આનુંદીબેન પટેલ અને કોડીનેટર 

ણબનલ પટેલને બાળકોના જાર્તર્ શોષિના જાગરૃ્ત કાર્યક્રમ ”પ્રોજેક્ટ માસમુ”માું YI(ર્ુંર્ગ 

ઇન્ડડર્ન) ગ્રપુ તરફથી એવોડય આપવામાું આવ્ર્ા 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

1) ચાઈલ્ડલાઈન ૧૦૯૮ પર આવેલા ફોનકોલ્સ નુું વર્ગીકરિ. 

ચાઈલ્ડલાઈન ૧૦૯૮ પર બાળકો, તેમના વાલીઓ, શવશવધ સુંસ્થાઓ, અને  સરકારી-બબન સરકારી 

સુંસ્થાઓ તેમની સમસ્યાના સુંદભે ફોન કરી મદદ માુંર્ગતા હોય છે, જેમાું ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ કેસની 

જરૂહરયાત મ જબ મદદ પહોચાડે છે. એશપ્રલ ૨૦૧૮- માચય ૨૦૧૯ સ ધી ૧૦૯૮ પર આવેલ તમામ 

ફોનન ું વર્ગીકરણ કરવામાું આવ્ય ું છે.જેને આ મ જબ મ કવામાું આવ્ય ું છે.  
 

ફોન કોલ્સ ન ું વર્ગીકરણ (એશપ્રલ ૨૦૧૮ - માચય ૨૦૧૯) 
ર્વર્ગત છોકરી/

સ્ત્રી 
છોકરો 
/પ ર િ 

૦ થી 
૫ વિય 

૬ થી 
૧૧ 
વિય 

૧૨ 
થી 
૧૬ 
વિય 

૧૭-
૧૮ 
વિય 

૧૮ થી 
ઉપર 

ક લ 
ફોન 
કોલ્સ 

કેસની માહહતીના 
ફોન 

૫૦૮ ૨૮૯ ૧૦૮ ૨૯૮ ૩૧૯ ૬૯ ૩ ૭૯૭ 

અડય માહહતી ૫ ૪ ૦ ૦ ૨ ૪ ૩ ૯ 

જાણકારી અને 
રેફરલ સશવિસની 
માહહતી ના ફોન 

૧૨૮ ૧૦૭ ૦ ૧૩૬ ૬ ૩૩ ૧૬૦ ૨૩૫ 

ચાઈલ્ડલાઈનની  
શવર્ગત અને 

વોલેડટીયર ના 
ફોન 

૪૪ ૧૬ ૦ ૦ 

 

૦ 

 
 

૧ ૫૯ ૬૦ 

સપોટીવ કોલ્સ ૫૮ ૪૬ ૦ ૦ ૫૦ ૮ ૪૬ ૧૦૪ 

ફોલોઅપ ફોન-
સીટી લેવલે  

૧૫૫ ૨૩૬ ૦ ૨૦ ૬ ૩૫ ૩૩૦ ૩૯૧ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

ફોલોઅપ કોલ-
કેસ માટે અડય 
ચાઈલ્ડલાઈન 
સાથે  

૨૩ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૪ ૩૦ ૩૪ 

ફોન ટેસ્ટીંર્ગ  ૫ ૨ ૨ ૨ ૦ ૦ ૩ ૭ 

સાયલડટ ફોન 
કોલ્સ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૩૯ 

ભલૂથી આવેલા 
કૉલ્સ 

૯૫ ૮૧ ૦ ૩૨ ૨૬ ૫૫ ૬૩ ૧૭૬ 

એક તરફી 
વાતચીત 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અપમાનજનક 
કૉલ્સ 

૦ 

 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વાતાયલાપસભર 
કોલ્સ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વ્યક્તતર્ગત 
કોલ્સ 

૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ 

વહીવટી કૉલ્સ ૧૦૭ ૩૮૪ ૦ ૦ ૧૪ ૪૨ ૪૩૫ ૪૯૧ 

કુલ ૧૧૩૦ ૧૧૮૬ ૧૧૦ ૩૮૮ ૪૨૩ ૨૫૧ ૧૧૮૧  ૨૫૪૬ 
 

આ વિય દરમ્યાન ચાઈલ્ડલાઈન પાસે ૨૫૪૬ ફોનકોલ્સ આવ્યા જેની સુંપણૂય શવર્ગતો ઉપરોતત ટેબલમાું 

મ કવામાું આવી છે. ૭૯૭ કૉલ્સ બાળકોની સમસ્યાઓના સુંદભયમાું મદદ ઇચ્છતા કૉલ્સ હતા જેમાુંથી 

અમ ક  કૉલ્સ બાળકો દ્વારા જ કરવામાું આવ્યા છે. આ કૌષ્ટકની શવર્ગતોની સમજ તી નીચનેા ચાટયમાું 

આપી છે.  

                                          



                                                                                                                                                                                                

 

 

૨) ચાઈલ્ડલાઈનમાું નોધારે્લા કેસોનુું વર્ગીકરિ. 

બાળકો માટેની હલે્પલાઇન ૧૦૯૮ એવી સ શવધા આપી છે કે બાળક પોતે પોતાની સમસ્યાઓ તથા 

બચિંતાઓને વ્યતત કરી િકે ચાઈલ્ડ લાઈનમાું દરેક કોલન ું અભીલેખન થાય છે. ચાઈલ્ડ લાઈન દરેક 

કેસોને જરૂરી સમજી તરતજ પ્રશતહક્રયા આપે છે. ચાઈલ્ડ લાઈનમાું આવતા કેસન ું વર્ગીકરણ કરવામાું 

આવે છે. વર્ગીકરણ પ્રમાણે દસ્તાવેજ તૈયાર  થાય છે જે નીચે મ જબ છે.  

 

 

કેસની માહહતીના ફોન, 
૭૩૮ 

જાણકારી અને રેફરલ 
સશવિસની માહહતી ના 

ફોન, ૩૩ 

ચાઈલ્ડલાઈનની  શવર્ગત 
અને વોલડેટીયર ના ફોન, 

૩૨ 

ફોલોઅપ ફોન-સીટી 
લવેલે , ૩૧૨ 

ફોલોઅપ કોલ-કેસ માટે 
અડય ચાઈલ્ડલાઈન સાથ ે

, ૩૮૮ 
ફોન ટેસ્ટીંર્ગ , ૬ 

સાયલડટ ફોન કોલ્સ, 
૧૭૬ 

ભલૂથી આવેલા કૉલ્સ, 
૧૫૨ 

એક તરફી વાતચીત, ૭ 

અપમાનજનક કૉલ્સ, ૬ 

વાતાયલાપસભર કોલ્સ, ૪ 

વ્યક્તતર્ગત કોલ્સ, ૪ 
વહીવટી કૉલ્સ, ૪૫૫ 

ચાઈલ્ડલાઈન પર આવેલા  
ફોનનુું વર્ગીકરિ 



                                                                                                                                                                                                

કેસો  ન  ું વર્ગીકરણ (એશપ્રલ ૨૦૧૮ - માચય ૨૦૧૯) 
કેસોના પ્રકાર છોકરી/

સ્ત્રી 
છોકરો 
/પ ર િ 

૦ થી 
૫ વિય 

૬ થી 
૧૧ 
વિય 

૧૨ 
થી 
૧૬ 
વિય 

૧૭-
૧૮ 
વિય 

૧૮ થી 
ઉપર 

ક લ 
ફોન 
કોલ્સ 

I. દરમ્ર્ાનર્ગીરી  

તબીબી સહાય ૨૨ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૦૯ ૦૨ - ૩૩ 

િેલ્ટર ૨૨ ૨૨ ૦૫ ૨૨ ૧૭ ૦૫ - ૪૪ 

પ ન:સ્થાપન ૦૧ ૦૧ - - ૦૨ - - ૦૨ 

શવદેિ પ ન:સ્થાપન         

દ વ્યયવહારથી રક્ષણ  ૭૬ ૧૫૧ ૨૫ ૬૧ ૧૦૫ ૩૫ - ૨૨૭ 

ન મળેલ/અડય         

સ્પોડસરિીપ ૪૫ ૫૪ ૧૪ ૩૯ ૪૩ ૦૪ - ૯૯ 

II. ખોવારે્લા બાળકો  

મળી આવેલ બાળકો ૨૮ ૫૩ ૧૩ ૩૯ ૨૫ ૦૪ - ૮૧ 

માતા શપતાએ 
માુંર્ગેલ મદદ 

૪૦ ૩૫ ૧૪ ૨૧ ૩૦ ૯ - ૭૫ 

III. ભાવનાત્મક 
સપોટય અને 
માર્ગયદશયન 

૫૦ ૮૨ ૨૩ ૪૦ ૫૩ ૧૨ - ૧૩૨ 

અડય 
ચાઈલ્ડલાઈનમાું થી 
રીફર થયેલ કેસ 

૦૩ ૦૨ ૦૧ - ૦૪ - - ૦૫ 

અધરઅને D.N.F.        ૬૪ 
ક લ ૨૮૭ ૪૧૧ ૧૦૬ ૨૩૩ ૨૮૮ ૭૧ - ૭૬૨ 
 

* ચાઈલ્ડલાઈન ૧૦૯૮ પાસે વષય ૨૦૧૮-૧૯ દરર્મર્ાન કુલ ૭૬૨ કેસ નોધાર્ા હતા 



                                                                                                                                                                                                

* જેમાું સૌથી વધ  દ વ્યયવહારથી રક્ષણના પ્રકારમાું ૨૨૭ કેસ નોધાયા જેમાું જેમાું છોકરીઓના ૭૬ કેસ 

નોધાયા છે. અને છોકરાઓના ૧૫૧ કેસ નોધાયા છે, આ કેટેર્ગરી માું બાળ બભક્ષ કો, બાળ મજ ર, જાશતય 

િોિણ, િારીહરક િોિણ, બાળ લગ્ન, બાળકો પર થતી હહિંસાના કેસો નોધાય છે. આ કેસોમાું 

પોલીસતુંત્ર, ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કશમટી, જીલ્લા બાળ સ રક્ષા એકમ, શવશવધ સામાજજક સુંસ્થાઓ અને જીલ્લા 

સમાજ સ રક્ષા શવભાર્ગની મદદથી બાળકોને ડયાય અપાવવાની કોશિિ કરવામાું આવે છે.  

* તે ઉપરાુંત ૮૧ બાળકો ચાઈલ્ડલાઈનને વિય દરમ્યાન અમદાવાદના શવશવધ શવસ્તાર અને પોલીસ 

સ્ટેિનથી મળી આવ્યા છે જે શમશસિંર્ગ બાળકો કહી િકાય અને તે બાળકોને તેમના વાલીઓને પાછા 

સોપવામાું આવ્યા છે, જેમાુંથી મોટાભાર્ગના બાળકો અડય રાજ્યોના છે, 

* ચાઈલ્ડલાઈન પાસે ૧૩૨ કેસોમાું બાળકો અને તેમના વાલીઓએ તેમની સમસ્યા કે  જરૂહરયાત માટે 

માર્ગયદિયન મેળવ્ય ું. ઘણા કેસોમાું બાળકો અને વાલીઓન ું કાઉડસેબલિંર્ગ પણ કરવામાું આવ્ય ું છે. 

 

                                                                                                                            

* ચાઈલ્ડલાઈન પાસે આવેલા ક લ ૭૬૨ 

કેસોમાુંથી ૨૮૭  કેસો છોકરીઓના અને 

૪૧૧ કેસો છોકરાઓના નોધાયા છે,  અને 

૬૪ કેસોમાું બાળકો શવિે જાણી િકાય  

નથી. 

 

 

 

 

 

 

છોકરાઓ 
૫૧૧ કેસ 

છોકરીઓ 
૨૪૯ કેસ  

જાણી 
િકાય ું 
નથી 

૪૦ કેસ  

ચાઇલ્ડલાઈનમાું આવેલ કેસોની ર્વર્ગત  



                                                                                                                                                                                                

૩) આઉટરીચ પ્રોગ્રામ.  

જાગતૃીકરણ એ ચાઈલ્ડ લાઈનનો મહત્વનો ભાર્ગ છે. ચાઈલ્ડ લાઈનની સફળતા માત્ર ફોન પર જવાબ 

આપવા સ ધી જ સીશમત નથી.ચાઈલ્ડ લાઈન સેવા શવિે વધ ને વધ  લોકોને જાણકારી આપવી પણ 

એટલ જ મહત્વન ું છે. ચાઈલ્ડ લાઈન પોતાની યોજના અંતર્ગયત બાળકોને એ અશધકાર આપે છે. કે 

જયારે પણ મ સીબત માું હોય ત્યારે ૧૦૯૮ પર ફોન કરવો આ માટે સમાજના પ્રત્યેક વ્યતતીપન 

પોતાની ભશૂમકા સમજીને બાળકોને ૧૦૯૮ સ ધી પોહ્ચાડે અથવા ચાઈલ્ડ લાઈનની જરૂહરયાતવાળા 

બાળક સ ધી પોહ્ચાડે તે માટે જાગતૃીકરણ એ અશત આવશ્યક છે ચાઈલ્ડ લાઈન સેવા એવા બાળકોમાટે 

છે કે જેને સુંભાળ અને સુંરક્ષણની જરૂર છે અને તેની પાસે કોઈ સાધન ઉપલબ્ધ નથી. ચાઈલ્ડ 

લાઈનની પણ એ જવાબદારી છે કે પ્રત્યેક બાળકોને સ  રબક્ષત વાતાવરણ મળે. આ માટે ચાઈલ્ડ લાઈન 

સેવા સુંદભે શવશવધ જાગશૃત કાયયક્રમ કરવામાું આવે છે જેથી વધ ને વધ  લોકો જાણે અને બાળકોને તેમના 

અશધકારો આપી િકાય. આ વિય દરમ્યાન ચાઈલ્ડલાઈનની ટીમે અમદાવાદના નીચે મ જબના 

શવસ્તારોમાું આઉટરીચ કરી તે શવસ્તારમાું લોકોને ચાઈલ્ડલાઈનની માહહતી આપી.  
 

સમર્ ર્વસ્તાર 

એર્પ્રલ અવેરનેસ કાર્યકમ 

મેં બાકર અલી ની ચાલી , 
જુન રાર્પરુ દરવાજા -સારુંર્ગપરુ 

જુલાઈ ત્રાર્ગડ ર્ગામ 

ઓર્ગસ્ટ નીલર્ગીરીના છાપરા - બોમ્બે હોટેલ 

સપ્ટેમ્બર લપકામિ 

ઓક્ટોબર પીરિા રોડ-ર્ગિેશનર્ગર 

નવેમ્બર વાસિા ભટ્ટા 
ડીસેમ્બર નારિકાકાનો વાડો  - વાડજ 

જાડયઆુરી બાબા લવલવીની ચાલી -જમાલપરુ 

ફેબ્રઆુરી અસલાલી 
માચય બારેજા 

 

 



                                                                                                                                                                                                

૪) ઓપનહાઉસ કાર્યક્રમ 

ખ લ્લો મુંચ એટલે જ્યાું બાળકો પોતાની વાત નીડરતાથી તથા સહજતાથી મકૂી િકે છે. ખ લ્લો મુંચ એ 

આઉટરીચનોજ એક ભાર્ગ છે પરુંત   ખ  લ્લા મુંચમાું તથા વાતાયલાપ ખ  બજ મહત્વના હોય છે. આઉટરીચ 

દરમ્યાન ૧૦૯૮ નો પ્રચાર તથા ફોન ટેસ્ટીંર્ગ કરવામાું આવે છે. જેમાું ચાઈલ્ડ લાઈનની સેવા શવિે 

પનૂઃ શવચાર કરવામાું આવે છે. બાળકો પોતાના પ્રશ્નો રજ  કરે છે જે સમ દાય સાથે રહી પ્રશ્નોના 

શનરાકરણ માટે પ્રયત્ન કરવામાું આવે છે. ખ લ્લા મુંચના સમયે શવસ્તારમાું પોલીસ સ્ટેિન, દવાખાના, 

િાળા,   કોપોરેટર, વકીલ, વર્ગરેે લોકોને આમુંત્રણ આપવામાું આવે છે જેથી બાળકો આ સુંસ્થાઓ 

શવિે જાણે તથા જરૂર પડે ત્યારે જે તે સુંસ્થાનો સરળતાથી ઉપયોર્ગ કરી િકે. દાખલા તરીકે : ઘણા 

બાળકો પોલીસના નામથી ડરતા હોય છે તો ખ  લ્લા મુંચ દરમ્યાન પોબલસ પોતે બાલશમત્ર છે તેની વાત 

કરે છે જેથી બાળકોનો ડર નીકળી જાય અને પોતાના રક્ષક છે તેઓ સાચો ખ્યાલ આવે છે. આવી રીતે 

ખ  લ્લા મુંચ દરમ્યાન બાળકો પોતે સહજ બને છે. બાળકો કેટલા આવ્યા છે તે ખ  લ્લા મુંચમાું અર્ગત્યન ું 

નથી પણ બાળકો દ્વારા પ્રશ્નો તથા સચૂનો આવે છે તે ચાઈલ્ડ લાઈન માટે જરૂરી છે. પરુંત   બાળકો દ્વારા 

આવેલા પ્રશ્નો એ ચાઈલ્ડ લાઈનની જવાબદારી બની જાય છે.  રાયપરૂ દરવાજા સારુંર્ગપરૂ  

ચાઇલ્ડલાઇન દ્ધારા ખ  લ્લા મુંચન ું આયોજન 

કરવામાુંઆવ્ય ું હત  ું ખ  લ્લા મુંચ ના સ્થળે ક લસુંખ્યા- 

50 વ્યક્તતઓ હજાર રહ્યા હતા જેમાું બાળકો મોટી 

સખ્યામાું િામેલ હતા આઉટહરચ કરવાનો મ ખ્ય દે્યય  

તે શવસ્તારની વ્યસનમ ક્તત કરવાનો હતો ખ  લ્લા મુંચ 

દરમ્યાન વ્યસનોની બાળકો ઉપર ક્ાું પ્રકારની 

અસર બાળકો પર પડે છે. એને લર્ગતા અનેક પ્રસ્નો 

ઉભા થયાહતા આ બાબતે ચાઇલ્ડ લાઇને તે 

શવસ્તારના આરે્ગવાન સાથે વાત કરી વ્યસનમ ક્તત  કાયયકમનો આયોજન કરવાની વાત કરી હતી નબર 

પણ આપ્યો હતો કાલ પ ર શવસ્તારના એહરયા જેવા કે ભદરીપોળ. ખોડી આંબલી . રેવડીબજાર જેવા 

શવસ્તાર માું આઉટહરચ કય ું હત  ું જ લાઇ મહહના માું ત્રાર્ગડગ્રામ માું ખ  લ્લા મુંચ ન ું આયોજન કરવામાું 

આવ્યો હતો ત્યાુંના ભાઈઓ.બહનેો. અને બાળકોને ચાઇલ્ડલાઇનની માહહતી આપી હતી ત્યાું 

આર્ગણવાડીમાું ક્રાયકરો અને આિાવકયરબને સાથે પણ વાત કરી હતી ત્યાની સમસ્યા શવિે પછૂતાું 



                                                                                                                                                                                                

તેમણે એવ ું કીધ  ું કે અહહયાું કોઈ જ સમસ્યા નથી ત્યારબાદ ખ  લ્લા મુંચન ું આયોજન લપકામણ ગ્રામમાું 

રામજીમહદર ની આર્ગળ ઓપનહાઉસ નો કાયકમ કયો હતો જેમાું ગ્રામના સુંરપચ આર્ગણવાડીના 

કાયયકર, તેડાઘરબને –તલાટીશ્રી, ,ક્ર્લાકય . પટ્ટાવાળા –પ્રા િાળા ના શપ્રક્ડસપાલ – બાળકો ગ્રામના 

ભાઈઓ બહનેો એ હાજરી આપી ત્યાુંથી બે પાલક માતશપતાના કેસ મળેલછે.ત્યારબાદ ઓર્ગસ્ટ મહહના 

માું ખ  લ્લા મુંચન ું આયોજન ર્ગણેિનર્ગરમાું 

કરવામાું આવ્ય ું હત  ું જેમાું એનજીઓ ના 

સભ્યોને મહમેાન  તરીકે બોલાવ્યા હતા ત્યાું 

ના બાળકો અસ્વ્સ્છ દેખાયા 4-5 હદવસ સ ધી 

નાતા -ધોતા  નથી એ શવિય માું બાળકોને 

અને વાલીઓ ને સ્વ્છતા શવિયમાું માહહતી 

આપી હતી ફાયદા અને ન કિાન સમજાવ્યા  

હતા.  ત્યાું ર્ગુંદકીની સમસ્યા વધારે પ્રમાણે  

જોવા મળી હતી તો ત્યાના લોકોને સ્વસ્વ્્તા હલે્પલાઇન નો નબર આપ્યો હતો અને ત્યાના લોકો સાથે 

શમહટર્ગ પણ કરી હતી ખ  લ્લા મુંચન ું આયોજન અસલાલીગ્રામ ના જામપર  શવસ્તારમાું ઓપનહાઉસ નો 

ક્રાયકમ કયો હતો ત્યાું ભાઈઓ બહનેો અને બાળકો સાથે ચાઇલ્ડ લાઇન ની વાત કરી હતી અને 

પાલકમાતા શપતાની યોજના શવિે વાત કરી હતી ત્યાું મહમેાન ડોં .પ્રવીણ ભાઈ,  5 આર્ગણવાડીના 

ક્રાયકર બહનેો, ગ્રામના સરપુંચ પણ હાજર રહ્યા હતા ત્યાું કોઈ જ સમસ્યા જોવા મળી નથી ખ  લ્લા 

મુંચન ું આયોજન માચય મહહનામાું બારેજા ગ્રામ ના ટીમલાપરૂા ુંમાું ઓપનહાઉસ ન ું આયોજન કરવામાું 

આવ્ય ું હત  ું કાયયકમમાું આર્ગણવાડી કાયયકતાયબેન, તેડાઘર બેન તથા આચાયય અને ભાઈઓ બહનેો અને 

બાળકો હાજર રહ્યા હતા તેમણે ચાઇલ્ડ લાઇન ની વાત કરી હતી અને ત્યાની સમસ્યા શવિે વાત કરીએ 

તો ત્યાું એચ. આઈ.વી. ર્ગસ્ત બાળકો અને વાલીઓ શવિે જાણવા મળય ું છે અને તેમણે એચ. 

આઈ.વી.શવિે માર્ગયદિયન પણ આપ્ય ું હત  ું   તેના સમાધાન માટે એચ.આઈ.વી.શવિે માર્ગયદિયન આપી 

અવેરનેિ કાયયક્રમ કયો હતો આમ અમદાવાદ ચાઈલ્ડલાઈન દ્વારા અમદાવાદ ના જ દા- જ દા શવસ્તાર 

માું આઉટરીચની કામર્ગીરી પણૂય થતા ઓપન હાઉસના કાયયક્રમોન  ું આયોજન કરી તેમના પ્રશ્નો જાણવાની 

કોશિિ કરવામાું આવે છે                         



                                                                                                                                                                                                

૫) અવેરનેસ કાર્યક્રમ. 

ચાઈલ્ડલાઈન દ્વારા સમગ્ર વિય દરમ્યાન અવેરનેિ કાયયક્રમ કરવામાું આવ્યા જેમાું ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બર 

અને વોલેડટીયર દ્વારા શવશવધ શવસ્તારોમાું અને સ્થળ પર અવેરનેિ કાયયક્રમ કરવામાું આવેલ છે. જેની શવર્ગત 

આ મ જબ છે.  

૧) શવસ્તાર: 

સારુંર્ગપ ર , શિિંર્ગરવા,  પુંચવટી સકયલ, રામાપીરનો ટેકરો, જૂના વાડજ, ચુંદ્રભાર્ગા નો ખાડો જૂના વાડજ, 
ર્ગણેિનર્ગર ભાઠાની ઝૂપડપટ્ટી, ર્ગોમતીપ ર કાચાછાુંપરાું, અમદૂપરૂા તલેતટરની ચાલી, બહરેામ પરૂા, અલ્હાનર્ગર 
બહરેામપ રા આબેડકરનર્ગર, જમાલપ ર સ્મિાનગહૃ, િાહ ેઆલમ પોલી વાસ, ર્ગરીબનર્ગરની ચાલી બાપ નર્ગર 
જમનાનર્ગર બાપ નર્ગર, ઓર્ગણજ ગ્રામ, સુંજય નર્ગરના છાપરા,  દામોદરની ચાલી બાપ નર્ગર, દૂધવાળી ચાલી, 
બહરેામપ ર અબજલ ટેકરો, સારુંર્ગપરૂ, ખોહડયારનર્ગર અંજલી, રામરહહમનો ટેકરો ,ર્ગોમતીપ ર મર્ગન ક ભારની 
ચાલી, નટવર વકીલની ચાલી, િુંકરભવન છાપરા િાહપ ર,  રાજ નર્ગર શે્રયસ, ફતેહનર્ગર પાણીની ટાુંકી 

૨) જાહરે સ્થળ: 

જમાલપ ર માકેટ , હરદાસનર્ગરમાકેટ, નારોલ સકયલ, ઉજાલા સકયલ, સી .ટી. એમ.ચાર રસ્તા, શવસત સકયલ 

ચાુંદખેડા,  ર્ગોલલીમડા, બોબ્બે હોટલ, પકવાન સકયલ, મજૂર ગ્રામ ર્ગીતાુંહદર, રામાપીર ન ું મહદર, હરવરફડટ, 

અબયન હલે્થ મેડટલ અસલાલી, ઈશ્વરભવન શસશનયર શસટીજન, આર્ગનવાડી -3 અસલાલી, આબેડકર હૉલ, 

દાણીલીમડા, કાલ પ ર રેલ્વે સ્ટેિન, ભાઠા કેિવનર્ગર. 

૩) મુંહદર:  

ભદ્ર મહદર ,અડાલજ  શત્રમહદર, બળદેવ મહદર અસલાલી,  હદલ્હી દરવાજા હડકાઈમાતા, રામાપીર ન ું મહદર, 

બાપસીતારામ મઠ લી ઘી-કાુંટા, જર્ગન્નાથ મહદર, જર્ગન્નાથ પે્રમ દરવાજા 

૪) બર્ગીચા:  

વસ્ત્રાપરૂ  લેક, પહલાદ નર્ગર ર્ગાડયન, એન. આઈ.ડી પાલડી, ભદ્ર ર્ગાડયન 



                                                                                                                                                                                                

૬) સ્પેર્શર્લ કાર્યક્રમ.  (તહવેારો ની ઉજવિી) 

અમદાવાદ ના ચાઈલ્ડ લાઈન ના જુદા જુદા ર્વસ્તારો માું ચાલતા બાળકો ના ગ્રપુો માું દર વષે આવતા 

તહવેારો ની ઉજવિી   કરવામાું આવે છે. જેમાું આ વષે પિ બાળકો સાથે તહવેારો ની ઉજવિી કરવામાું આવી 

જેમ કે, 

 ડોં . આબેડકર જડમ જર્ુંર્ત -૧૪/૦૪/૨૦૧૮ 

 રથર્ાત્રા -૧૩/૦૭/૨૦૧૮ 

 રક્ષાબધન - ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ 

 જડમાષ્ટમી -૦૩/૦૯/૨૦૧૮  

 કાઇટ ફેન્સ્ટવલ ૧૨/૦૧/૨૦૧૯   

 ફ્લાવર શો ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ 

 પ્રજાસતાક રદન ૨૬/૦૧/૨૦૧૯                   
  
 

ચાઈલ્ડ લાઈન સે દોસ્તી ર્વક ( ૧૪/૧૧/૨૦૧૮ થી ૨૧/૧૧/૨૦૧૮)  

૧૪/૧૧/૨૦૧૮   

૧૪ તારીખે નેહર  ચાચાનો જડમહદવસ હોય છે અને તેમને બાળકો અશત શપ્રય હતા તેમજ બાળકોની સ  રક્ષા , 

સુંભાળ, દરેક નાર્ગહરકની જબાબદારી છે એટલે આ અઠવાહડયામાું દરેક ચાઈલ્ડ લાઈનમાું “ચાઈલ્ડ લાઈન સે 

દોસ્તી શવક” ઉજવવામાું આવે છે. આ અઠવાહડયામાું ચાઇલ્ડ લાઇન ના ટીમ મેમ્બર દ્વારા ચાલતા બાળકો ના 

ગ્ર પો માું આ વખતે દોસ્તી શવક ઊજવવાન ું નક્કી કય ું હત  ું અને ગ્રપૂ ના બાળકો ને  સારો સ્પિય અને ખરાબ સ્પિય 

કોને કેવાય તેની જાણકારી આપવી જોઇયે િર આત  ૧૪ તારીખે ચાઇલ્ડ લાઇન ના વોલીંહટયર અિોકભાઇ ના 

શવસ્તાર દામોદર ની ચાલી ,બાપ નર્ગર બાળકોના ગ્રપૂ માું ટીમ મેમ્બરો  અને સીટી-કોડીનેટર અને સેડટર કો 

ઓડીનેટર માયાબેન ર્ગયા હતા અને બબનલબેને જેમને  બાળકોના અશધકારોની માહહતી અને સારો સ્પિય અને 

ખરાબ સ્પિય કોને કેવાય અને કોમલ મવૂી  બતાવવા આવ્ય ું હત  ું . 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

 
 

 

૧૫/૧૧/૨૦૧૮  

૧૫ તારીખ  ના રોજ ચાઇલ્ડ લાઇન ના સેડટર 

કો-ઓડીનેટર માયાબેન શત્રપાઠી અને ટીમ  મેમ્બર 

દોસ્તી શવક ના ભાર્ગ રૂપે ચાઇલ્ડ લાઇનના 

વોલેંહટયર િહનેાજબને ના શવસ્તાર જમાલપ ર 

બાળકોના ગ્રપૂમાું ર્ગયા હતા. બધા બાળકોને 

બાળકોના પ્રશ્નો મ દે્દ ચચાય કરી હતી, સારો સ્પિય 

અને ખરાબ સ્પિય કોને કેવાય તેની શવસ્ત  ત 

માહહતી આપી હતી અને બાળકોના અશધકારો ના 

પોસ્ટર દ્વારા વાત કરી હતી અને અને ૪૧ બાળકો 

સાથે રમત- ર્ગમત કરાવી હતી.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

૧૬/૧૧/૨૦૧૮  

તારીખ ૧૬ ના રોજ ટીમ મેમ્બર દ્વારા ચલાવતા ગ્રપૂમાથી ૫-૫ બાળકો એમ કુલ ૩૫ બાળકોને ચાઇલ્ડ લાઇન 

કોલબની ઓરફસે લાવ્ર્ા હતા. ત્ર્ારે બાળકોન ુું સ્વાર્ગત કરવામાું આવ્યુું. અને બાળકોને ણચત્ર-હરીફાઈ સ્પધાય રાખી 

હતી બાળકો ને પેન,પેન્ડસલ, રબર, પેડ,અને ડ્રોઈંર્ગ સીટ અને કલર આપ્ર્ા હતા જેમાું બાળકોએ મનપસુંદ ણચત્રો 

ડોર્ા હતા ત્ર્ાર બાદ બાળકોને બેસાડી સીટી કો-ઓડીનેટર ણબનલબેન દ્વારા ચાઇલ્ડ લાઇન અને બાલ રદન ની 

ઉજવિી , સારો સ્પશય અને ખરાબ સ્પશય ર્વશે સમજાયુું હત ુું આ શભુ અવસરે જજલ્લા બાળ સરુક્ષા ના અર્ધકારી 

રદલીપભાઇ મેર અને સી. ડબલ્ય.ુસી ના ચેર પશયન ભાવેશભાઈ પટેલ અને રજ્સ્સ્વબેને પિ આ કાર્યકમય માું 

હાજર રહ્યા હતા . પોતાન ુું ટૂું કુું પવચન આપી બાળકો અને ચાઇલ્ડ લાઇન ની ટીમ ને પોત્સારહત કર્ાય હતા , 

ત્ર્ાર બાદ બાળકોને નાસ્તો આપવામાું આવ્ર્ો હતો . અને ટીમ મેમ્બર નમયદાબેને બાળકો ને ઈડદોર રે્ગમ રમાડી 

રમાડી હતી .  

 

   

 



                                                                                                                                                                                                

૧૭/૧૧/૨૦૧૮   

૧૭ તારીખે ચાઇલ્ડ લાઇન ના ટીમ મેમબર નમયદાબેન ના 

શવસ્તાર જ હાપ રા બાળકો ના ગ્રપૂમાું ર્ગયા હતા. ત્યાું સર્જન ના 

સેડટરના ૪૫ બાળકો ને  ચાઇલ્ડ લાઇન ની માહહતી આપી 

હતી અને સારો સ્પિય અને ખરાબ સ્પિય શવિે વાત કરી હતી 

અને કોમલ મવૂી પણ બતાવી હતી અને મહમેાન તરીખે 

ઓ.એન.જી.સી ના મેનેજર શ્રી ટોમર સાહબેને બોલાવવામાું 

આવ્યા હતા, આ કાયયક્રમ માું ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ -૧૨ 

બાળકોએ  તેમણે બાળકો સાથે વાતચીત કરી અને ધોરણ-૧૦ 

અને ૧૨ પછી આર્ગળની કઈ લાઇન માું જવ ું તેન  ું માર્ગયદિયન 

આપ્ય ું હત  ું . અને બાળકો ને નાસ્તો પણ આપવામાું આવ્યો 

હતો .             

૧૮/૧૧/૨૦૧૮  

૧૮ તારીખે ચાઇલ્ડ લાઇન ના ટીમ મેમ્બર દ્વારા લક્ષ્મી નાર્ગર જ ુંપડપટ્ટી ,સાબરમતી ર્ગયા હતા , ત્યાું ફૂટપથય 

પર રહતેા પહરવારોના બાળકો સાથે દોસ્તી શવક ની ઉજવણી કરી હતી અને ૧૦૦ જેટલા બાળકો ૨૦ મોટા 

લોકોને ચાઇલ્ડ લાઇન ની માહહતી અને સારો સ્પિય અને ખરાબ સ્પિય કોને કેવાય તે પોસ્ટર દ્વારા સમજાય ું હત  ું 

અને સરકારી યોજના પાલક માતા-શપતા યોજના શવિે વાત કરી હતી અને અને સ્વ્્તા શવિે વાત કરી અને  

કોમલ મવૂી બતાવી હતી અને બાળકો સાથે ભોજન કય ું હત  ું આ રીતે દોસ્તી શવક સેબલબે્રટ કય ું હત  ું . 

  



                                                                                                                                                                                                

૧૯/૧૧/૨૦૧૮ 

૧૯ તારીખે ચાઈલ્ડ લાઈનના અને સીટી કો-ઓડીનેટર અને ટીમ મેમ્બરો સ  શિલા બેન ના શવસ્તાર જોર્ગણીનર્ગર 

, વાડજ બાળકો ના ગ્રપૂ માું ર્ગયા હતા, ત્યાું બબનલબેને બાળકોને ચાઇલ્ડ લાઇન અને સારો સ્પિય અને ખરાબ 

સ્પિય શવિે બાળકોને સમજાય ું હત  ું અને કોમલ મવૂી પણ બતાવી હતી . અને બધા બાળકોને પોસ્ટર દ્વારા 

બાળકોના અશધકારો શવિે સમજાય ું હત  ું. જેમાું ૫૫ બાળકો , મોટા લોકો ૧૫ વાત સમજી હતી . 
 

 

૨૦/૧૧/૨૦૧૮   

૨૦ તારીખના રોજ ટીમ મેમ્બરો અને સીટી કો ઓડીનેટર બબનલબેન  

દ્વારા ટીમ મેમ્બર ના શવસ્તાર ના બાળકો ના ગ્રપૂમાું સોરાઈનર્ગરના  

છાપરા , વાડજ ર્ગયા હતા ત્યાું ૧૫ જેટલા બાળકો અને ૧૧૦ જેટલા  

મોટા લોકો ને ચાઇલ્ડ લાઇન અને બાળકોના અશધકારો અને  

સરકારી યોજના શવિે જાગતૃ કયાય હતા અને  સારો સ્પિય અને  

ખરાબ સ્પિય કોને કેવાય તે પોસ્ટર દ્વારા સમજાય ું હત  ું. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

૨૧/૧૧/૨૦૧૮  

૨૧ તારીખે ચાઇલ્ડ લાઇન ના ટીમ 

મેમ્બરો એકતા શવધયાલય ગ પ્તાનર્ગર 

ચાઇલ્ડ લાઇન સે દોસ્તી શવક ની 

ઉજવણી કરી હતી િાળા ના લર્ગભર્ગ 

૧૪૦ જેટલા બાળકો ને ચાઇલ્ડ લાઇન  

અને સારો સ્પિય અને ખરાબ સ્પિય શવિે 

સમજાય ું હત  ું અને બાળકોના અશધકારો 

શવિે પોસ્ટર દ્વારા જાણકારી આપી હતી 

અને બાળકોને કોમલ મવૂી બતાવી 

હતી.અને શપ્રક્ડસપાલ પણ કાયયકમય માું 

હાજર રહ્યા હતા .  
 

૭) સ્પેર્શર્લ અવેરનેસ કાર્યક્રમ.  

 

 બાળકીઓને જાર્તર્ શોષિથી જાગતૃ કરવા  

આંતરરાષ્ટીય બાબલકા હદવસ શનશમતે તારીખ ૧૧/૧૦/૧૮ થી ૧૬/૧૦/૧૯ સ ધી બાળકીઓના જાશતય િોિણ 

શવર ધ જાગતૃ કરવામાટે ચાઈલ્ડલાઈનના સીટી કો-ઓહડનેટર દ્વારા ગ ડ-ટચ અને બેડ-ટચ ન ું મેડય અલ દ્વારા  

૧૨ થી ૧૬  વિયની છોકરીઓને ખ  બ જ તાહકિક રીતે  જાશતયિોિણ શવર ધ જાગતૃા લાવી િકાય. ચાઈલ્ડ લાઈન 

ના ટીમ મેમબર અને વોલીડટીયર  દ્વારા પ્રોગ્રામ કોમલ અને ગ ડ-ટચ અને બેડ-ટચ પેંપ્લેટ દ્વારા ૯૦૦ 

બાળકીઓને સમજાવવામાું આવ્યા હતા. અને જ દા-જ દા શવસ્તારો માું જેમકે ર્ગીતા મુંહદર બસ સ્ટેડડ, ખાડાવાળી 

ચાલી, અફજલખન નો ટેકડો , વાસણા ભાઠા, અને એન..જી.ઓ સાથે જેમકે સી.એફ.ડી સસ્થા અને કૈરયા સોશ્યલ 

સશવિસ સુંસ્થા સાથે મળીને ઉપરોતત કાયયકમય કરવામાું આવ્યો હતો.  
 



                                                                                                                                                                                                

 

 

 

ચાઈલ્ડલાઈન દ્વારા અમદાવાદ િહરે માું યોજાતા મ ખ્ય જાહરે કાયયક્રમોમાું પણ બાળકો અને વાલીઓને બાળ 

અશધકારોની માહહતી આપવામાું આવે છે. આ કાયયક્રમો આવતા બાળકો અને વાલીઓ સાથે ચચાય કરી બાળકોની 

સમસ્યા દ ર કરવાના પ્રયત્ન કરવામાું આવે છે.જેમાું કાુંકહરયા કાશનિવલ , રથયાત્રા, ફ્લાવર િો, કાઈટ ફેસ્ટીવલ 

નો સમાવેિ થાય છે. 



                                                                                                                                                                                                

કાુંકરરર્ા કાર્નિવલ  

.                                                            

કાુંકહરયા કાશનિવલ એક સપ્તાહનો હોય છે. સપ્તાહ 

દરમ્યાન શવશવધ કાયયક્રમોન  ું આયોજન કરવામાું 

આવેલ ું હોય છે. આ સમય દરમ્યાન અનેક લોકો 

મ લાકાત લેતા હોય છે. આ સમયે ચાઈલ્ડ લાઈન 

૧૦૯૮ નો મોટા પાયે પ્રચાર- પ્રસાર થાય તે 

હતે  થી બાલવાહટકાના સ  પ્રીટેડડડટ પાસેથી  

                                                               ચાઈલ્ડ લાઈનનો હકઓસ્ક રાખવા માટે મુંજ રી                  

ઉપર જણાવ્યા ઉપર જણાવ્યા મ જબના સ્થળે ૨૫ ડીસેમ્બર થી લઈને ૩૧ ડીસેમ્બર સ ધી ૨૪ કલાક માટે 

ચાઈલ્ડ લાઈનનો હકઓસ્ક મ કવામાું આવેલ હતો તેમજ સવારે ૧૦ થી લઈને રાત્રીના ૧૦ વાગ્યાસ ધી ચાઈલ્ડ 

લાઈનના સ્ટાફ દ્વારા શિફ્ટ ના સમયે ત્યાું જઈને ચાઈલ્ડ લાઈનની અવેરનેસ કરવામાું આવી હતી જેમાું 

કાશનિવલમાું આવતા જતા બાળકો, વાલીઓ, ય વાનોને ચાઈલ્ડ લાઈનની માહહતી આપી ફોન ટેસ્ટીંર્ગ કરવાડાયા 

હતા. આિરે ૪૨૫૦  વ્યક્તતયો સ  ધી ૧૦૯૮ ની માહહતી પોહચાડી આ વિે કાશનિવલમાું માતા-શપતાથી છુટા 

પડેલા 03 બાળકોને માતા-શપતાને િોધીને સોપવામાું આવ્યા હતા. 

 
    
 

 



                                                                                                                                                                                                

રથર્ાત્રા  

અમદાવાદમાું દર વિે જમાલપ ર જર્ગન્નાથ મુંહદરથી રથયાત્રા 

સવારે નીકળે છે જેમાું હજારોની ભીડમાું લોકો દિયન કરવા આવે 

છે. આ લોકો સ  ધી ૧૦૯૮ ની માહહતી પોહોચાડવા માટે  સવારે 

જઈને રથયાત્રામાું જતા રકોને,  ર્ગાડીયોને ચાઈલ્ડ  

લાઇનના સ્ટીકરો ચોટાડયા અને દિયનાથીઓને ૧૦૯૮ ના 

પેમ્પલટે આપીને ૧૦૦૦ થી વધ   લોકોને શવસ્તારમાું 

જાણકારી આપી.  

  

કાઈટ ફેસ્ટીવલ જાડયઆુરી-૨૦૧૯  

                                                          અમદાવાદમાું સાબરમતી નદીના હકનારે વિોથી કાઈટ 

  ફેસ્ટીવલ ઉજવાય છે. જેને શનહાળવા માટે ઘણા લોકો આવે છે. 

                                                ફેસ્ટીવલમાું જઈને ટીમ મેમ્બરો ૧૦૯૮ની માહહતી આપે 
છે.વખતે,                                       લોકોને બાળકોને પાલક માતા-શપતા યોજનાની ની જાણકારી 
                                                 આપે છે. અને બાળકોના પ્રશ્નો  તેમજ કેસો િોધવા પ્રયત્નો કરે 
છે.                                               છે. 
 
 

ફ્લાવર શો  જાડયઆુરી -૨૦૧૯  

અમદાવાદ માું સાબરમતી નદી ના બને્ન બાજ  હરવરફડટ 

બનાવવામાું આવેલ છે.તેના વાડીલાલ હોક્સ્પટલ ની પાછળ ના 

ભાર્ગે હરવરફડટ માું ફ્લાવરિો રાખવામાું આવે છે. જે દર વિે 

જાડય આરી માું થાય છે.ફ્લાવરિોમાું દેિ-શવદેિ ના ફૂલ \છોડ 

પ્લાડટ હોય છે જેને નીહાળવા આખા અમદાવાદ અને બહાર થી 

પણ બાળકો લોકો આવતા હોય છે. તેમને ૧૦૯૮ ના પ્લેમ્ફેટ 

 



                                                                                                                                                                                                

આપી ચાઈલ્ડલાઈન ની માહહતી પરૂી પાડી હતી અને પાલક માુંતાપીતા યોજનાની માહહતી આપી હતી. 

 

 બાળકોના અર્ધકાર ર્વશેની સમજ :-   

તારીખ ૦૧/૦૧/૧૯ થી ૦૭/૦૧/૧૯ સ ધી ચાઇલ્ડ લાઇન સુંસ્થા અને જીવનતીથય સુંસ્થા દ્વારા ક લ ૧૪ 

િાળાઓમાું ૧૩૦૦ બાળકોને તેમના અશધકારો શવિે તેમજ ચાઇલ્ડ લાઇન શવિે અને સરકારી યોજનાઓ શવિે ની 

શવસ્ત  ત માહહતી આપવામાું આવી હતી.  

ક્રમ તારીખ િાળા સ્થળ બાળકો ની  સુંખ્યા 
૧ ૦૧/૦૧/૧૯  સાબરમતી કડયા િાળા,રામનર્ગર ચોક સાબરમતી 

 

૮૦  

૩ ૦૧/૦૧/૧૯  લોકશનકેતન પ્રા,િાળા રાણીપ. 
 

૧૦૦  

૪ ૦૨/૦૧/૧૯  તરવેણી શવદ્યાલય,રાણીપ.  
 

૪૦  

૫ ૦૨/૦૧/૧૯  ધમયનર્ગરપ્રા,િાળા સાબરમતી,ધમયનર્ગર.  
 

૧૨૦  

૬ ૦૩/૦૧/૧૯  ર્ગણેિ પ્રાથશમક િાળા વાડજ . 
  

૧૦૦  

૭ ૦૩/૦૧/૧૯  સોરભ ગ જ, હહિંદી મીડીયમસ્ક લ સામેનવાવાડજ .     
 

૮૦  

૮ ૦૩/૦૧/૧૯  નવ સુંસ્કારસ્ક લ,દ ધનાથ મહાદેવ સામે. 
 

૧૧૦  

૯ ૦૩/૦૧/૧૯  કમયિીલા અખબાર નર્ગર બી . રૂર .ઠે.એસ . 
બસ સ્ટોપ ની સામે  

 

૧૨૦  

૧૦ ૦૪/૦૧/૧૯  ફોરમ સ્ક લ ૩૩ -બી ચુંપાનેરસોસાયટીઉસ્માનપ રા 
 

૯૦  

૧૧ ૦૪/૦૧/૧૯  રચના પ્રાથશમકિાળા અખબારનર્ગર ,નવાવાડજ  

 

૭૦  

૧૨ ૦૪/૦૧/૧૯  નવસર્જન નીલકુંઠમહાદેવ મહદર .રાણીપ , 
 

૧૧૫  

૧૩ ૦૫/૦૧/૧૯  નતૂન પ્રા.િાળા  જવાહર ચોક ,સાબરમતી 
 

૮૦  

૧૪  ૦૭/૦૧/૧૯  ઉજાય સ્કૂલ , સાબરમતી  ૧૦૦  
 



                                                                                                                                                                                                

 

૮) ચાઈલ્ડલાઈનના બાળકોના ગ્રપુની ર્વર્ગત. 

 ચાઈલ્ડલાઈનના ટીમ મેમ્બરો અમદાવાદના જ દા-જ દા શવસ્તારોમાું બાળકોના ગ્ર પ બનાવી  તેમની સાથે લાઇફ 
સ્કીલ એજ્ય કેિન, આટય-ક્રાફ્ટ, શિક્ષણ, રમત-ર્ગમત, બાળઅશધકારો અને પે્રરણાપ્રવાસ પર કામ કરે છે. 

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બરોને અઠવાહડયાના એક હદવસ આ બાળકોના ગ્ર પમાું જાય  છે, અમદાવાદના અલર્ગ 

અલર્ગ શવસ્તારમાું આવેલા બાળકોના ગ્ર પ આવેલા છે. 

 

ટીમ મેમ્બર ન ું નામ બાળ-ગ્ર પના શવસ્તારના નામ 

વિાયબેન શ્રમજીવીનર્ગર –વાડજ 

નમયદાબેન જ હાપ રા 
ખાનભાઈ કાશ્મીરાના છાપરા, બહરેામપ રા 
સ િીલાબેન જોર્ગણીનર્ગર- વાડજ 

જયવુંતીબેન કાર્ગદીવાડ 

િહનેાઝબેન જમાલપ ર 

અિોકભાઈ દામોદરની ચાલી, બાપ નર્ગર 

હકરણબેન લાુંભા 



                                                                                                                                                                                                

૯) તાલીમ-મીટીંર્ગની ર્વર્ગત: 

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ બાળકોને અને તેમના વાલીઓને તેમની સમસ્યાના સુંદભે મદદકતાય, 

માર્ગયદિયક,જાણકાર,પરામિયક તરીકે મદદ કરે છે, આ ટીમની વિયમાું અમ ક ચોક્કસ મ દાઓને ધ્યાનમાું લઈને 

તજજ્ઞો દ્વારા તાલીમ આપવામાું આવે છે.  તે ઉપરાુંત વિય દરમ્યાન ચાઈલ્ડલાઈન જ્યાું આઉટરીચ કરે છે. તે 
શવસ્તારોમાું બાળકોના શમત્ર (વોલેડટીયર) બનાવે છે, જે પોતાના શવસ્તારોમાું રહલેા બાળકોની સમસ્યાને- કેસોને 

ચાઈલ્ડલાઈન સ ધી પહોચાડે. તેમજ ચાઈલ્ડલાઈનના જાગશૃતકાયયક્રમોમાું મદદરૂપ બની િકે.  વિય ૨૦૧૭-૧૮ 

ની તાલીમની શવર્ગત નીચે મ જબ છે, 

ક્રમ તારીખ/વાર/શવિય તજજ્ઞ શવર્ગત 

૧ તારીખ: ૨૧-૦૮-૨૦૧૭ 

         સોમવાર 

શવિય: કાળજી અને રક્ષણની   
જરૂહરયાતવાળા બાળકોની 
મનો-સામાજજક ક્સ્થશત  

      (બાળ બભક્ષ કોના સુંદભે) 
 

 - ડો. આનુંદીબેન પટેલ 

(શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
- ડો. પજૂાબેન પુંચાલ 

( બાળ મનોબચહકત્સક) 
 - પન્નાબેન મોમાયા 
(ACP, સ્પેશિયલ જ વેનાઇલ પોલીસ 
ય શનટ)   

અમદાવાદ િહરેના શવશવધ 
પોલીસ સ્ટેિનમાું ફરજ 
બજાવતા ૧૨૦  ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર 
ઓહફસર અને ચાઈલ્ડલાઈનના 
ટીમ મેમ્બરોને આ તાલીમ 
આપવામાું આવી હતી જેમાું એક 
અઠવાહડયાન ું બાળ ભીક્ષ કોને 
મ તત કરાવા માટે  રેસ્્ ુંન  ું 
આયોજન કરવવામાું આવ્ય ું હત  ું  

૨ તારીખ: ૨૮-૦૮-૨૦૧૭ 

         સોમવાર 

શવિય : પ્રોજેતટ માસ મ,   
         અને કોમલ   
         મેન અલની     
         તાલીમ   

 -ડો. આનુંદીબને પટેલ 

(શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
શનરમા ય શનવસીટી અને ર્ગજરાત 
ય શનવસીટીના ક લ ૪૫ 
શવદ્યાથીઓએ  વોલેડટીયર તરીકે 
જોડાઈને  બાળકોના જાશતય 
િોિણ શવર ધ જાગશૃતના 
મેન અલની તાલીમ મેળવી હતી.  

૩ તારીખ: ૧૨-૦૯-૨૦૧૭ 

         મુંર્ગળવાર 

શવિય : કાળજી અને રક્ષણની   
જરૂહરયાતવાળા તેમજ 
કાયદાના સુંઘિયમા ું આવેલા  
બાળકોની માનશસક ક્સ્થશત 

 - ડો. આનુંદીબેન પટેલ 

 (શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
 -ડો. પજૂાબેન પુંચાલ 

 (બાળ મનોબચહકત્સક) 
 

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બરોને 
બાળકોની મનો-સામાજજક ક્સ્થશત 
શવિે સમાજ આપી હતી અને 
બાળકોના વતયન પાછળની 
પહરક્સ્થશતઓ શવિે જણાવ્ય ું હત  ું. 
 



                                                                                                                                                                                                

૪ તારીખ: ૧૬-૦૯-૨૦૧૭ 

         િશનવાર  
શવિય:  પ્રોજેતટ “માસ મ” 
         (બાળકોને જાશતય    
         િોિણ સામે    
         જાગશૃતના   
         મેડય અલની    
         તાલીમ)  
 

           

- ડો. આનુંદીબને પટેલ 

 (શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
- YI( યુંર્ગ ઇન્ડડયા)ના સભ્યો 

બાળકોના જાશતય િોિણની 
સામે જાગતૃ કરી િકાય તે માટે 
એક મેડય અલ બનાવામાું આવ્ય ું 
અને YI ગ્ર પના સહયોર્ગથી 
ચાઈલ્ડલાઈનના ડાયરેતટર શ્રી 
આનુંદીબેન પટેલે અમદાવાદ 
જીલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ 
શવભાર્ગના સીટી તાલ કાના 45 
શિબક્ષકાઓએ તાલીમ મેળવી જે 
તેમની િાળાઓમાું બાળકીઓને 
તાલીમ આપિે.                     

૫  તારીખ: ૦૭-૦૨-૨૦૧૮ 

          બ ધવાર  
 શવિય: વોલેડટીયર મીટીંર્ગ 

-ડો. આનુંદીબને પટેલ 

 (શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
- બબનલ પટેલ 

(સીટીકોડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન) 
-માયાબને શત્રપાઠી  
(સેડટરકોડીનેટર, કોલાબ) 

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમમેમ્બરોએ 
વિયમાું આઉટરીચ દરમ્યાન ૪૦ 
વોલેડટીયર બનાવ્યા તેઓની 
સાથે મીટીંર્ગ કરી બાળકોના 
અશધકાર શવિે માહહતી 
આપવામાું આવી 

૬ તારીખઃ ૧૧-૦૨-૨૦૧૮ 

         રશવવાર  
શવિય : બાળકો સાથે લાઇફસ્કીલ   

મેનેજમેડટ 

- સ શ્રી ર્ગુંર્ગોત્રીબને સોનેજી  
( લાઇફ સ્કીલ રેનર) 

ચાઈલ્ડલાઈનના ટીમ મેમ્બરોને 
બાળકોના લાઇફ સ્કીલ 
મેનેજમેડટ શવિેની પે્રતટીકલ 
તાલીમ બાળકો સાથે જ પ્રવશૃિ 
કરી આપવામાું આવી  



                                                                                                                                                                                                

૭ તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૧૮ 

         બ ધવાર 

શવિય:  પ્રોજેતટ “માસ મ” 
         (બાળકોને જાશતય    
         િોિણ સામે    
         જાગશૃતના   
         મેડય અલની    
         તાલીમ)  
 

           

- ડો. આનુંદીબને પટેલ 

 (શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
- YI( યુંર્ગ ઇન્ડડયા)ના સભ્યો 
 
 
 
 
 
 

બાળકોના જાશતય િોિણની 
સામે જાગતૃ કરી િકાય તે માટે 
એક મેડય અલ બનાવામાું આવ્ય ું 
અને YI ગ્ર પના સહયોર્ગથી 
ચાઈલ્ડલાઈનના ડાયરેતટર શ્રી 
આનુંદીબેન પટેલે અમદાવાદ 
જીલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ 
શવભાર્ગના દસક્રોઈ તાલ કાના 70 

શિબક્ષકાઓએ તાલીમ મેળવી જે 
તેમની િાળાઓમાું બાળકીઓને 
તાલીમ આપિે.                    

૮ તારીખ :૨૮-૦૨-૨૦૧૮ 

        બ ધવાર 

શવિય : સીટી એડવાઇઝરી    
         બોડયની મીટીંર્ગ 

- સ શ્રી ભારતીબા પરમાર, 
(ડેપ્ય ટી કલેકટર,અમદાવાદ) 

ચાઈલ્ડલાઈન સીટી એડવાઇઝરી 
બોડયની મીટીંર્ગમાું CABના સભ્યો 
ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા અને 
ચાઈલ્ડલાઈને મુંજ ર  એજ ુંડા 
દ્વારા ચચાય કરી હતી  

૯  તારીખ: ૦૬-૦૩-૨૦૧૮ 

        મુંર્ગળવાર 

શવિય : બાળ બભક્ષ કોના  
         રેસ્્ ની મીટીંર્ગ  

- શ્રીમતી. કે. એ. શસિંઘ. 
( પોલીસ ઇડસ્પેકટર,મહહલા પોલીસ 
સ્ટેિન) 
-- બબનલ પટેલ  
(સીટીકોડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન 

ચાઈલ્ડલાઈનના ટીમ મેમ્બરો 
તેમજ મહહલા પોલીસ સ્ટેિનના 
૨૫ ASI બહનેોને બાળ 
બભક્ષ કોના રેસ્્ ના આયોજનની 
મીટીંર્ગ કરવામાું આવી 

૧૦ તારીખ : ૨૧-૦૩-૨૦૧૮ 

          બ ધવાર 

શવિય : ચાઈલ્ડલાઈન રીવ્ય   
         મીટીંર્ગ 

- બબનલ પટેલ 
(સીટીકોડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન) 
-માયાબને શત્રપાઠી  
(સેડટરકોડીનેટર, કોલાબ) 
 

વિય ૨૦૧૭-૧૮ની 
ચાઈલ્ડલાઈન કામર્ગીરીના 
રીવ્ય ની મીટીંર્ગ માુંડવી-કચ્છ 
મ કામે યોજવામાું આવી   
 



                                                                                                                                                                                                

૧૧ તારીખ: ૨૬-૦૩-૨૦૧૮ 

સોમવાર 

શવિય:  પ્રોજેતટ “માસ મ” 
(બાળકોને જાશતય 

િોિણ સામે 

જાગશૃતના 
મેડય અલની 
તાલીમ) 

 

 

- ડો. આનુંદીબને પટેલ 

(શનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
- YI( યુંર્ગ ઇન્ડડયા)ના સભ્યો 

બાળકોના જાશતય િોિણની 
સામે જાગતૃ કરી િકાય તે માટે 
એક મેડય અલ બનાવામાું આવ્ય ું 
અને YI ગ્ર પના સહયોર્ગથી 

ચાઈલ્ડલાઈનના ડાયરેતટર શ્રી 
આનુંદીબેન પટેલે અમદાવાદ 
જીલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ 

શવભાર્ગના દસક્રોઈ તાલ કાના 84 

શિબક્ષકાઓએ તાલીમ મેળવી જે 
તેમની િાળાઓમાું બાળકીઓને 

તાલીમ આપિે. 

 

 નોડલ ડાર્રેક્ટરશ્રી ડો.આનુંદીબેન પટેલએ આપેલ તાલીમની ર્વર્ગત:  

ક્રમ તારીખ ટીમની શવર્ગત તાલીમનો શવિય 

૧ ૩-૦૯-૨૦૧૭ ર્ગાુંધીનર્ગર ચાઈલ્ડલાઈન 
ટીમ તાલીમ  

બાળકોના અશધકારો અને કાયદાઓ(જેજેએતટ, 
પોસ્કો એતટ,લેબર એતટ ) 

૨ ૧૧-૧૧-૨૦૧૭ આણુંદ ચાઈલ્ડ લાઈન ટીમ 

તાલીમ 

બાળકોના અશધકારો અને કાયદાઓ(જેજેએતટ, 
પોસ્કો એતટ,લેબર એતટ ) 

૩ ૧૨-૧૦-૨૦૧૭ હહિંમતનર્ગર-પુંચમહાલ 
ચાઈલ્ડ લાઈન ટીમ 

તાલીમ 

બાળકોના અશધકારો અને કાયદાઓ(જેજેએતટ, 
પોસ્કો એતટ,લેબર એતટ ) 

૪ ૨3-૦૨-૨૦૧૮ રેલ્વે હલે્પ ડેસ્ક ટીમ  
તાલીમ 

બાળકોના અશધકારો અને કાયદાઓ(જેજેએતટ, 
પોસ્કો એતટ,લેબર એતટ ) 

 

નોડલ ર્નર્ામકશ્રી અડર્ સર્મર્તમાું સભ્ર્: 

૧) ચાઈલ્ડલાઈન નોડલ શનયામકશ્રી રાજ્યસ્તરીય સશમશત SARA( State Adoption Resource      
Agency)માું સભ્ય તરીકે સવેા આપે છે. 



                                                                                                                                                                                                

૨) ચાઈલ્ડલાઈન  નોડલ શનયામકશ્રી “ગ જરાત રાજ્ય ચાઈલ્ડ પ્રોટેકિન સોસાયટી”માું 

કારોબારી સભ્ય તરીકે સેવા આપે છે. 

 

ચાઈલ્ડલાઈન ફોટો રે્ગલરી  

 

 

 

ચાઈલ્ડલાઈન સે દોસ્તીવીકમાું બાળરદનની ઉજવિી 

. 

  

 

 

                                          

ચાઈલ્ડલાઈન દોસ્તીવીકમાું બાળકો સાથેની 

 ણચત્ર હરીફાઈ સ્પધાય પ્રવરૃ્િ                                              

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બર ની ફોટાગ્રાફ્સ ની  

તાલીમ  

 

 

 

 

 

લપકામ ર્ગામના શાળાના બાળકોને ચાઇલ્ડ લાઇન ની 

 સમજ આપવામાું આવી હતી તો તે ર્ગામમાું ૧૦ બાળકોને  

વોલીંરટર્ર બનાવ્ર્ા હતા, જ્ર્ારે બાળકો મરુ્શબતમાું  

મકુાશે તો ચાઇલ્ડ લાઇન ને જાિ કરશે   

 

 

 

ચાઈલ્ડલાઈનના કેસોનુું મીરડર્ા કવરેજ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

   ડોં બાબા સાહબે આંબેડકર જડમ જર્ુંતીએ દર 

વષે  સારુંર્ગપરુમાું ચાઇલ્ડ લાઇન નુું કીઓસ્ક 

મકૂવામાું આવે છે અને ૫૦૦ વ્ર્ન્ક્ત થી વધારે 

લોકો ને ચાઇલ્ડ લાઇન ની મારહતી આવે છે  

અને રાધે શ્ર્ામ ડયજૂે નોંધ લીધી હતઅમદાવાદ  

 

 

 

ચાઇલ્ડ લઈને  બાળકી ને તેના માતા –ર્પતા સાથે મેળાપ 

કરાવી આપ્ર્ો  

 

આઉટરીચ દરમ્ર્ાન બાળકોને અને લોકોને   

ચાઈલ્ડલાઈનની મારહતી. આપી રહ્યા છે,  

 

 

 

 

ચાઈલ્ડ લાઇન ની ટીમ ઓપનહાઉસ કાર્યક્રમમાું બાળકો 

અને વાલીઓ સાથે  



                                                                                                                                                                                                

 

     

પનૂા મહારાસ્ટ થી સોશ્યલ વકય હડપાટયમેડટ પ્રોફેસર અને 

MSW ના શવધાથી અમદાવાદ ચાઇલ્ડ લાઇન ની 

મ લાકાત લીધી                                   

 

 

 

                                          

ચાઈલ્ડલાઈન પર આવેલા એક કેસની મીરડર્ા નોધ. 

 

 

           

       

    

ચાઈલ્ડલાઈનમાું જોડાયેલા   

વોલેડટીયરની મીટીંર્ગ                           
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

 

 રીવ્ય  મીટીંર્ગ દરમ્યાન નત્રુંર્ગ માું આર્ગખાન સુંસ્થાની 

મ લાકાત લીધી હતી અન ેતે સુંસ્થા ની કામર્ગીરી 

સમજી હતી.  

  

            

                                                  

બાળકોને નોટબ ક , દફ્તર , ય શનફોમ , 

ચોપહડયો જરૂહરયાતમુંદ બાળકોન ેદાતાશ્રી 

દ્વારા આપવામાું આવી હતી. 

 

 

વટવા ઉદ ય  િાળા માું બાળકોને પોલીસ થી ડર,ભય, ના 
રહઅેને પોલીસ બાળકોના શમત્ર છે. ચાઇલ્ડ લાઇન ના 
ટીમ મેમ્બરે ચાઇલ્ડ બાળ અશધકાર શવિે શવસ્ત  ત માું વાત 
કરી હતી અને તેમણ ેકોમલ મવૂી બતાવી . બાળકીઓને 
અલર્ગ રૂમ માું બેસાડી તેમણે પડતી મ શ્કેલીઓ શવિે 
વાત કરી હતી.             



                                                                                                                                                                                                

 

ચાઇલ્ડ લાઇન ના શસટી કો-ઓહડનેટર દ્વારા વાડજ પોલીસ સ્ટેિન માું આશસસ્ટુંટ મહહલા પોલીસ 

કશમશ્નરશ્રી પેનનાબેન મોમાયા દ્વારા અન ેજજલ્લા બાલ સ રક્ષા એકમ દ્વારા બાળકોને પોકસો એતટ 

શવિે માહહતી આપવામાું આવી હતી. 

 

 

ચાઇલ્ડ લાઇન ઈન્ડડયા 

ફાઉડડેિનના પોગ્રામ કો-ઓહડનટર 

અને ટીમ મેમ્બરો શમહટિંર્ગમાું હાજરી.   


