
ેદર�ક બાળક માટ� એક �માળ પ�રવાર 

�ુવેનાઈલ જ�ટ�સ બોડ� અ�ય� તાલીમ

ુહાઇકોટ�  �જુરાત �વનેાઇલ જ�ટ�સ કિમટ� ,�િુનસેફ 

અને િમર�કલ ફાઉ�ડ�શન ઇ��ડય ના સ�ં�ુત ઉપ�મે 

ુ ુતાર�ખ 26 થી 30 �લાઈ દર�યાન �વનેાઈલ 

જ�ટ�સ બોડ�ના અ�ય� (Chairperson)ની તાલીમ 

યો�ઈ ગઈ �મા ંરા�યના 32 �જ�લાના અ�ય�એ  

ભાગ લીધો. 

�મા ંમાનનીય �યાયાધીશ ��ુી સોિનયા ગોકાણી 

મેમ �ારા ભાર�વૂક�  જણાવા� ુ ક�, “�યાર� �કશોર 

ૂબાળકને બોડ� સમ�  ર� કરવામા ંઆવ ેછે, �યાર� 

�કશોરને તમારા પોતાના બાળક તર�ક� જો� ંુઅને તે 

�જુબ િનણ�યો લેવા એ અિત  મહ�વ�ણૂ� છે. JJB ની 

��ુય જવાબદાર� છે ક� તે આવા ંબાળકોને સરં�ણ આપતા �હૃની �લુાકાત લે અને સભંાળના ધોરણો અને બાળકોને �યા ંક�વી ર�તે 

રાખવામા ંઆવ ેછે તે� ંુિનર��ણ કર�. “  

નવી �દ�હ�ના હક - બાળ અિધકાર ક���ના �થાપક સ�ય 

�ીમતી ભારતી અલી �ારા ભાર�વૂક�  જણા�� ંુ હ� ંુ ક� 

ુ“�વનેાઈલ જ�ટ�સ કાયદો હ� પણ અપરાધી-ક����ત 

કાયદો છે. �મા ં�કશોરના �નુઃજોડાણ અને �નુવસ� ન પર 

ભાર �કૂવામા ંઆ�યો છે. અને તેથી જ  તે અ�ય કાયદાથી 

�ુદો પડ� છે. �કશોરની �છૂપરછ અને આદ�શ �ર� 

કરવાની ���યામા ં િવશષે �યાન આપવાની અને 

સભંાળવાની જ�ર છે.” 

�ી આર.એ. િ�વદે� સ�ય સ�ચવ, રા�ય કા�નૂી સેવા 

સ�ા મડંળ, �જુરાત હાઇકોટ� �ારા જણા�� ંુક� “ ��બીના 

સૌથી મહ�વ�ણૂ� ��ુાઓમાનંો એક ��ુો  આરોપી અને  

પી�ડતની �મર ન�� કરવાનો છે. � માટ� સે�શન 9 આ સમયે અ�સુરવાની ���યા દશા�વ ેછે જયાર� અિધિનયમની કલમ 94 અ�મુાન 

અને વયના િનધા�રણ િવશ ેિવગતવાર મા�હતી આપે  છે.”

ુ ુ ુિમર�કલ ફો��ડ�શન ઇ�ડ�યા, �િનસેફ  અને સામા�જક �યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ, �જરાત સરકાર ની સ�કંત  ભાગીદાર�થી 

“બાળકો સાથ ેકામ કરવા માટ� સમા��ુિૂત અને સ�હ��તુા એ બનેં પાયા ના િસ�ાતં છે” 

ુ ુ ુ- શિમ�લા ર�. બાળ�ર�ા િન�ણાત, �િનસેફ �જરાત .



ુ�ી ��ી િનિમષા �ીવા�તવ, એ��ઝ��ુટવ �ડર��ટર, 

ુકાઉ�સેલ � િસ�ોર જ��ટસ, નવી �દ�હ�.

તેણીએ વ� ુભાર�વૂક�  જણા�� ંુ“�નુઃ�થાપન �યાય 

���યાઓ �છૂપરછના કોઈપણ તબ�ે થઈ શક� છે. 

�છૂપરછ પહલ� ા,ં �છૂપરછ દરિમયાન , �િતમ 

આદ�શ પહલ� ા,ં અથવા ઓડ�ર પછ� પણ થઇ શક� � 

જ�ટલ  ���યા છે  �મા ં બનેં પ�ો સાથ ે ઘણી 

તૈયાર�ની જ�ર છે કારણ ક� તે �ાર�ક િન�ફળ પણ 

થઈ શક� છે અને વ� ુગભંીર પ�રણામો આવી શક� છે.”

િમર�કલ ફા�ડ�શન  ઇ��ડયાના ઝોનલ હડ�   �ી ��ુતો ચેટર� એ જણા�� ંુક� િમર�કલ ફાઉ�ડ�શન ઈ��ડયાનો સહજ અ�ભગમ- �મતા 

િનમા�ણ, પ�રવારોને  સશ�ત બનાવવા ,  અને સરકાર અને અ�ય �વ�ૈ�છક  સ�ંથાઓને  પ�રવાર  આધા�રત વકૈ��પક સભંાળને મજ�તૂ 

કરવામા ંટ�કો આપવા માટ� વત�માન �ણાલીઓને મજ�તૂ બનાવવાનો છે. આ માટ� અમે ક�સ �યવ�થાપન નો અ�ભગમ િવકસા�યો છે � 

���યા અ�યતં �ય��તગત અને બાળ ક����ત છે.

“લાબંા સમયથી પડતર ક�સોનો િનકાલ કરવા� ંુઅમે અમારા ��લામા ં શ� ક� � ુ છે.” ��બીના અ�ય� �જુરાત 

 તેમણે જણા�� ંુક� “બાળકો સાથ ેકામ કરતી વખતે સકંલનની �બુ મહ�વની �િૂમકા છે. કારણ ક� દર�ક બાળકને �નુવસ� ન અને 

ુભિવ�ય માટ� અલગ-અલગ સહકારની જ�ર હોય છે. તેથી, �વનેાઇલ જ�ટ�સ બોડ� પાસે આરો�ય, િશ�ણ, �યાવસાિયક કૌશ�યો, 

આ�ટરક�ર, ફો�ટર ક�ર વગેર�ના સદંભ�મા ંઉપલ�ધ સસંાધનો િવશ ેસાર� �ણકાર� હોવી આવ�યક છે � બાળકોને �વત�ં બનવામા ં

મદદ કર� શક� અને તેમને ફર�થી �નુા�હત ��િૃ�ઓમા ં�વશેતા અટકાવી શક�.

- અનતં અ�થાના, બાળ અિધકાર વક�લ, નવી �દ�હ�



�ુવેનાઇલ જ�ટ�સ સ�ય ��ન�ગ 

“અમારા ��લામા ં �લેસ ઓફ સેફટ� છે �મા ં

�જુરાતના ઘણા �જ�લાના ં બાળકો છે. તાલીમ 

પહલ� ા ં  અમે �યાર�   �લેસ ઓફ સેફટ� �થળની 

�લુાકાત લેતા હતા, �યાર� તેઓ પોતે જ એટલા 

પ�પાતી  થઇ જતા ક�  બાળકોને ક�વી ર�તે 

રાખવામા ંઆવ ેછે અથવા �િુવધાઓ �રૂ� પાડવામા ં

આવ ેછે તે જોતા નહોતા �  અમને હવ ેસમ�� ંુક� 

કોઈ બાળક જ�મથી જ �નેુગાર હો� ંુ નથી એને 

સમાજ �નેુગાર બનાવ ે છે �ને �ધુારવાની 

જવાબદાર� આપની છે એટલે બાળકને યો�ય ર�તે 

રાખી� ંુતો ���યા સાર� ર�તે કર� શકાશ.ે” JJB સ�ય 

�જુરાત : 

ઇ��પેકશન કિમટ� તાલીમ 

�ખુદ�વભાઈ પટ�લ �ારા જણાવા� ંુક� કાયદા સાથ ેસઘંષ�મા ંઆવલેા બાળકો પર �યાન આપ� ંુ

�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે કારણ ક� તેઓ �માથંી પસાર થઈ ર�ા છે તે �ય�ત કરવા માટ� તેમને �બૂ 

જ સપોટ� , કાઉ�સે�લ�ગની જ�ર છે. ��બીના સ�યો તર�ક� આપણે એ �િુનિ�ત કરવાની જ�ર છે 

ક� સ�ંથાઓમા ંબાળકો સાથ ેસ�માન અને આદર સાથ ે�યવહાર કરવામા ંઆવ ેઅને તેઓ � 

કોઈ કિથત �નુા�હત ��િૃ�ઓ કર� હોય તે માટ� તેઓને લેબલ ન લાગે. આપણે આપણી બાળ 

સભંાળ સ�ંથાને બાળ મૈ�ી�ણૂ� બનાવવી જોઈએ �યા ંબાળકોને તેમના બાળ અિધકારો તેમજ 

�ળૂ�તૂ અિધકારો મળ� રહ.�

�િુનસેફ ક�સ�ટ�ટ ��ુી હમ� ાલી લેઉવા એ જણા�� ંુક� �� અિધિનયમ 2015 �ારા બાળ �હૃોમા ં

સભંાળ� ંુધોરણ ફર�જયાતપણે �ળવવા� ંુ  જણાવાયેલ છે. આમા ંબાળ અિધકારો �ધુી 

પહ�ચ, આરો�ય, િશ�ણ, પોષણ, �ય��તગત િવકાસ, �યાવસાિયક તાલીમ વગેર�નો સમાવશે 

થાય છે. બાળ �હૃોમા ંબાળકોને અસર કરતા િનણ�યોમા ંબાળકોની ભાગીદાર� પર �યાન 

ુ ુ“અમને  સમ�� ંછે ક� “બાળક માટ� ભરવામા ંઆવતા ંદર�ક ફોમ� �ણવ�ાસભર ભરાય તે મહ�વ�ણૂ� છે  ક�મક�  જો તે યો�ય ર�તે 

ભરવામા ંઆવે તો બાળક માટ� કોઈપણ આદ�શ ન�� કરતી વખતે મદદ�પ થઈ શક� છે.”  

ુ- JJB સ�ય �જરાત

ુ ુ ુ“અમે  પાયલોટ �ો��ટમા ંકરવામા ંઆવેલા કામ િવશે વ� સમજવા માટ� છોટા ઉદ��રના �ો��ટના ગામડાઓની �લાકાત  

ુ ુચો�સપણે  લે� ંઅને �યાર� પણ જ�ર પડશે �યાર� સમથ�ન પણ આપ�”ં 

ુ- JJB સ�ય �જરાત

ુ ુ“ બાળકોને સ�દાયમા ંઅને સજંોગો ક� � તેમને અપરાધ કરવા મજ�રૂ કર� છે તે જો� ં�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે.”  

ુ- JJB સ�ય �જરાત



આપ� ંુ એટ� ુ જ જ�ર� છે. એ સમજ� ંુ અગ�ય� ંુ છે ક�  

કાયદાના સઘંષ�મા ંઆવલે દર�ક બાળક પણ કાળ� અને 

ર�ણ� ંુજ��રયાતમદં બાળક છે. �થી જ��રયાતમદં બાળકો 

માટ� ઉપલ�ધ યોજનાઓ કાયદાના સઘંષ�મા ં આવલે  

ુ ુબાળકોને  તેમના ��ંબ અથવા સામા�જક �નુઃ જોડાણ  માટ� 

પણ આપી શકાય.

ફોમ� 46 મા ં�છુાયેલ સવાલોના જવાબ મોટાભાગે “હા” ક� "ના” 

મા ંલખવા પડ� છે પણ જો તેને બાળકની વા�તિવક પ�ર��થિત 

સાથ ેવણા��મક ર�તે પણ લખી શકાય એમ ��ુલા ��ો ઉમેર� 

ફોમ� �ધુારવામા ંઆવ ેતો પ�રવાર સાથ ે�નુ:જોડાણ કરવામા ં

સરળતા રહ � : ઇ��પેકશન કિમટ� સ�ય �જુરાત .

બાળ સભંાળ �હૃમા ંરહત� ા બાળકો� ંુમનો-સામા�જક ��ૂયાકંન ચો�સ સમયાતંર� થ� ંુજોઈએ. જો માળખાક�ય ર�તે શ� ન હોય તો 

કાયદા સાથ ેસઘંષ�મા ંઆવલે બાળકો� ંુતો થા�જુ જોઈએ : ઇ��પેકશન કિમટ� સ�ય �જુરાત .

ુ ુ�જરાત બાળ �ર�ા એકમ 

�જુરાત ચાઈ�ડ �ોટ��સન સોસાયટ� તેની સાથ ેસકંળાયેલા 

સમ� અિધકાર�ઓ અને �હત�હ�ઓના �મતાવધ�ન માટ� 

ૃહમંેશા �તિન�યી છે કોરના ના કારણે ઘણા વખત થી તાલીમ 

કાય��મો �બ� ગોઠવાઈ શ�ાના હતા પરં� ુ ઓનલાઈન 

તાલીમો� ંુઆયોજન થ� ંુરહ��  ંુહ� ંુપરં� ુ�જુરાત ચાઈ�ડ 

�ોટ��સન સોસાયટ�, �િુનસેફ, મીરાકલ સ�ંથાના સહયોગ 

ુઅને િવભાગની સતત ર�આત મેડમ સાથ ેતેમજ સોલકં� 

સરના સતત માગ�દિશ�કાના કારણે આ� એક સમ� લ�ી 

તાલીમો� ંુઆયોજન �બ� કર� શકાય તે� ંુશ� બ�� ંુછે આ 

તાલીમોમા ંતમારા બધા પાસે એક ખાસ અપે�ા છે ક� તમારા 

ુ��લામા ં� સા�ં થઇ ર� ંુછે તે� ંુઅદાન �દાન થાય અને 

ુબાળકોના �હત મા ં સા�ં � ંુ થઇ શક� ? �મા ં બધા ની 

સહભા�ગતા આવ ેફ�ત િવભાગ એક� ંુઆ સમ� કામગીર� ન�હ કર� શક� પરં� ુબધાના સહયોગ સાથ ેસાથ ેમળ� અપને આ કામ કર� 

ુ ુશક��.ંુ �ી જગદ�શભાઈ લા�મોર �ો�ામ ઓફ�સર તાલીમ �જરાત ચાઈ�ડ �ોટ��સન સોસાયટ�,સામા�જક �યાય અને અિધકાર�તા 

ુિવભાગ,�જરાત સરકાર

ુ ુ ુર�ઓ/રિવવાર/તહવ� ારના �દવસોમા ંબાળ સભંાળ �હૃના િનર��ણ� ંઆયોજન કર� ંજોઈએ �થી બાળકની ભાગીદાર� �િનિ�ત 

કર� શકાય: 

ુ- ઇ��પેકશન કિમટ� સ�ય �જરાત .

ુ ુ�પે�યલ �વેનાઈલ પોલીસ �િનટ SJPU ને JJ અિધિનયમ અને જ�ર� કાય�વાહ� �ગે પણ સવેંદનશીલતા આપવાની જ�ર છે 

અને SJPU/CWPO �જ�લામા ંCWC અને JJB સાથે સરં��ખત હોવા જોઈએ �થી બાળકને �બનજ�ર� ર�તે તકલીફ વેઠવી ન પડ�. : 

ુ- ઇ��પેકશન કિમટ� સ�ય �જરાત .



ુNGO �લાકાત અને મીટ�ગ 

“ અમે સ�દુાયમા ંબહન� ો અને બાળકો સાથ ેકામ કર�એ છ�� પણ આ� ગેટક�પ�ગ બાબતે �ણવા મ�� ંુતો હવ ેતે બાબતે સતક� રહ��  ંુ. 

બાળકો માટ� પ�રવાર એ �બુ જ�ર� છે. ઉ�થાન - ભાવનગર સ�ંથાના કોડ�નેટર જયાબેન 

મીર��લ ફાઉ�ડ�શન  ઈ��ડયા- સ�ંથાએ આપણને એક મચં પર સાથ ેલા�યા તો આવી જ ર�તે ભાવનગરમા ંઆટલી બધી સ�ંથાઓ 

કાય�રત છ�એ તો આપણે બાળકોના અિધકાર માટ�  સહભાગી ર�તે કામ કર� ંુજોઈએ:  લતાબેન �ભુમ સ�ંથાના.

“રાપરમા ં તા�કુા �તરના સરપચં સગંઠનો સાથ ેઅમે �ામિવકાસમા ંતેમની �િૂમકા અને બ�ટને લગતા �મતા વધ�નના કાય� કર�એ 

છ�એ પરં� ુબાળ �રુ�ા સિમિતમા ંસરપચંની �િૂમકા િવષે �ાર�ય ચચા� કર� નથી પણ િમર�કલ ફાઉ�ડ�શન ઇ�ડ�યાની મદદ થી એની પણ 

ુચચા� કર� શકાય : ત�ણભાઈ પરમાર સે� ુરાપર .

અમે પણ બાળકોને ચાઈ�ડ લાઈન �તગ�ત જયાર� ર��� ુકર�એ છ�એ �યાર�અ બાળક અને  સલં�ન અિધકાર�ને સાકંળ�ને  સહભાગી  

િનણ�ય લેતા ંહોઈએ છ�એ એમા ંજો અમને પણ પ�રવાર આધા�રત વકૈ��પક સભંાળની િવગતે તાલીમ મળે �મા ંઅમે ક�સ મેનેજમે�ટ 

ૃસમ�યે અને અમલી�ત કર�એ તો  તો બાળક� ંુ�નુ: જોડાણ પ�િ�સર કર� શકાય. સલીમભાઈ મારગ સ�ંથા.

ુબાળ �ર�ા એકમ 

તાલીમને કારણે અમને �યાલ છે ક� બાળકો માટ� પ�રવાર� ંુ �બુજ  મહ�વ છે આથી અમારા બાળ સભંાળ 

�હૃમા ંબાળકો આવ ેતો છે પણ આકારણીના આધાર� અમે  તેને તરત ઘર� અથવા યોજના સાથ ેજોડ� 

પ�રવાર સાથ ે�નુ: જોડાણ કર� પ�રવારમા ંમોકલી  આપીએ છ�એ. અરવ�લી ડ�સીપીઓ - �દલીપભાઈ 

�બહોલા

ુ ુબાળ સભંાળ �હૃમા ંબાળકોની �ર�ા સલં�ન િનયમો અને કાયદા� ંપાલન આપણે � ર�તે કર�એ છ�એ એ જ ર�તે બાળકોને 

એમના પ�રવાર �ટલીજ �ંફ મળ� રહ � એ પણ આપણી અ�તામા ંરાખીએ �થી બાળકો સાથે યો�ય ર�તે સવંાદ થઇ શક� અને ુ

ુએમની સહભા�ગતા �િનિ�ત થઇ શક� .

ુ- નીતીશાબેન જોશી, �ો�ામ ઓફ�સર તાલીમ �જરાત ચાઈ�ડ �ોટ��સન સોસાયટ�, સામા�જક �યાય અને 

ુઅિધકાર�તા િવભાગ, �જરાત સરકાર



ુ�ામ બાળ �ર�ા સિમિત સ�યો

� ં છે�લા ૨ વષ�થી બાલ �રુ�ા સિમિતની સ�ય � 3  ુ

ુ ુ ુ ુ��ંબોની જવાબદાર� િનભા� ંુ �, ��ંબોની �લુાકાત કર� 

તેમના ��ો �ણવા અને ખાસ બાળ�રુ�ાને લગતી 

ુસમ�યાની મા�હતી લઇ તેને જ�ર� મદદ કરવા� ંુમા�ં કામ છે 

ઘણા ��ો ની ચચા� અમે બાલ �રુ�ા સિમિતની  િમ�ટ�ગ મા ં

કર�એ છ�એ �ામ સભા અને કલેકટર �ધુી અમે બાલ 

ૂ�રુ�ાના �દુાઓ ની ર�આત અને ��ો પહોચાડયા છે , કામ 

દ�યાન �ાર�ક ��ુક�લી પડ� છે , સલં�ન િવભાગનો સહયોગ 

ઓછો મળે છે પણ અમે બાળકો માટ�  સતત કામ કરતા  

રહ�એ છ�એ પાલક માતાિપતા અને િવકલાગં સહાય યોજના 

નો લાભ જ��રયાતમદં  પ�રવારો �ધુી પહોચાડ�ો છે: રાઠવા 

ુમનીશાબેન મહશ� ભાઈ બાળ �રુ�ા સિમિત મોટ� �માલંી.

“� ંમારા દાદ� સાથ ેર� ં� માર� મ�મી નથી માર� એક નાની બહન�  સાથ ેમારા િપતા� મને છોડ� ગયા છે (વડોદરા ર��વ ેમા ંનોકર� કર� છે) ુ ુ

એક ભાઈને તેમને સાથ ેલઇ ગયા છે અમને કોઈ સહયોગ આપતા નથી �ાર�ક તહવ� ાર સમયે કપડા ંલઇ આપી મદદ કર� છે બાલ �રુ�ા 

સિમિતના સ�યો એ અમાર� �લુાકાત લીધી અને 

અમે અમાર� પ�ર��થિતની વાત કર� ક� દાદ� મા ંહવ ે

ઘરડા થયા છે અને તેઓ અમાર� વધાર� સભંાળ 

રાખી શક� તેમ નથી દાદ�માનંે પાલકમાતાિપતાની 

યોજના િવશ ેવાત કર� અને તેમા ંમારા િપતાના 

દ�તાવજે ની જ�ર છે પરં� ુએક બે વાર માગંવા 

છતા ં અમને આપતા નથી તો બાળ �રુ�ા 

સિમિતના માગ�દશન�  થી અમે ફર�વાર જઈ 

દ�તાવજે માગંી� ંુઅને જો ન�હ આપે તો બાળ 

ક�યાણ સિમિતનો સહયોગ લઇ િપતાને �ણ કર� 

દ�તાવજે લેવા માટ� કોિશસ કર�� ંુ હાલમા ંબાળ 

�રુ�ા સિમિત �ારા અમને �રુ� ંુમાગ�દશન�  મળ� 

ુર� ંુછે”.: લ��ત પ�રવાર � ંુબાળક(નાની �માલંી)

ૂ ુઅમાર� �થ પચંાયતના ચાર�ય ગામોમા ં�ાથિમક  િશ�ણની  શાળાઓ  છે પરં�  ગામના  છોકરા અને છોકર�ઓને મા�યિમક િશ�ણ 

ુમાટ� તેજ�રુ જ� ંુપડ� છે � છે�લા ગામોથી આશર� ૭ �કમી અને બાક�ના ગામોને સર�રાશ 2 �કમી. �ર છે  વરસાદ, ઉનાળા મા ંબાળકોને 

તકલીફ પડ� છે અને ઘણી છોકર�ઓ આ ��ુક�લીના કારણે અ�યાસ છોડ� દ�ધો છે જયાર� કલેકટર સાથ ેિમ�ટ�ગ થઇ �યાર� આ ��ની 

ૂ ુ ુર�આત કરવામા ંઆવી અને કલેકટર �ારા દર�ક ગામનો �ાથિમક સવ � કરવા માટ� �ચન કરવામા ંઆ�� ં �યાર બાદ સિમિતના સ�યોએ 

ુપોતાના ગામમા ંસવ � કય� � �જુબ જલોદામા ં૪૩ બાળકો, �ગંુા વાડામા ં૫૪ બાળકો,નાની મોટ� �માલંી મા ં૫૫ બાળકો હતા બાળ �રુ�ા 

“� ં�વય સેવક તર�ક� આ યોજનામા ંજોડાયો � અને 55 �ટલા �મયોગી કાડ� મ� આવર� લીધેલ પ�રવારોમા ંઘર� ઘર� �લુાકાત કર� ુ

લેપટોપ �ારા ઓનલાઈન કાડ� કઢા�યા છે બધાના કાડ�ની હાડ� કોપી કઢાવી દર�ક પ�રવારને આપી છે આ કાડ�મા ંદર�ક �મ યોગીને 

૨ લાખનો વીમો મળશ ેહાલમા ંપણ બાક� રહલ� ા પ�રવારો� ંુકાડ� કાઢવાની પ��યા ચા� ુછે”.: 

ુ- ઋ��વક ભાઈ �વયમ સેવક મોટ� �માલંી, �દપક ફા��ડ�શન �ો��ટ



સિમિતએ પ� સાથ ેસવન� ી યાદ� જોડ� કલેકટરને આપી તેમની �ચુના �જુબ બસ ડ�પો મેનજર ને પણ કોપી આપવા જણા�� ંુઆ મા�હતી 

અમે બાળ �રુ�ા સિમિતના સ�યો તર�ક� વન િવ�ડો અવરેનેસ ક��પમા ંગામ લોકો ને પણ આપી. �સનભાઈ  બાળ �રુ�ા સિમિત સ�ય- 

જલોદા

િશ�ક તાલીમ 

“અમે બાળકો માટ� એ���ાઓડ�નર� કરવા 

માગંીએછ�એ પણ આપણી િશ�ણ પ�િત 

એવી ર�તે સેટ થયેલી નથી” �ગંુાવાળા 

ટ�ચર:

“આપણી િશ�ણ પ�િત અમને અ�યાસ�મ 

�રૂો કરવા તેમજ બાળકોને સભંાળવાની તક 

આપેછે પણ આવી તાલીમ અમને �ો�સાહન 

ુ��ંૂ પડ� છે.” જલોદા ટ�ચર: 

લાઈફ �ક�લ તાલીમ 

��નીગ અમને �વનને રસ�દ ર�તે �વવામા ં

ુમદદ�પ થાય છે. �માલંી વોલ�ટ�યર:

જયાર� બાળકો અમાર� પાસે કોઈ ��ો� ંુિનરાકરણ 

માગેં �યાર� અમને આ મોડ�લુને યાદ કર�એ છ�એ 

�ગંુાવાડા  વોલ�ટ�યર:.

“��નીગ અમને �વનને �શુીથી �વવામા ંમદદ�પ 

ુથાય છે.” મોટ� �માલંી વોલ�ટ�યર:

જલોદા વોલીયે�ટ�યર: લાઈફ �ક�લ ��નીગ બાળકો 

ને જ નહ� પણ અમને પણ �વનના દર�ક ત�બક�  

મદદ�પ થાય છે.

ુ“મા�ં હવ ેઆ��ુયમાન કાડ� થઇ ગ� ંુછે એટલે � ંહવ ેુ

કોઈ પણ તબીબી કટોકટ� માટ� િનિ��ત �.ં” જલોદા 

�ામજન :

ુ �વન કૌશ�ય સ�ંકારો� ંિસ�ચન કર� છે.  �વન કૌશ�ય તાલીમ �વનનાઘંણા ��ોને ઉ�વતા રોક� છે.

- સેજલબેન જોશી  - તાલીમકાર �વન કૌશ�ય તાલીમ ISSAR



બાળ પચંાયત સ��યપણે બાળકોને મદદ કર� છે અને તે બાળકોની ભાગીદાર� �િુનિ�ત કર� રહ� છે. વી.સી.પી.સી. બાળ �રુ�ાના 

��ુાઓને સબંોધવામા ંપહલ�  કર� રહ� છે. �વયસેંવકો, જોખમમા ંહોય તેવા પ�રવારોને પણ મદદ કર� ર�ા છે. �ગણવાડ� કાય�કરો, 

િશ�કો અને તલાટ�ઓ પણ વી.સી.પી.સી.નો ભાગ હોવાથી હવ ેઅમે આ ગામને બાળ મૈ�ી�ણૂ� ગામ તર�ક� �હર�  કરવા તરફ આગળ 

વધી શક��.ંુ કલે�ટર, એમ.એસ. ��િુત ચરણ, છોટાઉદ��રુ

geeta@miraclefoundation.org

Geeta Desai, State Head, 
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