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  From Founder ‘s Desk  :  

 

Samvedana is my commitment to nation building as a founder. I love my country and a passion for children 

is what drives me.  With a belief that education empowers, I initiated work in that direction and founded 

Samvedana in 2003.  Since then, it has been an enriching journey of joy of giving.  I also learnt important 

lessons at grassroots, based on which my focus got further clarity. 

  
Heart wrenching figures of infant mortality rate are appalling.  Malnourishment continues to plague young 
lives.  I trust education as a strong medium to empower – sadly, inadequate development of the brain 
resulting out of undernourished childhood dooms the future of that child!  This figure according to UN stats 
is 47% of India’s children under age 6!!  Every minute 4 children are dying of hunger!    I chose to commit 
myself to change this. 
  
  My vision is making strong interventions towards freeing Gujarat of malnutrition. 
  
Being a partner with ICDS since 10 years now, We planned an intervention and challenged ourself to make 
the desired change happen. We designed and implemented a nutrition drive - 'Sattva' from 2015 to 2017, 
which came out as a great success story with 70% children being upgraded from their malnourished status 
post the drive. My projection for the next five years is to maximise Samvedana's outreach and resources 
towards my vision using the capsule of Samvedana's ‘Sattva’ drive. 
 

Along with the monitoring of all the 76 aanganwadi's entrusted to us, We do a lot of value addition through 
volunteer programs and inclusion activities in the aanganwadi's. We have also diverted major funds from 
the trust in this project to strengthen the implementation. 
  
As a founder, I find this as an opportunity to serve towards our shared interest and partnerships in the area 
of malnutrition, a silent emergency in our state! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in peace, 
 

Janki Vasant 

              

  



                               ORGANIZATIOON/PROJECT DETAILS  

 

1. Name od the organization with contect address ,phone & e-mail 

• Samvedana trust 

• 2nd floor,trinity complex,diagonally  

• Opposite zydus hospital,opp singnature complex  

• Hebatpur rd ,ahmedabad380054 

 

2. Name of the project founder 

  ફોન નબંર-૯૮૨૫૦૬૭૮૯૨  ઈમૈલ-janki@samvedana.org.in  
 

3. Title  of the  project  

 

Availing Education and Nutrition  to 0 to 6 year old Children of Ahmedabad under ICDS programme 

through Samvedana 

  

4. Samvedana project Start Date/Month  

Date :9th APRIL 2003 

 

5. Collaboration with ICDS Programme  

Year:17 th August 2007 

 

6. Operational  Area /location  

Ahmedabad,Gujarat  

 

7. Reporting  period  

01st  April 2015 -31st March 2016 

 

8. Contact Person 

 

 

 

9. Anganwadi Supervisors  

A. Meena puvar  

B. Chhaya  patel  

C. Manek Parmar 
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Anganwadi  Profile   : 

 
સવેંદના ટ્રસ્ટ દ્વારા ૭૬ આંગણવાડીઓન  ંસચંાલન કરવામા ંઆવે છે.તમામ આંગણવાડી 
કાર્યરત છે. જેમા ંથલતેજ વોડયમા ં૩૧, ચાદંલોડડર્ા વોડયમા ં૨૪ અને ઘાટલોડડર્ા વોડયમા ં૨૧ 
આંગણવાડી છે.જેની વવગતવાર માડિતી નીચે આપેલ છે.  



ઘટક ૭ આંગણવાડી ની માિીતી- Thaltej ward 

અ.ન  
આં,વા ન  
નામ 

સરનામ  વકયરન  નામ ફોન ન. િલે્પરન  નામ 

૧ હબેતપરુ-૧ પચંાયતની સ્કુલના મકાનમા ં ભરવાડ ધર્મિષ્ઠાબેન 
જયેશભાઈ ૭૬૯૮૮૨૬૪૭૦ ખાલી જગ્યા 

૨ હબેતપરુ-૨ પચંાયતની સ્કુલના મકાનમા ં રાવળ પાવવતીબેન 
હરજીભાઈ ૭૦૯૬૫૮૭૫૬૦ ઠાકોર ભીખીબેન 

નવઘણજી 

૩ હબેતપરુ-૩ ભઠીપરા ર્વસ્તાર,આંબલી રોડ રાવળ પાવવતીબેન 
હરજીભાઈ(ચાર્જ) ૭૦૯૬૫૮૭૫૬૦ ખાલી જગ્યા 

૪ સોલા ૧ ટેકરીવાળો વાસ, શૈલેષભાઈના 
મકાનમા ંભાડે 

દંતાણી અનસયુાબેન 
મહશેભાઈ ૮૨૦૦૩૩૮૩૦૭ ખાલી જગ્યા 

૫ સોલા ૨ કોમ્યનુીટી હોલ, સોલા ગામ મજુંબેન મહશેકુમાર  
ઠાકોર ૯૯૭૮૯૪૦૦૩૦ 

વાળંદ સર્વતાબેન 
અરર્વિંદભાઈ 

૬ સોલા ૩ હુડકો, ભાડાના મકાનમા ં ઠાકોર મધબેુન ભીખાભાઈ ૯૨૬૫૫૫૬૪૭૨ ખાલી જગ્યા 
૭ સોલા ૪ ભાગવત ર્વધાપીઠ, સસં્થાનુ ંમકાન શમાવ હહનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ ૮૪૦૧૬૨૬૧૧૬ ખાલી જગ્યા 
૮ સોલા ૫ હહરજનવાસ, સોલાગામ દવે ઇન્દ્દુબેન બી. ૯૭૨૩૯૨૦૪૪૫ ખાલી જગ્યા 

૯ સોલા ૬ પચંાયતની બાજુમા ંસોલા ગામ  
નમ્રતાબેન સશુીલકુમાર 

પરમાર નથી 
વાળંદ અંજનાબેન 

પકંજભાઈ 

૧૦ શીલજ-૧ પ્રાથર્મક શાળાના મેદાનમા,ં શીલજ 
ગામ પરમાર જયાબેન વજેશીંગ ૯૧૫૭૦૧૭૦૦૯ ઠાકોર કમબેુન 

ખોડાજી 

૧૧ શીલજ-૨ નવયગુ સોસાયટી,શીલજ ગામના 
બસ સ્ટેન્દ્ડની પાસે,શીલજ મોદી દશવનાબેન ૮૧૪૦૭૧૩૭૭૯ 

શ્રીમાળી 
લક્ષ્મીબેન 
ભાનપુ્રસાદ 

૧૨ શીલજ-૩ પ્રાથર્મક શાળાના મેદાનમા,ં શીલજ 
ગામ ગોસ્વામી ભાવનાબેન ૮૪૦૧૬૨૯૧૩૨ ખાલી જગ્યા 

૧૩ શીલજ-૪ પ્રાથર્મક શાળાના મેદાનમા,ં શીલજ 
ગામ 

ભાટીયા પારૂલબેન 
અશોકભાઈ ૯૪૦૮૫૯૪૬૧૫ હષીદાબેન આર 

ગોસ્વામી 

૧૪ શીલજ-૫ પલોડીયા ટેકરા ઉપર પ્રાથર્મક 
શાળાની સામે, શીલજ 

બ્રહ્મભટ્ટ મમતાબેન 
મર્નષભાઈ ૮૩૨૦૭૫૫૪૩૩ ભરવાડ વેજીબેન 

ખેંગારભાઈ 

૧૫ શીલજ-૬ 
શીલજ ગામમા,ં પ્રાથર્મક શાળાના 

મકાનમા ં ખશુવરં્તબેન ૮૭૩૪૦૨૩૬૫૪ 
ગીતાબેન 

ભરતવન  ગોસાઈ 

૧૬ ભાડજ-૧ ટેકરા ઉપર હવાડાની 
બાજુમા,ંભાડજ ખાલી જગ્યા નથી 

ભરૂ્મકાબેન 
નરેન્દ્રભાઈ 
પ્રજાપર્ત 

૧૭ ભાડજ-૨ પચંાયતના મકાનની બાજુમા,ં 
ભાડજ ગામમા ં ખાલી જગ્યા નથી 

ધર્મિષ્ઠાબેન 
સરેુશભાઈ 
પ્રજાપર્ત 

૧૮ ભાડજ-૩ પચંાયતનુ ંમકાનની સામે, ભાડજ 
ગામમા ં આશાબેન નાયક ૮૨૦૦૯૦૧૬૫૨ સભુરાબેન  

૧૯ થલતેજ-૧ અબવન હલે્થ સેન્દ્ટરના 
કંપાઉન્દ્ડમા,ંરોટલા કેન્દ્ર,થલતેજ 

મહતેા મજુંલાબેન 
ભરતભાઈ ૯૪૨૯૨૧૧૭૦૯ ઠાકોર મજુંલાબેન 

૨૦ થલતેજ-૨ ઠાકોરવાસ,હર્ષિદામાતાના મહંદર 
પાસે,થલતેજ 

પ્રજાપર્ત કર્પલાબેન 
પકંજકુમાર ૮૭૩૫૯૫૦૭૦૪ ઠાકોર હસંાબેન 

બાબજુી 

૨૧ થલતેજ-૩ સોલા બ્રીજ ની નીચે,મલ્હાર હોટેલ 
ની સામે,ભમરીયા છાપરા,થલતેજ 

મકવાણા હીરાબેન 
ર્વષ્ણભુાઈ ૮૪૯૦૮૦૦૮૧૩ 

મકવાણા 
રતનબેન 
સજંયભાઈ 



        

 
ઘટક ૭ આંગણવાડી ની માિીતી - Ghatlodiya 

અ.ન  આં,વા ન  નામ સરનામ  વકયરન  નામ ફોન ન. િલે્પરન  નામ 

૧ ઘાટલોડીયા-૧ 
લક્ષ્મણગઢનો ટેકરો,ગપુચપુ હનમુાનના 

મહંદર પાછળ,ઘાટલોડીયા 
પટેલ હનેલબેન ૯૪૨૬૩૮૬૭૬૩ કીંજલબેન 

૨ ઘાટલોડીયા-૨ 
વસોયા પાકવ ,ઔડા ના ગાડવનમા ંમા ં

ગોપાલનગર-ઘાટલોહડયા  
વાળા સોનલબેન 
ર્વજયભાઈ 

૯૪૦૮૨૯૫૭૭ 
કહડયા 

કૌશાબેન ય.ુ 

૩ ઘાટલોડીયા-૩ ઘાટલોહડયા ગામ,પ્રાથર્મક શાળા ન.ં૧,૨ પટેલ ધારાબેન એન. ૯૨૭૬૮૪૫૦૯૧ ખાલી જગ્યા 

૪ ઘાટલોડીયા-૪ 
ઘાટલોહડયા સતાધાર,સાઇંબાબાના 

મહંદર પાસે,ઘાટલોહડયા શાળા ન.ં૩ના 
કંપાઉન્દ્ડમા ં

પવુાર યવુરાજકુમારી 
હકન્દ્તકુુમાર 

૯૭૨૭૮૦૩૪૪૭ 
ર્મસ્ત્રી 

વદંનાબેન  

૫ ઘાટલોડીયા-૫ 
ખોહડયારનગર-૨,કમવચારીનગર સ્કુલની 

બાજુમા ં
દેસાઈ વીણાબેન 
સાહરભાઈ 

નથી ખાલી જગ્યા 

૬ ઘાટલોડીયા-૬ મહાલક્ષ્મી,ચાણકયપરુી,ઘાટલોહડયા ખાલી જગ્યા  નથી ખાલી જગ્યા  

૨૨ થલતેજ-૪ અબવન હલે્થ સેન્દ્ટરના 
કંપાઉન્દ્ડમા,ંરોટલા કેન્દ્ર,થલતેજ 

પ્રજાપર્ત રીટાબેન 
ભરતભાઈ ૯૭૨૫૩૮૭૨૧૭ ખાલી જગ્યા 

૨૩ થલતેજ-૫ 
મલાવ 

તળાવ,હહિંગળાજીનગર,થલતેજ  
અમરકોટીયા નીલાબેન 

વનમાળીભાઈ નથી 
જાદવ ચરંીકાબેન 

નટુભાઈ 

૨૪ થલતેજ-૬ 
અજતંા-ઇલોરા પાકવ ,કેમ્બે હોટેલ ની 

સામે.થલતેજ 
ચાલેકર હમેલતાબેન 

ભરશેભાઈ ૯૩૨૭૩૬૬૮૨૨ ખાલી જગ્યા 

૨૫ થલતેજ-૭ સોલા બ્રીજ ની નીચે,મલ્હાર હોટેલ 
ની સામે,ભમરીયા છાપરા,થલતેજ બારોટ હસંાબેન રર્તલાલ ૮૪૯૦૦૦૪૫૨૩ ખાલી જગ્યા 

૨૬ થલતેજ-૮ અજતંા-ઇલોરા પાકવ ,કેમ્બે હોટેલ ની 
સામે.થલતેજ 

વાઘેલા ભાનબેુન 
લક્ષ્મણભાઈ ૯૧૭૩૭૬૨૮૨૯ કડીયા ભાવનાબેન 

ધમેશભાઈ 

૨૭ થલતેજ-૯ 
પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમા,ં થલતેજ 

ગામ,થલતેજ 
રમીલાબેન કનૈયાલાલ 

ઠાકોર (charge) ૯૯૯૮૫૫૭૩૮૮ ખાલી જગ્યા 

૨૮ થલતેજ-૧૦ પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમા,ં થલતેજ 
ગામ,થલતેજ 

રમીલાબેન કનૈયાલાલ 
ઠાકોર 

૯૯૭૪૪૮૩૫૩૧ ખાલી જગ્યા 

૨૯ થલતેજ-૧૧ અજતંા-ઇલોરા પાકવ ,કેમ્બે હોટેલ ની 
સામે.થલતેજ 

પ્રજાપર્ત હસંાબેન 
સરેુશભાઈ ૮૭૩૨૯૩૨૯૪૧ ચાવડા જયોતીબા 

૩૦ થલતેજ-૧૨ 
મલાવ તળાવ,મથરુા આવાસ ની 

સામે  
પ્રજાપર્ત હમેલતાબેન 

મકેુશભાઈ ૯૨૬૫૩૬૮૧૨૩ ખાલી જગ્યા 

૩૧ થલતેજ-૧૩ અજતંા-ઇલોરા પાકવ ,કેમ્બે હોટેલ ની 
સામે.થલતેજ વાઘેલા લીલાબેન મોતીજી 9157458980/૯૨૬૫૧૫૦૪૩૩ શાહ હદપ્તીબેન 

ધમેન્દ્રભાઈ 



૭ ઘાટલોડીયા-૭ સેકટર-૪,ચાણકયપરુી,ઘાટલોહડયા પ્રજાપર્ત નીપાબેન કે. ૭૭૭૮૦૫૧૯૭ ખાલી જગ્યા 

૮ ઘાટલોડીયા-૮ 
ગાયત્રીનગર વસાહત,આવાસ ફલેટની 

બાજુમા,ંગોપી ડેરીના 
ખાચંામા,ંઘાટલોહડયા 

ખાલી જગ્યા  નથી ખાલી જગ્યા 

૯ ઘાટલોડીયા-૯ 
સમુર્ત શાળાની સામે,બાદલનગર 

પાછળ-ઘાટલોહડયા  
ખાલી જગ્યા  નથી 

જયશ્રીબેન 
પટેલ 

૧૦ ઘાટલોડીયા-૧૦ 
ગોકુલનગર,રબારીવસાહત,જનતાનગર 
ક્રોર્સિંગથી આગળ,અથવજન સ્કુલની 

બાજુમા,ંઘાટલોહડયા 
સોર્નયાબેન પડંયા ૯૧૦૪૮૪૨૫૦૬ ખાલી જગ્યા 

૧૧ ઘાટલોડીયા-૧૧ ગોપાલનગર,ઘાટલોહડયા 
સોલકંી ન્રમદા 
જીતભુાઈ 

૯.૧૭૨૮૫E+૧૧ ખાલી જગ્યા 

૧૨ ઘાટલોડીયા-૧૨ 
જુનુ ંઅબવન સેન્દ્ટર,ઠાકોરવાસ-

ઘાટલોહડયા ગામ 
ગૌસ્વામી ર્નશા 
હહતેશ્ભારતી 

નથી 
પટેલ 
ઉષાબેન  

૧૩ ઘાટલોડીયા-૧૩ લક્ષ્મણગઢ નો ટેકરો, નાયક શીતલબેન ૯૨૭૬૪૫૦૭૭૪ ખાલી જગ્યા 

૧૪ ઘાટલોડીયા-૧૪ 
૭૪,રોહીતનગર,જનતાનગર,રેલ્વે 

ક્રોસીંગ સામે,ઘાટલોહડયા 
પ્રજાપર્ત રીટાબેન 

એન. 
૮૧૨૮૮૦૪૨૫૨ 

પરમાર 
ચરંીકાબેન 
એન. 

૧૫ ઘાટલોડીયા-૧૫ 
છાયા છાપરા છાયા ફ્લેટની બાજુમા,ં 
નવા અબવન હલે્થ સેન્દ્ટર ની બાજુમા ં  

સથવારા હતેલબેન ૯૨૬૫૫૯૮૯૮૬ ખાલી જગ્યા 

૧૬ ઘાટલોડીયા-૧૬ 
સીધેશ્વરી સોસાયટી જનતાનગર,રેલ્વે 

ક્રોસીંગ સામે,ઘાટલોહડયા 
મોનલબેન 

પટેલ(ચાર્જમા)ં 
૭૪૦૫૪૮૪૯૬૧ ખાલી જગ્યા 

૧૭ ઘાટલોડીયા-૧૭ 
વસોયા પાકવ ,ઔડા ના ગાડવનમા ંમા ં

ગોપાલનગર-ઘાટલોહડયા  
પટેલ અર્મષાબેન 

હરતેશકુમાર 
૯૦૧૬૧૮૯૦૦૩ ખાલી જગ્યા 

૧૮ ઘાટલોડીયા-૧૮ બાદલનગરસન ડીવાઈસનીબાજુમા ં ર્નલમબેન  ૯૪૦૮૭૭૪૬૦૫ ખાલી જગ્યા 

૧૯ ઘાટલોડીયા-૧૯ 
ગગરધર આવાસ, સવોદયનગર-૧ની 

સામે, ઘાટલોહડયા 
રાઠોડ પ્રજ્ઞારાણી 
ર્પ્રતમર્સિંહ 

૯૬૬૨૮૨૪૫૭૫ ખાલી જગ્યા 

૨૦ ઘાટલોડીયા-૨૦ પરુસોતમનગરર્વઘગ-૩ જોષી સેજલબેન  ૯૩૨૮૯૪૨૦૨૫ ખાલી જગ્યા 

૨૧ ઘાટલોડીયા-૨૧ 
સેકટર-૪, સાયોના સીટી 

રોડ,ઘાટલોહડયા 
પાઠક ગબનલબેન ૯૯૭૮૮૩૦૨૦૦ ખાલી જગ્યા 
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અ.ન  આં,વા ન  નામ સરનામ  વકયરન  નામ ફોન ન. િલે્પરન  નામ 

૧ 
ચાદંલોડીયા-

૧ 
૨૧૬, શહકતનગર,અજુ વન આશ્રમ 
સામે,ચાદંલોડીયા 

ખાલી જગ્યા ૯૯૦૪૩૫૩૦૪૮ 
દરજી 

સોનલબેન 
રાકેશકુમાર 

૨ 
ચાદંલોડીયા-

૨ 
મગંલમર્શશરુ્વહાર,રામબલરામનગર,શીવગેસ 
એજન્દ્સીની બાજુમા ં

સથુાર 
હષાવબેન 

બીપીનભાઈ 
૭૩૮૩૧૩૩૩૯૫ 

પટેલ 
દીશાબેન 
આર. 

૩ 
ચાદંલોડીયા-

૩ 
ર્તરુપર્ત શાળાની સામે  

પારેખ 
મનીષાબેન 
ભરતકુમાર 

૯૪૦૮૨૯૭૧૧૯ 
કહડયા 
રેખાબેન 
(ચાર્જ) 

૪ 
ચાદંલોડીયા-

૪ 

હરખાબા બાલમહંદર, મ્ય.ુઓફીસ 
સામે,નરેન્દ્રભાઈ દવાખાનાની સામે,બહુચર 
માતાના મહંદર પાસે,ચાદંલોડીયા રોડ 

સોલકંી 
ભાવીકાબેન 

૮૮૪૯૨૩૯૮૬૧ 
પચંાલ 

સરસ્વતીબેન 
રાજુભાઈ 

૫ 
ચાદંલોડીયા-

૫ 

હરખાબા બાલમહંદર, મ્ય.ુઓફીસ 
સામે,નરેન્દ્રભાઈ દવાખાનાની સામે,બહુચર 
માતાના મહંદર પાસે,ચાદંલોડીયા રોડ 

ખાલી જગ્યા ૮૪૦૧૮૫૧૮૯૨ 
બારોટ 

સરોજબેન 
ગોર્વિંદભાઈ 

૬ 
ચાદંલોડીયા-

૬ 
ર્વશ્વાસ સીટી ર્વભાગ-૨ ની સામે, 
ચાણક્યપરુી  

ભટ્ટ દક્ષાબેન 
વીઠ્ઠલભાઈ 

૭૯૮૪૧૨૯૬૯૭ 
રીતાબેન  
સરુ્નલભાઈ 

વમાવ 

૭ 
ચાદંલોડીયા-

૭ 
મમતા પાકવ ,સરુધીરનગર ની પાછળ  

પવુાર 
સ્વાર્તબેન 
અર્શ્વનર્સિંહ 

૮૪૮૭૮૯૦૭૨૮ 
વાઘેલા 
હકરણબેન 

૮ 
ચાદંલોડીયા-

૮ 
શહકતનગર, અજુ વન આશ્રમ રોડ,ચાદંલોડીયા-
૮ 

નીતાબેન 
મર્નષભાઈ 

7600263285 
તન્દ્વીબેન 

ઘનશ્યામભાઈ 

૯ 
ચાદંલોડીયા-

૯ 
કળશ અપાટવમેન્દ્ટ ની બાજુમા,ં બેંક ઓફ 
બરોડા ની સામે. 

પટેલ 
ભાવનાબેન 

૯૬૦૧૯૬૪૫૫૪ 
ભારતીબેન 
પરમાર 

૧૦ 
ચાદંલોડીયા-

૧૦ 
પરુીબા આંગણવાડી,પચંાયત ઓફીસની 
પાછળ,રામેશ્વર મહંદર,ચાદંલોડીયા-૧૦ 

પટેલ 
પીન્દ્કુબેન 
પ્રર્વણભાઈ 

7778983066 
પચંાલ 
નેહલબેન 
મકેુશભાઈ 

૧૧ 
ચાદંલોડીયા-

૧૧ 
કળશ અપાટવમેન્દ્ટ ની બાજુમા,ં બેંક ઓફ 
બરોડા ની સામે. 

મીશ્રા 
સરોજબેન 

૯૧૭૩૮૧૨૨૦૯ 
પાલ 

કમલાબેન 
રામદેવભાઈ 

૧૨ 
ચાદંલોડીયા-

૧૨ 
મમતા પાકવ ,સરુધીરનગર ની પાછળ  

દરજી રીટાબેન 
પ્રર્વણભાઈ 

૮૪૦૧૧૫૦૩૫૪ 
પારેખ 

લીનાબેન ય ુ

૧૩ 
ચાદંલોડીયા-

૧૩ 
ર્વ-૨, મથરુાનગર સોસાયટી, વ  દંાવન 
ફલેટની બાજુમા,ંચાદંલોડીયા-૧૩ 

ભાવસાર 
યોગીતાબેન 
પીયષુભાઈ 

૮૪૦૧૩૯૯૮૭૪ 
રાવળ 

ભાવનાબેન 
રમેશભાઈ 

૧૪ 
ચાદંલોડીયા-

૧૪ 

૧૨૪,અબુવદાનગર ર્વ-૧, ર્શવમહંદરની 
સામે,હકશનભાઈ મગજીભાઈ દંતાણીના 
મકાનમા,ં ચાદંલોડીયા-૧૪ 

સોલકંી 
રોનકબેન 
હદનભુાઈ 

૮૪૯૦૮૩૧૪૫૫ 
પટેલ 

હદર્પકાબેન 
પી. 



 

 

 

 

 

 
  

૧૫ 
ચાદંલોડીયા-

૧૫ 
ભવાનપરુા, ચાદંલોડીયા-૧૫ 

પ્રજાપર્ત 
ગાયત્રીબેન 
દેવેન્દ્રભાઈ 

૭૭૭૮૮૩૯૧૨૪ 
સથુાર 
હસંાબેન 

૧૬ 
ચાદંલોડીયા-

૧૬ 
ર્વશ્વાસ સીટી ર્વભાગ-૨ ની સામે, 
ચાણક્યપરુી  

સરુ્નતાબેન 
હહતેષભાઈ 
પટેલ 

૭૫૬૭૫૧૮૪૮૭ 
પારેખ 

સેવાલીબેન 
સી. 

૧૭ 
ચાદંલોડીયા-

૧૭ 
શારં્તનગર સોસાયટી, રામાપીરના મહંદરની 
પાસે,  

પટેલ વષાવબેન 
ર્નલેષભાઈ 

૮૪૦૧૩૨૭૭૬ 
કડીયા 
રેખાબેન 
પ્રદીપભાઈ 

૧૮ 
ચાદંલોડીયા-

૧૮ 
ગાયત્રીનગર, સરસ્વતી નગર ની 
પાછળ,ર્વભાગ-૧  

નીનામા 
કોકીલાબેન 
રામજીભાઈ 

9427386310 
મકવાણા 

સગંગતાબેન કે. 

૧૯ 
ચાદંલોડીયા-

૧૯ 
ગાયત્રીનગર, સરસ્વતી નગર ની 
પાછળ,ર્વભાગ-૧  

પચંાલ 
ચરંીકાબેન 
નરેન્દ્રભાઈ 

8485963886 
કહડયા 
પ્રજ્ઞાબેન 
પરેશભાઈ 

૨૦ 
ચાદંલોડીયા-

૨૦ 
ર્વશ્વાસ સીટી ર્વભાગ-૨ ની સામે, 
ચાણક્યપરુી  

રાઠોડ 
જશીબેન 
હકરણભાઈ 

૭૮૦૧૮૪૫૫૬૦ 
હતેલબેન 
નાયી 

૨૧ 
ચાદંલોડીયા-

૨૧ 
ગાયત્રીનગર, સરસ્વતી નગર ની 
પાછળ,ર્વભાગ-૧  

ખાલી જગ્યા   
ઓઝા 

સીમાબેન કે. 

૨૨ 
ચાદંલોડીયા-

૨૨ 
ગાયત્રીનગર, સરસ્વતી નગર ની 
પાછળ,ર્વભાગ-૧  

સથવારા 
વદંનાબેન 
હકરણભાઈ 

9723109500 સગંીતાબેન  

૨૩ 
ચાદંલોડીયા-

૨૩ 
આદશવ કામદાર સોસાયટીની સામે, મહાદેવ 
નગર રોડ પર  

ચૌહાણ 
લક્ષ્મીબેન 

જગદીશકુમાર 
૮૩૫૦૯૮૯૫૧ 

સોલકંી 
ર્શલ્પાબેન 
જેઠાભાઈ 

૨૪ 
ચાદંલોડીયા-

૨૪ 

૧૦૨,સતંરોહહતદાસનગર,રામાપીરના 
મહંદરની બાજુમા,ંમકવાણા કનભુાઈના 
મકાનમા,ંચાદંલોડીયા 

માડંલીયા 
તેજલબેન 
યોગેશકુમાર 

૭૮૦૨૦૬૮૨૮૩ 
મજુંબેન  
પ્રહદપભાઈ 
વમાવ 
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• ૨૧ માચય ૨૦૧૭ ના રોજ સત્વ ૧.૩ ની શરૂઆત  
• િોલલકા દિન ની ઉજવણી  
• ઉનાળાની ઋત  મા ંમાટલા વવતરણ  
• સમરકેમ્પ ની ઉજવણી  
• ડ્રાઈવ-૩દરમ્ર્ાન કાર્યકર દ્વારા િડતાલ પાડવા મા ં આવી િતી સસં્થા ના કાર્યકર દ્વારા 

અક્ષર્પત્ર ન  ંવવતરણ  
• આંગણવાડી મા ંજન્મડદવસ ઉજવણી  
• લોકો ના ખ શી અને દ :ખદ પ્રસગેં આ.વાડી મા ંવતથીભોજન કરાવવા મા ંઆવે છે  
• રક્ષાબધંન ની ઉજવણી  
• આં.વાડી મા ંવકયરબિનેો દ્વારા કરવવા મા ંઆવેલ રસોઈ શો  
• શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્ર્ાન સગભાય –ધાત્રી માતાઓ ને રાગી ની સ ખડી વવતરણ  
• ૨૧ જ ન આં.વાડી મા ંર્ોગડદવસ ની ઉજવણી  
• પ ર અસરગ્રસ્ત લોકો ની મદદે સવેંદના ટ્રસ્ટ ૨૦૦૦,કરતા વધારે લોકો ને જમવા ન  ં

અપાય ,ં૬૦ લોકો ને તાડપત્રી આપી. 
• જન્માષ્ટમી ની ઉજવણી  
• દરેક આંગણ વાડી મા ંિળવી કસરત,રંગપ રની ,બાળગીત ,મોટરસ્કીલ કરાવી  
• બ્રહ્માક મારી બિનેો સાથે મેડીટેશન અને રક્ષાબધંન ઉજવણી  
•  ડદવાળી મા ં૭૬ આ.વાડી  મીઠાઈ વીતરણ 

• ૧૬.૧૦.૧૮ વવઝીટ અને િપે્પી સોવપિંગ કરવા  મા ંઆવી (આં.વાડી ની બિનેો ,શાળા ના બાળકો 
દ્વારા,ઉદગ્રીવ ની બિનેો  ને સવે ને સોવપિંગ કરવા મા ંઆવી). સોલા ડી.એમ મા ંરંગોળી િરીફાઈ 

રાખવા મા ંઆવી,આ.વાડી બિનેો સાથે ગેટ ટ  ગેધર પણ રાખવા મા ંઆવય  ંછે  
• વશલજ ૧ થી૬ અને થલતેજ ૪ ,૫ મા ંદાતા દ્વારા રમકડા ંવવતરણ .  

 (મેર્ર પ્રમોદાબેન અને કાઉન્સીલર લાલભાઈ તરફ થી)  

• થલતેજ આં  .વાડી ૯, ૧૦ ,૧  મા ંડદવાળી ઉજવણી રાઉન્ડટેબલ તરફ થી ફટાકડા ,દૂધ ,લબસ્કીટ અને 
કેક ન  ં વવતરણ 

• થલતેજ ઘાટલોડડર્ા અને ચાદંલોડડર્ા   વોડય મા ંલોિી ની,  તપાસ 

• આ.વાડી ના બાળકો ને  ય રોડકડ્સ માથંી બાળડદવસ વનવમતે બાળકો ને કપડારમકડા અને  ,
િલે્થીફૂડ આપ્ય  ંઅને એક્ટીવીટીકરાવી 

• ૨૩ .૧૨.૧૭ ના રોજ થલતેજ ગામ ની ડકશોરીઓ ને  PIZZA HUB મા ંલઇ ગર્ા અને ગીફ્ટ આપી 
)નીલ બેન ગઢાણી દ્વારા( 

• ૨૩ .૧૨.૧૭ શીલજ- ૫ ના બાળકો ને little popping મા ં૨૫ બાળકો ને લઇ ગર્ા  (પાર્લબેન 
) દ્વારા 

• દરેક આ.વાડી મા ંનાતાલ ની ઉજવણી અને દરેક બાળકો ને કેક ન  ંવવતરણ  
• ચાદંલોડડર્ા,ઘાટલોડડર્ાઅને થલતેજ ની દરેક વોડય ની સેક્ટર મીટીંગ િવે થી ઓફીસ મા ં

લેવામાઆંવે છે  



• પતગંોત્સવ ની ઉજવણી (ચાદંલોડડર્ા ,ઘાટલોડડર્ા ,થલતેજ)  

• વોટરબોટલ ,બેગ,ચીકી,ફળ ન  ંઆ.વાડી મા ંવેચાણ ડૉ .સ રેખાબેન દ્વારા  
• સવેંદના ટીમ માટે નળસરોવર નો પ્રવાસ કરાવવા મા ંઆવર્ો  
• દાતા .સગંીતાબેન તરફથી ત્રણેર્ વોડય માથંી ૩૫ લાભાથી (વવધવા બિનેો ને  )રેશનકીટ આપી  

• ૨૪ .૦૧.૧૮ ના રોજ થલતેજ  - ૩ ,૭ મા ં ડ્રાર્ફ્રુટ ન  ંઅને કેક  , લાડ  ન  ં વવતરણ ૭૦ બાળકો ને 
(પ્રીતીબેન)  

• શીલજ ૪ મા ંકંપની માથંી બાળકો,૩,૧- ને ફૂડ અને કપડા ર્વતરણ માટે આવેલ હતા. 
• દાતા ગાગીબેન તરફથી થલતેજ .૧અને ૪ ના આ-વાડી ના લાભાથી ને સાડી અને ડે્રસ વવતરણ 

કય ું  
• થલતેજ  ,ચાદંલોડીર્ા  ,ઘાટલોડડર્ા વોડય મા ં૮ માચય આંતરરાષ્ટ્રીર્ મડિલાડદવસ ની ઉજવણી  

  ત્રણેર્વોડય માથંી ચાર ટીમ દ્વારા ડિકેટમેચ ન  ંઆર્ોજન કરવા મા ંઆવય  ંિત   ં
• ૧૦– ૨૦૧૮ ચાદંલોડડર્ા મા ંમાતા ર્શોદા એવાડય ૨૦૧૮.૦૩.ચા૧૯- 
• સ રેખાબેન તરફ થી વતજોરી ,પખંા,ટેબલ અને દીવાલ ઘડીર્ાળ આપવા મા ંઆવર્ા  
• બાળ ત  લા  
•  

 

 

  



 

• ક પોવષત બાળકોની ઓળખ અને ડેટા કલેક્શન: 
સસં્થાના કાયવકરો આંગણવાડી અને ર્વસ્તારમા ંજઈ સરકાર દ્વારા અપાયેલા અન ે WHO  સસં્થા 
દ્વારા પ્રમાગણત થયેલા વજન કરવાના મશીન દ્વારા ૧ વષવ થી ૬ વષવ સધુીના તમામ બાળકના 

વજન અને ગ્રેડ R3 પ્રમાણે કાઢયા . 
•  R1એ ઉમર અનસુાર વજન 

•  R2એ ઉમર અનસુાર ઊંચાઈ 

• R૩ એ ઊંચાઈ અનસુાર વજન 

  
 

• સત્વ પનેલ  : 
ડેટા એકઠા કયાવ પછી સસં્થાના સ્થાપક જાનકીબેન  ,સત્વ પ્રોજેક્ટ નો સ્ટાફ ,મેડીકલ 

એક્સપટવ ડો .દીપાબેન  અને ન્દ્યટુ્રીશીયાર્નષ્ટ ડો .સોહીનીબેન સાથે એક ર્મહટિંગ બોલાવી 
હતી ,જેમા ં ખાસ કરીને પોષણયકુ્ત  Menu  ની ચચાવ ક રવામા ંઆવી હતી અને વાર 

પ્રમાણે નક્કી કરવામા ંઆવયુ ં હત ું  .આ ઉપરાતં  સવેંદના ટ્રસ્ટ દ્વારા કાઉન્સેલલિંગ માટે 
ડોક્ટરના માગયદશયન િઠેળ એક ખાસ પ્રકારન  ંગ જરાતી મેન્ય અલ તૈર્ાર કરવામા ંઆવય  ં
છે  ,જેમા ંઅઠવાહડયા પ્રમાણે પોષણ ,સ્વચ્છતા ,માનર્સક આરોગ્ય વગેરે જેવા ખાસ 

મદુ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવયો છે  .કાઉન્દ્સેગલિંગ બાબતે તેમજ કેટલી ઉમરના 
બાળકો લેવા ,કેટલા બાળકો લેવાનવા  ,કેટલા જુના બાળકોને  Continue  કરવા .તેમજ 

સમયના આધારે અપગે્રડ થયેલા કેટલા બાળકોને આ  ડ્રાઈવમા ંન લેવા વગેરે ચચાવ 
તકવબદ્ધ રીતે કરવામા ંઆવી હતી  .તેમજ નીચે મજુબની વાનગીઓ બાળકને પરુા ૧૦૦ 
હદવસ સધુી ખવડાવવામા ંઆવેલ છે .  



 
 

• સવેંદના દ્વારા અપારે્લા પોષણય ક્ત આિારન  ંસમર્પત્રક 

  વોડય  

 

ડદવસ 
વાનગીન  ંનામ  

Thaltej 
 

Ghatlodiya 
 

Chandlodiya 

  Tuesday Thursday Friday 

1 મોગર -મગ દાળના થેપલા 
અને ગોળ   

   

2 દુધીના થેપલા અને મરુબ્બો     

3 મગફળી અને ખજુરના  ર્મક્ષ 
લાડુ 

   

4 મગસ ના લાડુ     

5 રાગીની સખુડી     

6 બાફેલા શક્કરીયા અને લીબુ ં    

•   Mon/Tue/Fri/Sat   
   

Wed/Thu/Fri/Sat   Wed/Thu/Fri/Sat 

 

 

 

 

 

 

 

 

સવંેદના અને અમદાવાદ મ્યુ .કોપોરેશન દ્વારા સત્વ ડ્રાઈવ ૧ / ૩નો આરંભ : 



૨૧ માચવ ૨૦૧૭ ના રોજ સત્વ ૧ /૩ ની શરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી , અમદાવાદ મ્યરુ્નર્સપલ 
કોપોરેશન સાથે મળીને આ કાયવક્રમનો આરંભ કરેલો  ,જેમા ંઅમદાવાદ શહરેના પ્રથમ નાગહરક 
એવા મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ , સ્ટેનન્દ્ડિંગ કર્મટી ના સભ્યો  ,આરોગ્ય તેમજ આઈ.સી.ડી.એસના 

તમામ સભ્યો આ કાયવક્રમમા ંહાજર રહ્યા હતા . તેમજ સવેંદના સસં્થાનુ ંપ્રમાણપત્ર અને મોમેન્દ્ટો
આપી સ્વાગત કયુું આ ઉપરાતં તમામ દાતાશ્રીઓનુ ંપણ સન્દ્માન કરવામા ંઆવયુ ંહત ું.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               કાઉન્સેલલિંગ: 



દર ૩૦ હદવસે કુપોર્ષત બાળકોની માતાઓનુ ંકાઉન્દ્સેગલિંગ કરવામા ંઆવે છે   .જે પ્રથમ અને 
હદવસે કરવામા ંઆવતુ ંહત ુંબીજી ડ્રાઈવ વખતે ૧૫  .પરંત ુમાતાઓ થોડી વધારે જવાબદારી 

લે ,કાયવક્રમ ને ર્નરંતર રાખવા અને એક સશંોધનના ભાગ રૂપે કે કાઉન્ સેગલિંગ ૧૫ હદવસે 
કરવાથી અને ૩૦ હદવસે કરવાથી બાળકના વજનમા ં કઈ ફરક પડે છે કે કેમ તે અથે ૩૦ 
હદવસે કાઉન્દ્સેગલિંગ કયુું છે. 
આ ઉપરાતં કઠોળમાથંી પ્રોટીન મળે  ,લીલા પાદંડાવાળા શાકભાજીમાથંી લોહતત્વ મળે ,ફાઈબર 
શામાથંી મળે આ ચચાવ ઉપરાતં  બાળકને સ્તનપાન કરાવવાની સાચી  પદ્ધર્ત  ,સ્વચ્છતા ,
ગભાવવસ્થા દરમ્યાન શુ ં ધ્યાન રાખવુ ં જોઈએ વગેરે ઊંડાણપવૂવક ચચાવ કુપોર્ષત બાળકોની 

ત્રી માતા સાથે કરવામા ંઆવે છેમાતાઓ સાથે તેમજ ગભવવતી અને ધા .  

 

 

 



 

• આંગણવાડીમા ંજ દા જ દા તિવેારો અને ખાસ ventsE  ની ઉજવણી કરવી :  

 

➢ િોલલકા દિનની ઉજવણી : 
સવંેદના સસં્થાના કાયવકરો દ્વારા દરેક આંગણવાડીમા ંદરેક મખુ્ય તહવેારોની ઉજવણી કરવામા ં
આવે છે  ,કરવામા ંઆવી છેએવી જ રીતે હોગલકા દહનની ઉજવણી પણ  ,જેનો મખુ્ય હતે ુ

બાળકો તહવેારોને જાણે ,આ તહવેારની ઉજવણી આપણા સમાજમા ંકેવી રીતે થાય છે ત ેજાણે 
અને એમની પાછળનો ખ્યાલ શુ ં છે તે જાણે એ હતેથુી હોગલકા દહનની ઉજવણી દરેક 
આંગણવાડીમા ંકરવામા ંઆવી છે .  

 
 

 

 

 

➢ માટલા વવતરણ : 
સવંેદના દ્વારા દરેક આંગણવાડીમા ંઉનાળાની ઋતમુા ંમાટલા અને ઢાકંણ નુ ં ર્વતરણ કરવામા ં
આવયુ ં છે  ,જેનો મખુ્ય ઉદેશ્ય બાળકો તેમજ આપણા કાયવકર અને સહાયક બહનેોને ઠંડુ  પાણી 
મળી રહે  .નહીતો બધા બહનેો અને બાળકો પ્લાસ્ટીક ની બોટલોમા ંજ પાણી ભરી લાવતા હતા .

 પી શકે છેપરંત ુમાટલા મળવાથી તેઓ હવે ઠંડુ પાણી.  



 

➢ સમર કેમ્પ: 
સવંેદના સસં્થા દર વષે શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકો માટે સમર કેમ્પ નુ ંઆયોજન કરે છે ,
જેમા ંબાળર્વકાસ ને લગતી જુદી  જુદી પ્રવ  ર્તઓ કરાવવામા ંઆવે છે  .આ વષે સવંેદનાએ એક 

કયુુંનવી પહલે કરી અને આંગણવાડીના બાળકો સાથે સમર કેમ્પનુ ંઆયોજન  .જેનો ઘણો સારો 
પ્રર્તસાદ મળ્યો ,જેમા ંશૈક્ષગણક રંગપણુી ,કાગળકામ ,બાળગીત ,બાળકોનો આત્મ-ર્વશ્વાસ વધે 

તે માટે ખાસ પ્રવ  ર્તઓ કરાવવામા ંઆવી છે ,ત ેેમજ બાળકોને સમર કેમ્પ દરમ્યાન રોજે ફળ ,
શરબત ,રસ-પરૂી વગેરે પોષણયકુ્ત આહાર બાળકોને ખવડાવવામા ં આવતો હતો .જેમા ં

ચએ.એલ તેમજ નીરમા ં જેવી ર્વખ્યાત કોલેજના ર્વદ્યાથીઓ સ્વૈચ્ચ્છક કાયવકર તરીકે સમર 
કેમ્પમા ંજોડાય છે .અને કાયવકર તેમજ સહાયક બહનેને પણ ક્લાસ ડેમોન્દ્સ્ટ્ રેશન જેવુ ંથઇ જાય 

છે અને તેઓ પણ આનદં અનભુવે છે . 
 



 

 
 



 
 

 

➢ અક્ષર્પાત્ર વવતરણ : 
સત્વ ડ્રાઈવ -આંગણવાડી કાયવકર બહનેો દ્વારા અચોક્કસ મદુતની હડતાલ પાડવામા ં૩ દરમ્યાન 
આવી હતી , ત્યારે સસં્થાના કાયવકર દ્વારા દરેક આંગણવાડીના ર્વસ્તારમા ં જઈ બાળકો સધુી 

અક્ષયપાત્ર નુ ંભોજન પહોચાડ્ુ ંહત ું   .  

 
 

 

 

 

 

 

સજંીવની આિાર : 



અર્ત કુપોર્ષત તથા કુપોર્ષત બાળકોને સજંીવની આહાર આપવામા ંઆવયો હતો  ,જે બાળકોને 
એક મહહના સધુી ખવડાવવામા ંઆવયો છે .અમદાવાદ મ્યરુ્નર્સપલ કોપોરેશન તરફથી 

સજંીવની આહારના પેકેટો આપવામા ંઆવયા હતા .જે બાળકોને તેમની ઉમર અને વજન 
અનસુાર આપવામા ંઆવયા હતા .કુલ ૨૦૬ બાળકોને આ આહાર આપવામા આવયો હતો ,

વજન વધ્યા હતા અન ે૨૪ બાળકોના વજન ઘટયા હતા જેમાથંી ૯૫ બાળકોના .જયારે ૪૧ 
બાળકો સ્થળાતંર થયેલા છે  ,અને ૧૫ બાળકોએ અધવચ્ચે થી ખાવાનુ ંછોડી દીધુ ંછે  .૩ 
બાળકોના વાલીઓએ સજંીવની પેકેટ્સ ખાવાની ના પડેલી છે , જયારે બે બાળકો એવા છે જેની 

ઉમર ૬ વષવ કરતા વધી ગઈ છે  .તેમજ ઘણા બાળકોને ઝાડા-ઉલટી જેવી સમસ્યાઓ પણ 
થયેલી ,પરંત ુઓવરઓલ બાળકોના વજન વધવામા ંફાયદો જોવા મળ્યો છે.  

 
 

 

 

જન્મ ડદવસ ની ઉજવણી 



 
 

પરંપરાગત જન્દ્મહદવસ ની ઉજવણી કરતા કંઇક નવુ ંકરવુ ંઅને પોતાની ખશુીની સાથે બીજાને 
મદદરૂપ થવુ ંતેમજ બાળકોમા ંબચપન થી જ એક મલુ્ય ર્વકસે  ,સવંેદનશીલતા વધે એ અથે 
વાલીઓ આંગણવાડીના બાળકો સાથે પોતાના નાના દીકરા કે દીકરીનો જન્દ્મહદવસ ઉજવવા 

આવતા હોય છે ,જેમા ંઆંગણવાડીના બાળકોને ક શુકં  નવી વાનગી ખવડાવતા હોય છે આ 
ઉપરાતં કેક અને અન્દ્ય ભેટ સોગાદ પણ આપતા હોય છે  .મોટા ભાગના વાલીઓ સસં્થાના 

દ્વારા આવે છે આ ઉપરાતં સસં્થાના કાયવકરો દ્વારા આવે છે ટ્રસ્ટી જાનકીબેન .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ વતથી ભોજન : 



 
લોકો ખશુીના પ્રસગેં અને દુુઃખદ ઘટના જેવા પ્રસગંોપાત આંગણવાડીના બાળકોને જમાડતા 
હોય છે  ,જે કદાચ દર અઠવાહડયામા ંએક વાર તો હોય છે ,અને જેમા ંસસં્થા સામેથી જ પોષણ 

મેનુ ંજેમ કે મગની દાળ નો શીરોયકુ્ત  ,ર્મક્ષ શાક વગેરે સચૂવે છે ,  

➢ રક્ષાબધંન: 
દરેક આંગણવાડીમા ં સસં્થાના કાયવકરો દ્વારા આંગણવાડી કાયવકર સાથ ે રહીને રક્ષાબધંન 
કાયવક્રમની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે  .જેમા ંરાખડીઓ ,ચોકલેટ અને કંકુ-ચોખા રાખવામા ંઆવે 

નાના ભયલાઓને રાખડી બાધંે છે છે અને નાની બાગલકાઓ તેમના  .જેનો મખુ્ય હતે ુએ છે કે 
બાળકો ને ખબર પડે કે રક્ષાબધંનનો તહવેાર શુ ંછે અને તેને કેવી રીતે ઉજવવામા ંઆવે છે .
અને તેનુ ંમહત્વ શુ ંછે.  

 
 

 

 

 

 

➢ રસોઈ શો : 



 
બાલભોગ નો રસોઈ શો આઈ .સી.ડી.એસ દ્વારા કરવાન  ંકિવેામા ંઆવે છે ,ત્ર્ારે 

સાથે સસં્થાના કાર્યકરોએ કાર્યકર બિનેો માટે પણ ખાસ પ્લાવનિંગ કય ુંસાથે  .
જેમા ંદરેક વર્ક્ક્ત કઇંક નવ  ંપોતાની ઈચ્છા અને આવડત મ જબ બનાવી લાવે 
અને તે ડદવસે બધા સાથે મળીને જમે અને એકબીજા સાથે પોતાની વાનગીની 
વિેંચણી કરીને ખાર્ છે  .એ પણ છે  બિનેો માટે રસોઈ શો કરવાન  ંમ ખ્ર્ કારણ
કે તેમની વચ્ચે આત્મીર્તા વધે અને વધ  વનકટ આવે એ અથે આ રસોઈ 
કરવાન  ંઆર્ોજન કય ું િત  .ં 

 
 

 

 

 

 

 

➢  શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્ર્ાન સગભાય -ધાત્રી માતાઓને રાગીની 
સ ખડીન  ંવવતરણ :  



શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્યાન સવંેદના સસં્થા તરફથી ધાત્રી અને સગભાવ માતાઓને રાગીની 
સખુડી આપવામા ંઆવી હતી  ,જેનો મખુ્ય હતે ુએ હતો કે તે માતાને પોષણ યકુ્ત આહાર મળે 
અને તેમના બાળકની તદુંરસ્તી પણ જળવાઈ રહ.ે 

 

ર્ોગા ડદવસ : 

 
 

૨૧ જૂન ના રોજ દરેક આંગણવાડીમા ં યોગા હદવસ ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી જેમા ં
બાળકોને તેમની ઉમર અનસુાર યોગા કરાવવામા ંઆવયા હતા  ,અને દરેક કાયવકર તેમજ 

સહાયક બહનેોને પણ સાથે સાકંળવામા ંઆવયા હતા .જેના કારણે બાળકને   બચપન થી જ 
કસરત અને તેમની ઉપયોગીતા ર્વશેની સમજ બન.ે 
 

➢ પ ર અસરગ્રસ્ત લોકોની મદદે સવેંદના ટ્રસ્ટ : 



સવંેદના દ્વારા પરુ અસરગ્રસ્ત લોકોના ઘરનો સવે કરવામા ંઆવયો  ,જેમા ંસૌ પ્રથમ સવંેદના 
હઠેળની ૭૬ આંગણવાડીના ર્વસ્તારનો સવે કરવામા ંઆવયો અને ત્યા ંજરૂહરયાતમદં લોકોનેે 
સૌ પ્રથમ મદદ કરી અને સાથે બીજા જરૂહરયાત વાળા લોકોને પણ મદદ કરી  ,અને તેમને ૩ 

હદવસ સધુી ફૂડ પેકેટ્સ આપ્યા ,૨૦૦૦ કરતા વધારે લોકોને જમવાનુ ં આપ્યું , ૬૦ જેટલા 
લોકોને તાડપત્રી આપી . 

 
 

 

 
 



 
 

➢ પ ર અસરગ્રસ્ત લોકોને તાડપત્રીન  ંવવતરણ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



➢ જન્માષ્ટમી 

 

                                  
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



➢ બડી કાર્યિમ : 
આ કાયવક્રમ અંતગવત આનદં ર્નકેતન સ્કૂલના બાળકો તેમના જન્દ્મહદવસ ર્નર્મતે એક અથવા 
તેમની ઈચ્છા મજુબ દુધની બોટલ અથવા થેલીઓ જમા કરે છે અને દર સોમવારે જેટલી પણ 
ભેગી થાય તે આંગણવાડીના બાળકો માટે મોકલે છે . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 
હદવાળી મા ં૭૬ આ.વાડી  મીઠાઈ વીતરણ 

      હદવાળી ની ઉજવણી (હબેતપરુ) . 

                                                      
૧૬.૧૦.૧૮ ર્વઝીટ અને હપે્પી સોર્પિંગ કરવા  મા ંઆવી )આં.વાડી ની બહનેો ,શાળા ના બાળકો દ્વારા,ઉદગ્રીવ ની બહનેો  ને સવે 
ને સોર્પિંગ કરવા મા ંઆવી(. સોલા ડી.એમ મા ંરંગોળી હરીફાઈ રાખવા મા ંઆવી,આ.વાડી બહનેો સાથે ગેટ ટુ ગેધર પણ 
રાખવા મા ંઆવયુ ંછે 

               
               

 



                    ગેટ ટુ ગેધર અને રંગોળી સ્પધાવ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• થલતેજ આં .વાડી ૯, ૧૦ ,૧  મા ંહદવાળી ઉજવણી રાઉન્દ્ડટેબલ તરફ થી ફટાકડા ,દૂધ ,ગબસ્કીટ અને 
કેક નુ ં ર્વતરણ 

 
 
               થલતેજ ઘાટલોહડયા અને ચાદંલોહડયા   વોડવ મા ંલોહી ની,  તપાસ 

 

 
 

 

આ.વાડી ના બાળકો ને  યરુોહકડ્સ માથંી બાળહદવસ ર્નર્મતે બાળકો ને કપડારમકડા અને હલે્થીફૂડ ,
આપ્યુ ંઅને એક્ટીવીટીકરાવી 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૩ .૧૨.૧૭ ના રોજ થલતજે ગામ ની હકશોરીઓ ને  PIZZA HUB મા ંલઇ ગયા અન ેગીફ્ટ આપી 
)નીલબુેન ગઢાણી દ્વારા  



 
 

• ૨૪ .૧૨.૧૭ ના રોજ વકયર અને િલે્પર બિનેો ને ધોળકા પીક્નીક માટે લઇ ગર્ા જાનકીદીદી ના 
ફામય  

 

 
 

 

 

 

• ૨૩ .૧૨.૧૭ શીલજ- ૫ ના બાળકો ને little popping મા ં૨૫ બાળકો ને લઇ ગયા  )પાયલબેન 
( દ્વારા 



 
 

         દરેક આ.વાડી મા ંનાતાલ ની ઉજવણી અને દરેક બાળકો ને કેક નુ ંર્વતરણ  

 

   
        
 

 

 

        પતગંોત્સવ ની ઉજવણી )ચાદંલોહડયા ,ઘાટલોહડયા ,થલતેજ(  



   
                            મા ંઉતરાર્ણ ની ઉજવણી ફળવવતરણ ૧૩૫ બાળકો ને- 

 

 
 

      
 

 

 

    વોટરબોટલ ,બેગ,ચીકી,ફળ નુ ંઆ.વાડી મા ંવેચાણ ડૉ .સરેુખાબેન દ્વારા  



           

                              

       સવંેદના ટીમ માટે નળસરોવર નો પ્રવાસ કરાવવા મા ંઆવયો  

 

 

 

 

દાતા )દર મિીને આપે છે(  .બિનેો સગંીતાબેન તરફથી ત્રણેર્ વોડય માથંી ૩૫ લાભાથી વવધવા 
રેશનકીટ આપી 



         
 

     

 

 

 

 

 

૨૪ .૦૧.૧૮ ના રોજ થલતેજ -૩  ,૭ મા ંડ્રાર્ફ્રુટ ન  ંઅને કેક ,લાડ  ન  ંવવતરણ ૭૦ બાળકો ને (પ્રીતીબેન)  



 

 

દાતા ગાગીબેન તરફથી થલતેજ .૧અને ૪ ના આ-વાડી ના લાભાથી ને સાડી અને ડે્રસ વવતરણ 
કય ું  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

થલતેજ ,ચાદંલોડીર્ા  ,ઘાટલોડડર્ા વોડય મા ં૮ માચય આંતરરાષ્ટ્રીર્ મડિલાડદવસ ની ઉજવણી  
ત્રણેર્વોડય માથંી ચાર ટીમ દ્વારા ડિકેટમેચ ન  ંઆર્ોજન કરવા મા ંઆવય  ંિત   ં



 

     ૧૦ .૦૩.૨૦૧૮ ચાદંલોડડર્ા મા ંમાતા ર્શોદા એવાડય ૨૦૧૮ – ચા -૧૯  

 

      

 

 

  

 

 

બાળત લા  



 

 

• સ રેખાબેન તરફ થી વતજોરી ,પખંા,ટેબલ અને દીવાલ ઘડીર્ાળ આપવા મા ંઆવર્ા  

                

                   

 

 

 



• શકૈ્ષલણક પ્રવવૃતઓ 

સસં્થાના કાયવકરો દ્વારા દરેક આંગણવાડીમા ંબાળકોને શૈક્ષગણક પ્રવ  ર્તઓ કરાવવામા ંઆવે છે 
અને કાયવકર બહનેોને ડેમોન્દ્સ્ટે્રશન કરવામા ંઆવે છે  ,જેમા ંહળવી કસરત ,રંગપણુી ,બાળગીત ,

મોટર સ્કીલ- ગ્રોસ અને ફાઈન મોટર સ્કીલના ર્વકાસ માટે જુદી જુદી પ્રવ  ર્તઓ કરાવવામા ં
આવે છે .  

 
 

  



 
બ્રહ્મક મારી બિનેો સાથ ેમેડડટેશન અને રક્ષાબધંન ઉજવણીનો કાર્યિમ : 

બહનેોના પોતાના ર્વકાસ અથે અને મનની શારં્ત માટે સવંેદના સસં્થા તરફથી મેહડટેશન 
માટેનો કાયવક્રમ આયોજજત કરવામા ં આવયો હતો  ,જેમા ં થલતેજ વોડવની બહનેોએ એક 

અઠવાહડયાનો રાજયોગ કોસવ સફળતાપવૂવક પણૂવ કયો ,જયા રે ઘાટલોહડયા અને ચાદંલોહડયા 
વોડવમા ંટૂંક સમયમા ંઆયોજજત કરવામા ંઆવશે  .આ ઉપરાતં રક્ષાબધંનના કાયવક્રમની ઉજવણી 

પણ બ્રહ્મકુમારી બહનેો સાથે કરવામા ંઆવી છે .જેમા ંપહરણામ સ્વરૂપે બહનેોના ંવતવન અને 
વયવહારમા ંઘણો હકારાત્મક બદલાવ જોવા મળ્યો છે.  

 
 

પડકારોબાધારૂપ/ બાબતો: 
 

❖ ૧૭ હદવસનુ ંકાયવકર બહનેોનુ ંઆંદોલન 

❖ ૧૫ – ૧૫ હદવસ નુ ંકાયવકર -સહાયક બહનેોનુ ંવેકેશન  

❖ ભારે વરસાદ 

❖ તમામ કાયવકર બહનેોની એકસાથે તાલીમ એક અઠવાહડયા માટે  
❖ શાળા વેકેશનની અસર  

 



 

ક લ ત્રણેર્ વોડયન   ંપડરણામ: 

 
 

➢ ત્રણેય વોડવનુ ંકુલ પહરણામ ૭૦ %છે, 
➢  શરૂઆતમા ંકુલ ૬૬૭  બાળકો હતા  ,જેમાથંી ૪૧૪ બાળકો અપગ્રેડ થયા.  

➢ સૌથી વધારે પીળામાથંી લીલા ગ્રેડમા ં૩૧૭ બાળકો અપગે્રડ થયા છે. 
➢ બીજુ ંકે લાલ ગે્રડમાથંી લીલા ગે્રડ મા ં૪૭ બાળકો અપગે્રડ થયા છે  ,જે સસં્થાની 

ઘણી મોટો ર્સદ્ધદ્ધ છે.  

➢ ત્રણેય વોડવમાથંી ૧૮ બાળકો એવા છે જે પીળા ગ્રડેમાથંી લાલ ગે્રડમા ંડીગ્રેડ 
થયા છે  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વોડય પ્રમાણે પડરણામ : 



થલતેજ વોડયન   ંક લ પડરણામ : 

 
 

 

➢ થલતેજ વોડવમા ં શરૂઆતમા ં કુલ ૩૨૪ બાળકો હતા  ,જેમાથંી ૨૨૭ બાળકો 
અપગે્રડ થયા છે ,  

➢ ૪૨ બાળકો જે કોઈને કોઈ કારણસર સ્થળાતંર થયેલા છે અથવા તો શાળાએ 
જતા રહ્યા છે  

➢ જયારે ૫૫ બાળકો સ્સ્થર્તસ્થાપક છે એટલે કે એમના વજનમા ંકોઈ ફરક પડયો 
નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

આંગણવાડી પ્રમાણે પડરણામ : 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ચાદંલોડડર્ા વોડયન   ંક લ પડરણામ : 

 
 

➢ ચાદંલોહડયા વોડવમા ંશરૂઆતમા ંકુલ ૧૮૭ બાળકો હતા  ,જેમાથંી ૧૧૬ બાળકો અપગ્રેડ થયા છે .  

➢ ૩૨ બાળકો સ્થળાતંર થયેલા છે અથવા શાળાએ જાત રહ્યા છે . 
➢ જયારે ૩૯ બાળકો એવા છે જેમના ગ્રેડમા ંકોઈ ફરક પડયો નથી , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આંગણવાડી પ્રમાણે પડરણામ : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઘાટલોડડર્ા વોડય ન   ંક લ પડરણામ : 



 
 

 

➢ શરૂઆતમા ંઘાટલોહડયા વોડવમા ંકુલ ૧૫૬ બાળકો કુપોર્ષત હતા  ,જેમાથંી ૭૧ 
બાળકોના ગ્રેડ વધ્યા છે ,જે લાલમાથંી પીળા અથવા લીલામાં ,પીળામાથંી 

લીલામા ંઅપગે્રડ થયા છે .  

➢  સૌથી વધારે પીળા ગ્રેડ માથંી લીલા ગ્રેડમા ં ૫૧ બાળકો અપગે્રડ થયા છે .
જયારે લાલ માથંી પીળામા ં૧૨ બાળકો  અને લાલમાથંી લીલામા ં  ૮ બાળકો 
અપગે્રડ થયા છે. 

➢  ૪૧ બાળકો સ્થળાતંર છે અથવા શાળામા ંજતા રહ્યા છે. 
➢  ૪૪ બાળકો એવા છે જેના ગ્રેડ મા ંકોઈ ફરક પડયો નથી . 

 

 

 

 

 

 

 

આંગણવાડી પ્રમાણે પડરણામ 



 
 

 

 

 

 

 

ડેટા વવશ્લેષણ : 



વોડવ  લાલ 
માં
થી 
પી
ળા 

પીળા 
માથંી 
લીલા  

લાલ માથંી 
લીલા 

પીળા 
માથંી 
લાલ 

લીલા માથંી 
લાલ  

લીલા 
માથંી 
પીળા  

કુલ 
બાળકો  

કુલ અપગ્રેડ 
થયેલા 
બાળકો  

સ્થળાતંરીત બાળકો  સ્સ્થર્ત -સ્થાપક બાળકો  

થલતેજ  ૨૮ ૧૭૨ ૨૭ ૭ ૦ ૦ ૩૨૪  ૨૨૭ ૪૨  ૫૫ 
           

ઘાટલોહડયા ૧૨ ૫૧ ૮ ૯ ૦ ૦ ૧૫૬  ૭૧ ૪૧  ૪૪ 
           

ચાદંલોહડયા ૧૦ ૯૪ ૧૨ ૨ ૦ ૦ ૧૮૭  ૧૧૬ ૩૨  ૩૯ 
           

કુલ ૫૦ ૩૧૭ ૪૭ ૧૮ ૦ ૦ ૬૬૭  ૪૧૪ ૧૧૫  ૧૩૮ 

 

• તારણો: 
1. સત્વ ૧ /૩ ની જયારે શરૂઆત થઇ ત્યારે શરૂઆતમા ં કુલ ૫૯૧ બાળકો હતા ,

જેમાથંી ૪૧૪ બાળકો અપગે્રડ થયા  ,કુલ ૧૮ બાળકો જે પીળામાથંી લાલમા ં
ડીગ્રેડ થયા .તેમજ ૧૧૫ બાળકો સ્થળાતંર થયા અથવા તો  શાળામા ંજતા રહ્યા .

જયારે ૧૩૮ બાળકો એવા છે જેમના વજનમા ંકશો જ ફરક પડયો નથી.  

2. સૌથી વધારે પીળા ગ્રેડમાથંી લીલા ગ્રેડમા ં ૩૧૭ બાળકો અપગે્રડ થયા છે ,
થી સીધા લીલા ગ્રેડમા ં૪૭ બાળકો અને લાલ માથંી પીળામા ં૫૦ જયારે લાલમાં

બાળકો અપગે્રડ થયા છે, જે સસં્થા માટે મોટી ર્સદ્ધદ્ધ છે, 
3. જે કુલ ૧૧૫ બાળકો સ્થળાતંર થયા છે  ,એમાથંી  મોટા ભાગે ૬ વષવ પરુા કરી 

શાળામા ંગયા છે  ,અથવા તો બીજે રહવેા જતા રહ્યા છે .જેનુ ંકારણ મખુ્ય એ છે 
ઉનાળાના વેકેશનમા ંવાલીઓ વધારે સ્થળાતંર થતા હોય છે કારણ કે શાળાકે -

કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોને શાળા બદલવી હોય  અથવા નવા એડર્મશન 
લેવાનુ ં હોય માટે આ સમયમા ં સ્થળાતંર નુ ં પ્રમાણ વધારે ઊંચુ ં હોય છે . આ 
ઉપરાતં માતા ગભવવતી હોય  ,માતા-ર્પતાના ઝઘડાઓના કારણે મા ં ર્પયરમા ં

 રહ ેછે ત્યારે બાળકને સાથે લઇ જાય છે વગેરે મખુ્ય કારણો છે જેના કારણે જતી
બાળકને સ્થળાતંર થવુ ંપડે છે.  

 
 
 
 
 

 


