
  

 શ્રીમતી એસ. આર. પટેલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ની સ્થાપના માનનીય રમેશદાદા વડે ઉમદા સમાજ ઉપયોગી 

લોકકલ્યાણના સેવાકીય કાયો થકી સમાજઉધ્ધાર તથા સમાજ સશક્તતકરણ કરવાના ભગીરથ ધ્યેય સાથે કરવામાાં 

આવ્યો હતો. આ ટ્રસ્ટ દ્વારા વવવવધ સમાજ ઉપયોગી સેવાકીય પ્રવવૃતઓન ાં, જયારે જયારે સમાજ ને વવકટ 

પરરક્સ્થવતમાાં મદદ કે સહકારની જરૂરરયાત ઉભી થઇ, ત્યારે ત્યારે ઉદાર હૃદયે પોતાન ાં યશસ્વી યોગદાન આપેલ છે. 

રમેશદાદાની આ સેવાકીય પ્રવવૃતઓ, તેઓ પોતાની સમાજપ્રત્યેની ઉમદા જવાબદારી તરીકે વનષ્ઠાપવૂવક વનભાવી 

રહ્યા છે. સમાજના પ્રત્યેક પાસાને સ્પશવતી સતરાંગી પ્રવવૃતઓ જેવી કે – રમેશદાદાન ાં ભણતર – ઘડતર વમશન, 

બ્લડ ડોનેશન, થેલેસેવમયા ચકાસણી ટેસ્ટ, પરૂ પીરડતો માટે રાહત સામગ્રીન ાં વવતરણ, જીવીબાન ાં રસોડ ાં— ટીફીન 

વ્યવસ્થા અનેક શે્રષ્ઠ અને ઉમદા વશક્ષણપરૂ ાં પાડતા શૈક્ષણણક સાંસ્થાઓ,ની મદદ, સમાજ ઉપયોગી દાન, 

એન્જજીનીયરીંગ વશક્ષણ ક્ષેતે્ર શ્રેષ્ટ વશક્ષણ આપતી શ્રીમતી .એસ.આર.પટેલ. એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ ન ાં સફળ 

સાંચાલન ,જરૂરરયાતમાંદ વવધાથીઓ માટે મફત વશક્ષણ તથા સ્કોલરશીપ, વગેરે જેવી અનેક હ્ર દયસ્પશી પ્રવવૃતઓ 

વનસ્વાથવભાવે દશકોથી આ ટ્રસ્ટ વડે ચલાવવા માાં આવે છે.  

 ટ્રસ્ટનો હતે  ાં જ “સવવ જન સ ખાય, સવવ જન રહતાય” ની આધારશીલા પર રચાયેલો છે. હાલમાાંજ બનાસકાાંઠા 

જીલ્લામાાં આવી પડેલ ક દરતી પરૂની વવપદામાાં હજારો ક ટ ાંબ ને ન પ રીશકાય તેવી માઠી અસરો થવા પામી હતી. 

અનેક લોકોએ પોતાની આજીવીકારરૂપી પશ સાંપવત, ઘર અને ખેતી , સ્વજનો ગ માવ્યા. જાણે પરૂમાાં સમગ્ર 

જીવનજરૂરરયાતન ાં બધ જ ડબૂી ગય ાં. બાળકો પોતાના પ સ્તકો, ભણવાની સામગ્રી પણ ગ માવી બેઠા. ત્યારે આવા 

બાળકોના દ ખદદવ  માાં સહભાગી થવા તથા તેમને સ્કલૂમાાં પાછા લાવવાના પ્રોત્સાહન હતે  સર, રમેશદાદા એ ૮૪ 

શાળાઓના અંદાજજત ૧૦,૦૦૦ કરતા વધારે વવધાથીઓને પાાંચ – પાાંચ નોટબ તસનો સેટ દાન કરી તેમના 

ભણતરને ટકાવી રાખવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરેલ છે.  

 Joy of Sharing ના ભાગરૂપે રમેશદાદાના આ સેવાના સ્વપ્નની પહલે ને ચરરતાથવ કરવા તેમના ણચ. શ્રી. 

કલ્પેશભાઈ ના સબળ નેતતૃ્વ હઠેળ અને સાંસ્થાના આચાયાવ શ્રીમતી અમીબેન ના સક્ષમ માગવદશવન હઠેળ સાંસ્થાના 

કમવઠ પ્રાધ્યાપાકોની વવવવધ ટીમો તા. ૨૨ અને ૨૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ ના રોજ સમગ્ર બનાસકાાંઠા જીલ્લાની વવવવધ 

અંતરરયાળ વવસ્તારની સ્કલૂોમાાં ઘણા કપરા સાંજોગો માાં જીવન વ્યવતત કરતા જરૂરરયાતમાંદ વવધાથીઓને ભણતરની 

સામગ્રીરૂપી નોટ બ ક વહચેણી સેવાકાયવન  ાં  સફળ આયોજન કરેલ હત  ાં.                          
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 તન મન અને ધન ના વત્રવેણી સાંગમથી પે્રરાયેલી આ સેવાપ્રવવૃિ, જરૂરરયાતમાંદને નાનકડી મદદ કરવાના 
હતે  સર કરવામાાં આવી હતી. સ્થળપર ની રૂબરૂ મ લાકાત હૃદય દ્રાવક હતી. ક દરતસામે લાચાર માનવીની અવસ્થા, 
ગરીબાઈ માાં પ રની તારાજી નો મારો અસહ્ય હતો. પરાંત   હતાશાના વાતાવરણ માાં પણ માનવતાના દશવન સ્પષ્ટ 
જોઈ શકાતા હતા . ભલે પૈસે ગરીબ પ્રજા હોય પરાંત   આવતથ્ય સત્કારમાાં અને માનવીય સાંવેદના માાં શહરેો કરતા 
ઘણા વવકવસત જોવા મળ્યા. 

 જયારે તેમણે તેમના બાળકો માટે ભણતરની આ અમલૂ્યભેટ સ્વીકારે ત્યારે તેમના અંત:કરણના પ્રવતભાવો 
ભાવવવભોર કરનારા હતા.રમેશદાદાની આ મદદને તે સૌ ગ્રામજનોએ હૃદયપવૂવક આવકારી અને તેઓનો કૃતજ્ઞભાવ 
આશીવાવદ આપી વ્યતત કયો. એસ. આર. પટેલ કોલેજના પ્રાધ્યાપકો એ ગ્રામ જનોની સાંવેદનાઓને   કાંઇક આ રીતે 
પોતાના શબ્દોમાાં રજ  કરી. 

 “ક દરત સામે માનવી કેટલો લાચાર છે અન ેતેની  એક લપડાક માનવી ન ાં અક્સ્તત્વ શનૂ્જય બનાવી દે છે. ઘણા 
બધા ગામમાાં હજ  ૨૫ ફૂટ સ ધી પાણી હતા અને સ્કૂલ કે ગામમા જવાની  પરરક્સ્થવત ન હતી  તેમના ઢોર ઢાાંકર બધી 
જ જહોજ્હાપત, છોડી  ખાલી પોતાનો જીવ બચાવી  સ રણક્ષત જગ્યાએ પહોચી જવા મજબ ર બન્જયા .”હમ હ ેતો  જહાાં  હૈ” 
તેમ  સાથવક થતા જોય ાં.ઘણી  સ્કલૂમાાં વવધાથીઓને  ભણવાની , ટોયલેટની  કે પીવાના પાણીની પ રતી વ્યવસ્થા ના 
હતી.”  - ડૉ. અમીબેન  શાહ  

 “ગરીબ બાળકોની ખ શી, ઉત્સાહ, લાગણીયો જે અન ભવી તે ખરેખર શબ્દોમાાં વણવવી શકાય તેમ ન હતી”. 
N. N. Chaudhari, Vinod P. Rajput, Amar Y Salariya & Ashvinbhai. 

 “આ મ શ્કેલભરી પરરક્સ્થતીમાાં તેમના માટે જે કઈપણ નાની સેવાકાયવની તક મળી તે માટે અમે ધન્જયતા 
અન ભવીએ છીએ” Nikunj M Patel, Jayendra B Patel, Shirin Patel, Adesh V. Panchal & Jignesh H Patel.  

 “નાના બાળકોના ઉજજવળ ભવવષ્ય માટે ના આ સેવાકાયવ માાં સહભાગી થવાની ઉમદાતક આપવા બદલ 
સાંસ્થા તથા મેનેજમેન્જટ નો હૃદયપવૂવક આભારવ્યતત કરીએ છીએ.” Manish D. Patel, Kaushik Patel, Chirag B Patel 

& Harshad A Patel. 

 “સાચી  ખ શી કોને કહવેાય તે ત્યાાંના બાળકોની મદદ કરીને મહસે  સ થય ાં. આવો અન ભવ જીંદગીમાાં 
પ્રથમવાર થયો.” Snehal S Patel, Ajaypalsinh Barad & Vinod Rajput. 



Joy of Sharing 2015 

 

 

 વવવવધ અંતરરયાળ ગામની પરરક્સ્થવત  ને રૂબરૂ વનહાળી અન ે ગ્રામજનોની સાંવેદનાની વ્યથા સાાંભળી 
ભવવષ્યમાાં સમાજ તથા સરકાર સહભાગીથઇ સમાજઉપયોગી સશક્તતકરણ ના કયો કરી શકાય છે. 

(1) પ્રાથવમક અને માધ્યવમક શાળાઓમાાં પીવાના સ્વચ્છ પાણી ની સગવડ. 

(2) પ રતી Sanitation Facility, Toilets પ રા પાડવા. 

(3) જરૂરરયાતમાંદ શાળાના મકાનોની હાલત સ ધારવી તે માટે ગ્રાન્જટ આપવી. 

(4) મદદ યોગ્ય વ્યક્તત કે જરૂરરયાતમાંદ સ ધી પહોચાડવાની કાળજી લેવી. 

(5) અપરૂતા વગવખાંડ, મકાનની તાત્કાલીક સગવડ કરવી. પોતાન ાં ન  હોઈ તો સારા મકાન ભાડ ેરાખીને પણ 
સગવડ આપવી. શાળામાાં પ રત  ાં ફનીચર તથા આધ વનક સગવડ આપવી. 

(6) Transportation Facility. 

(7) Mid Day Meal Facility આપવી. 

(8) Health Check up Camp રાખવા. 

(9) ગામ અને શાળા સ્વચ્છતા અણભયાન કરવા. 

(10) પ રતી light ની વ્યવસ્થા કરવી. 

(11) ખટૂતા સ્ટાફની ભરતી કરવી અને વશક્ષણની કથળતી પરરક્સ્થતીન ાં વનવારણ કરવ ાં. 

(12) આવથિક સહાય માટે સરકાર કે સમાજના યોગદાન ના કાયવક્રમ યોજી પ ૂાંજીનો યોગ્ય સકારાત્મક ઉપયોગ 
કરવો.   

(13) ગામ જીવન ને ધબકત  ાં રાખવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો. 

(14) વશક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા ને પ્રોત્સlહક સરકારી યોજનાઓ ઘડવી, અમલ કરવો. 

Humble Request for Reform 



                         

Principal & Faculties opinion 

 

“ શશક્ષણ  એજ જીવન “ ઉક્તિ ને ચરિિાર્થ કિત ુઆ  

દ્રશ્ય ખિેખિ  શશક્ષણને  ટકાવી  િાખવા  માટેની િાહિ 

સામગ્રી  નુું શવિિણ  કિિા  સુંસ્ર્ાના  આચાયાથ     

ડૉ. અમીબેન  શાહ, પ્રા  આદેશ વી.પુંચાલ, પ્રા શીિીન 

પટેલ. 

 

શાળામાું  પહોંચી શકવાનુું શક્ય ન હત ુું  માટે , શાળાના 

સેવતભાઈ ના  ઘિે શવિિણ  કિિા  પ્રા. મનીષભાઈ  ડી 

પટેલ  અને એકાઉન્ટિ જીગ્નેશભાઈ પટેલ. 

 

આ સેવાકાયથર્ી મને  સુંિોષ  અને હષથની  લાગણી છે. 

આ ભાિ નરહ પણ જવાબદાિી નુું  પરિવહન છે. 

સુંસ્ર્ાના  શસવીલ ડીપાટથ મેન્ટના  વડા પ્રા. અમિ 

સલાિીયા. 

 

 શવકટ પરિક્સ્ર્શિ નો  સામનો  કિીને પણ ,ખબુ જ  

અંિરિયાળ શાળાનો સુંપકથ  કિી  સાચી  સેવા  અને 

મદદના  દશથન કિાવિા  પ્રા. જે. બી. પટેલ  અને પ્રા  

અજયભાઈ  બાિડ  



માિા ઉજ્જવળભશવષ્યની આધાિશીલા  સમાન  પસુ્િક 

અને નોટબકુ સહાયર્ી પ્રસન્ન ર્િાદ  હાઈસ્કલૂના 

શવધાર્ીઓ. 

Sentiments of Humanity 

  

શવિિણ સ્ર્ળે આવેલી  મદદમાું –માિા ભાગે શુું? ની 

વ્યર્ામાું  ચચિંિાતિુ શાળાના  બાળકો 

ભગવાન ભિોસે  િહલેો  માનવી  અને આજનુું શશક્ષણ  પોિાના અક્સ્િત્વ  માટે  મર્ી િહ્ુું છે. સહકાિ  અને 
મદદની  અપેક્ષા એ િાહ જોિી અવ્યવસ્ર્ાઓ.  



Have mercy on us….help us… 


