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ઝાલાવાડમાાં શિક્ષણ દિવડાાં પ્રગટાવતી સાંસ્થા મૈત્રી શવદ્યાપીઠ 

નરેિકુમાર અરજણભાઇ િેસાઇ 

(એમ.ફીલ રીસર્ચ સ્કોલર), ઇતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગ, ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
પ્રસ્િાિના: 
સૌરાષ્ટ્રના પ્રિેશદ્વાર િરીકે ઝાલાિાડની ગણના 
કરિામા ં આિે છે. ઝાલાિાડ પથંકમા ં મળૂ 
સરેુન્દ્રનગર જજલ્લાનો સમાિેશ થાય છે. આ 
તિસ્િારમા ં મહદઅંશે લોકો ખેિી આધારરિ 
જીિનતનિાચહ કરી રહ્ા ં છે. અને િેમા ં પણ 
કુદરિ આ તિસ્િારમા ં અિાર-નિાર 
અનાવષૃ્ષ્ટ્િના પડકાર આપી રહી છે. િેના કારણે 
દુષ્ટ્કાળ જેિી પરરસ્સ્થતિ સર્જચિી હોય છે. આ 
પરરસ્સ્થતિને લઈને આ તિસ્િારના ખેડૂિ િગચ 
અને અન્દ્ય મજૂર િગચના લોકોમા ં તશક્ષણ િેમજ 
અન્દ્ય રીિે મધ્ય ગજુરાિની સરખામણીએ 
તિકાસ એક કદમ દૂર રહ્ો છે. આ તિસ્િારના 
આિા પરરિારોના બાળકો માિે ગામડાઓમા ં
પરુિી સતુિધાઓની ક્ાકં ઉણપ િિાચય છે.  
સાથોસાથ ઉચ્ર્ તશક્ષણ મેળિવુ ં અને એ પણ 
શહરેોમા ં જઈ મોંઘુ ં તશક્ષણ મેળિવુ ં આ 
તિસ્િારના ખેડૂિ અને મજૂર િગચના લોકો માિે 
સ્િપ્ન સમાન લાગે છે. અને આિા ં ગરીબ, 
ખેડૂિ અને મજૂર પરરિારોના બાળકોના આ 
સપનાઓને સાકાર કરિા સરેુન્દ્રનગર શહરે 
ખાિ ે ધોરણ 1 થી લઈ બી.એડ., પી.િી.સી., 
એમ.એડ., અને પીએર્.ડી. સધુીનુ ં તનિાસી 
તશક્ષણ પરુૂ પાડિી સસં્થા એિલે મૈત્રી તિદ્યાપીઠ.  

 િિચમાન સમયમા ંતશક્ષણ આપિી આજે 

પણ ઘણી એિી સસં્થાઓ  કાયચરિ છે કે જે 

સમાજમા ં ઉત્કૃષ્ટ્િ કામગીરી કરી સામાજજક અને 

શૈક્ષણણક ક્ષેત્ર ેપોિાનુ ંઆગવુ ંપ્રદાન આપી રહી છે. 

આિી જ એક સસં્થા એિલે મતૈ્રી તિદ્યાપીઠ. 
 “તશક્ષણ અને કેળિણી બનં ેએક નથી, 
બનંે િચ્ર્ે પાયાનો ભેદ એ છે કે, તશક્ષણ 
િણચવ્ય છે, સૈધ્ધાતંિક છે. જ્યારે કેળિણી 
અનભુિજન્દ્ય છે, પ્રાયોણગક છે. જે તશક્ષણ 
વ્યિહારમા ં પ્રયોર્જતુ ં નથી િે કેળિણી કદી 
બની શકે નરહ”1  આિી કેળિણીનુ ંધામ એિલ ે
મૈત્રી તિદ્યાપીઠ. 
 ગજુરાિ રાજ્યમા ંસરેુન્દ્રનગર જજલ્લામા ં
ઇ.સ. 1974 થી મૈત્રી તિદ્યાપીઠ 2  તિતિધ 
શૈક્ષણણક સસં્થા દ્વારા સમાજમા ં ગરીબ અન ે
પછાિ િગચની મરહલાઓને તશક્ષણ સાથ ે
સમાજમા ં િેઓના ઉત્થાનમા ં ઓિપ્રોિ થઇન ે
કાયચ કરી રહી છે. “સામાજજક ર્ારરત્ર્ય (Social 

Character) ઘડિર દ્વારા રાષ્ટ્રીય ર્ારરત્ર્ય 
(National Character)” 3  ઘડિરની યસુ્તિને 
જીિનમતં્ર બનાિી આ સસં્થા કાયચ કરી રહી છે. 
સાથોસાથ સમાજમા ં ર્ારરત્ર્યનુ ં તસિંર્ન કરનાર 
તશક્ષકો સમાજને પરુા પાડી રહી છે.  

 આતથિક, સામજજક અને શકૈ્ષણણક રીિે 
પછાિ ગણાિા ઝાલાિાડ (સરેુન્દ્રનગર) 
જજલ્લાના ંબાળકોના સિાચગી તિકાસ માિે માનિ 
મરંદરની સ્થાપના થયેલી. 4   જેનુ ં મકાન મૈત્રી 
તિદ્યાપીઠને રૂતપયા ર્ૌદ લાખમા ંપારં્ િર્ચ સધુી 
દર િરે્ ત્રણ લાખના હપ્િાથી ચકુિિાની શરિે 
મળેલુ.ં 5  જે પાછળથી રૂતપયા એકના િોકન 
ભાડાથી આપિાનુ ં નક્કી થયુ ં હત ુ.ં મૈત્રી 
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તિદ્યાપીઠમા ંતિતિધ નામોથી શૈક્ષણણક પ્રવતૃિઓ 
ર્ાલે છે. જેના દ્વારા સમાજમા ં િેની આગિી 
ઓળખ ઉભી કરી છે. 
“નામ રહિંા ઠાકરા નાણા નિ રહિં, 

કીતિિ કેરા કોિડા પાડયા નિ પડિં”6 
આિી કીતિિ મેળિી સરેુન્દ્રનગર જ નહી પરંત ુ
આખા ગજુરાિના ખણુ-ેખણુામા ં આ સસં્થાએ 
પોિાના કાયોની ફોરમ મહકેિી કરી છે. િમેજ 
આ સસં્થામા ં િયૈાર થયલેા તશક્ષકોન ે રાષ્ટ્રના 
ર્ારરત્ર્ય તનમાચણની ધરુા સોંપી છે.  

મૈત્રી તિદ્યાપીઠ અન ેિેની ભગીની સસં્થા માનિ 
મરંદરનુ ંતશક્ષણક્ષેતે્ર પ્રદાન 
શ્રી મનસખુભાઇ દોર્ી લોક તિદ્યાલય 

શ્રી લકમશી નપ ુમૈત્રી અધ્યાપન મરંદર 

શ્રી સશુીલા-મતુિા મૈત્રી બાલ અધ્યાપન મરંદર 

શ્રી ર્ીનભુાઇ રહિંમિલાલ શાહ મૈત્રી મરહલા 
બી.એડ કોલેજ 

શ્રી મજુંલા કન્દ્યા તિદ્યાલય 

મૈત્રી છાત્રાલય (ભાઇઓ) 

ભણગની છાત્રાલય (બહનેો) 

શ્રી ડૉ. લક્ષ્મીર્દં મળૂજીભાઇ ધ્રિુ બાલાશ્રમ 
(અનાથાશ્રમ)7 

ડૉ.બાબાસાહબે આંબેડકર યતુનિતસિિી બી.એડ. 
કેન્દ્ર8 

શ્રી ર્ીનુભંાઈ રહમ્મિલાલ શાહ મૈત્રી મરહલા 
બી.એડ. કોલેજ 

માધ્યતમક શાળા સધુીનુ ંકામ નાગજીભાઇએ કયુું 
અને િેનો િેમને સિંોર્ થયો. ગામડાના 
તિદ્યાથીઓ ગામડે જઇ હોંશે જ્યા ં જગ્યા મળી 
ત્યા ં પ્રવતૃિઓના મડંાણ શરૂ કયાચ. છેલ્લ ે પ્રશ્ન 
ઉભો થયો આ દૂધમલીયા યિુાનોને રાષ્ટ્રીય 
ભાિનાથી ભરપરૂ એવુ ં િાિાિરણ આપી 
સમાજ માિે સમતપિિ થઇ શકે િેિા તિર્ારશીલ 
ર્ેિનિિંા સારા તશક્ષકો િયૈાર કરીએ િો ! આ 

માિે તશક્ષણ ક્ષેત્રોમા ં પિૂચ પ્રાથતમક, પ્રાથતમક 
અને માધ્યતમક ક્ષેત્રે સારા તશક્ષણ સન્દ્યાસીઓ 
િૈયાર કરે િેિી રાષ્ટ્રીય સસં્થાઓ જેિી કે 
તપ્ર.પી.િી.સી.કોલેજ, પી.િી.સી.કોલેજ, બી.એડ. 
કોલેજ ઉભી કરિાનુ ં આયોજન થયુ ં િેના ફળ 
સ્િરૂપ મૈત્રી તિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ. મૈત્રી 
તિદ્યાપીઠમા ં અભ્યાસ પણૂચ કરી ફતિ રદિાલો, 
બ્લેક બોડચ – ર્ોકને પસુ્િક પરુિી જ શાળા ન 
રહ ેપણ શાળા સમગ્ર માનિ સમાજ બને િેિા 
તિર્ારશીલ તશક્ષણ સન્દ્યાસીઓ િૈયાર કરી 
સારા સમાજ સેિકો અને લોક સેિકો સમાજ 
માિે િહિેા મકુિાનુ ંભગીરથ કામ શરૂ કયુું.9 
“સમાજને સમતપિિ થઇ શહીદ ભાિ ધરાિે 
િેિા, તશક્ષણ ક્ષેતે્ર સન્દ્યાસી વતૃિથી જીિનારા 
થોડાએક તશક્ષકો મળે િો તશક્ષણ દ્વારા સામાજજક 
ક્ાતંિની િાિ યથાથચ નીિડે. આિી ભાિના 
સાથે 1988 ના િર્ચથી આ કોલેજનો પ્રારંભ 
થયો. માનિ મરંદર પ્રાગંણમા ં કોલજેન ે જરૂરી 
પણૂચ સતુિધાઓિાળા મકાનો, જરૂરી સાધનો, 
સગિડિાઓ, પસુ્િકો િસાિી કોલેજે પોિાની 
શૈક્ષણણક સફર, તિકાસયાત્રા આરંભી.” 10  આજે 
મરહલા સસં્કાર ધન િૈયાર  કરત ુ,ં તશક્ષણ 
સન્દ્યાસીઓ િૈયાર કરત ુ ં આ સકુંલ પોિાની 
તશક્ષણયાત્રાના 31 િર્ચ પરુા કરી 32 મા ંિર્ચમા ં
પ્રિેશી ચકુ્ુ ંછે.  

આ સસં્થાને સૌરાષ્ટ્ર યતુનિતસિિીના 
િા.૧૦/૧૨/૧૯૯૨ના પત્રાકં: 
જોડાણ/૨/૧૩૫૬/૯૨ થી તશક્ષણ તિભાગન ે
કાયમી જોડાણની કાયચિાહી કરિા ભલામણ 
કરિામા ંઆિેલ છે. જેના ઉપર તશક્ષણ તિભાગ ે
િા.૦૪/૦૯/૧૯૯૩ના ર્જહરેનામા 
 ક્માકં:રાયજ/૧૫૮૮/૪૯૦૪(૮૯)(એ-
૪૫/૮૯)-ખ થી ૧૫મી જૂન ૧૯૯૨થી કાયમી 
જોડાણ મજૂંર કરી આપેલ છે. યતુનિતસિિી ગ્રાન્દ્િ 
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કતમશન (UGC) સાથ ે િા.૦૨/૦૬/૨૦૦૩ના 
F.૮-૧૬/૯૮(CPP-I) થી જોડાણ ધરાિે છે. અન ે
ત્યાર બાદ National Council For Teacher 

Education (NCTE) દ્વારા િા.૩૧/૦૫/૨૦૧૫ 
F.No.WRC/ ૩૧૩૦૧૭/૨૦૧૫/૧૪૦૮૦૩ થી 
ભારિ સરકારના ગેઝેિમા ં રરિાઇઝ ઓડચર 
પ્રતસધ્ધ કરિામા ંઆિેલ છે.11  

આ સસં્થામા ં પ્રાથચના હોલ, સેતમનાર હોલ, 
રીડીંગ રૂમ, જેન્દ્્સ રૂમ, લેડીઝ રૂમ, હલે્થ 
સેન્દ્િર, મેથડ્સ રૂમ, પરુિા ં િગચખડંો, સાયન્દ્સ 
લેબ, સાયકો લેબ, બાઇબ્રેરી, કમ્પ્યિુર રૂમ, હોમ 
તથયેિર રૂમ, કેષ્ન્દ્િન, િોયલેિ બ્લોકસ, 
એજ્યકેુશન િેકનોલોજી રૂમ, બ્રોડબેન્દ્ડ કનતેશન, 
કલર િી.િી., બાયસેગ સતુિધા, એલ.સી.ડી. 
પ્રોજેતિર, ડી.િી.ડી. પ્લેયર, ઓ.એર્.પી., સ્માિચ 
બોડચ, તિશાળ મેદાન, જેિી અનેક સતુિધાઓથી 
સજ્જ છે.12 

આ સસં્થામા ં દર િર્ ે ૫૦ તિદ્યાથીનીઓ 
બી.એડ્. ના અભ્યાસક્મમા ં સૌરાષ્ટ્ર 
યતુનિતસિિીની પ્રિેશ પ્રરક્યાના તનયમોનસુાર 
ફાળિીએ આપિામા ં આિે છે. સસં્થાનુ ં ઇન્દ્િેક 
૫૦ તિદ્યાથીનીઓનુ ં છે. િર્ચ ૨૦૧૯-૨૦ મા ં
જ્યારે આ સસં્થાનીએ મલુાકાિ લેિામા ંઆિી 
િે સમયે પ્રથમ િર્ચમા ં૫૪ અને બીર્જ િર્ચમા ં
૪૮ મળી કુલ ૧૦૨ તિદ્યાથીનીઓ આ સસં્થામા ં
બી.એડ્. નો અભ્યાસ કરી રહી હિી.13 

આ સસં્થાન ે ૩જી મ ે ૨૦૧૪ના રોજ National 

Assessment and Accreditation Council- ‘NAAC’ 

(રાષ્ટ્રીય મલુ્યાકંન  અને પ્રત્યાયન પરરર્દ) 
દ્વારા ‘A’ ગ્રેડ આપિામા ંઆિલે છે. જેની અિધી 
મે ૨૦૧૯ સધુીની છે.14 

 “માત્ર બી.એડ નો જ અભ્યાસક્મ શીખિિી - 
અનભુિ આપિી સસં્થા સમયાિંરે એમ.એડ્ નો 
અભ્યાસક્મ શીખિિી સસં્થામા ં તિકાસ પામી 

સરેુન્દ્રનગર જજલ્લાને પોિાનુ ં કાયચક્ષેત્ર બનાિી 
માધ્યતમક શાળાના તશક્ષક-તશણક્ષકાઓન ે
એમ.એડ્ ના જ્ઞાન િથા અનભુિથી સમધૃ્ધ 
બનાિિાનુ ં શરૂ કયુચ. આશરે 50 જેિલી 
સખં્યામા ં તશક્ષકો આનાથી લાભાસ્ન્દ્િિ થયા છે. 
િળી, સસં્થાએ પોિાના જ્ઞાનનો પ્રસાર 
પી.એર્ડી. ના માગચદશચન સધુી પહોંર્ાડયો છે. 
કોલેજમા ંપી.એર્ડી. જ્ઞાન પ્રસારનુ ંકેન્દ્ર બનીને 
20 જેિલી સખં્યામા ં તશક્ષકો આનાથી 
લાભાસ્ન્દ્િિ થયા છે. અને પી.એર્ડી. ની 
સન્દ્માનનીય ઉપાતધ પ્રાપ્િ કરાિિા આ સસં્થા 
સમથચ બની છે.”15   

આજે ગજુરાિના ખણુે ખણુે આ સસં્થામાથંી 
કેળિણી મેળિી ગયેલા તશક્ષકો અંિરરયાળ 
ગામડાઓમા ં સામાજજક અને રાષ્ટ્રીય ર્ારરત્ર્ય 
તનમાચણની ગગંા િહિેડાિી રહ્ા છે. શ્રી 
ર્ીનભુાઇ રહમ્મિલાલ શાહ મરહલા બી.એડ્ 
કોલેજમાથંી ભણીન ેગયલેી રદકરીઓ આજે મૈત્રી 
તિદ્યાપીઠના સસં્કારોને ગજુરાિના ગામડે-ગામડે 
પહોંર્ાડિાનુ ંકાયચ કરી રહી છે. 
શ્રી મજુંલા કન્દ્યા તિદ્યાલય 

 નાગજીભાઇ દ્વારા બાલાશ્રમ, પી.િી.સી. 
કોલેજ, લોક તિદ્યાલય િગેરે ર્લાિિામા ં
આિતુ ં હત ુ.ં શ્રી જયશ્રીબેન િસિંભાઇ દોશી કે 
જે સમાજ સરુક્ષા ખાિા દ્વારા ર્ાલિા કુટંુબ 
સલાહ કેન્દ્રના સતુપ્રન્દ્િેન્દ્ડેન્દ્િને સહજભાિે 
પ.ૂપરંડિજીએ પછૂય ુ કે જયશ્રીબેન આ અંગ ે
િમારી શુ ંસલાહ છે ? ત્યારે એવુ ંનક્કી કરિામા ં
આવ્યુ ં કે જેમ આતથિક રીિે નબળા િગચના 
દીકરાઓ માિે લોક તિદ્યાલય છે િેમ દીકરીઓ 
માિે છાત્ર તનિાસી સસં્થા ઉભી કરી દીકરીઓન ે
તશક્ષણ ઉપરાિં પૌષ્ષ્ટ્િક સ્િચ્છ અને આયોગ્યતુિ 
ખોરાક મળી રહ ેિ ેમાિે કન્દ્યા છાત્રાલયિાળી 
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સને ૧૯૮૫ મા ં “શ્રી મજુંલા કન્દ્યા તિદ્યાલય” 
નામની સસં્થા શરૂ કરિામા ંઆિી.16  

“સરેુન્દ્રનગર શહરેની પિૂચ રદશાએ પ્રકૃતિની 
ગોંદમા ં ગામડાની કન્દ્યાઓ માિે એક છાત્ર 
તનિાસી હાઇસ્કૂલ મજુંલા કન્દ્યા તિદ્યાલય ર્ાલ ે
છે.”17 
“શ્રી મનસખુભાઇ દોશી લોકતિદ્યાલય, ધોળીધર્જ 
ડેમ િથા શ્રી લખમશી નપ ુ અધ્યાપન મરંદર, 
મૈત્રી તિદ્યાપીઠમા ંઅભ્યાસ પણૂચ થયા બાદ ઘણા 
તિદ્યાથીઓ ગામડામા ં ધધંા રોજગાર માિે 
ગોઠિાય છે. આ બધા જ્યારે પણ શ્રી 
નાગજીભાઇન ેમળે ત્યારે એક િાિ સિિ કરે જ 
કે ભાઇ, ઝાલાિાડના ગામડાનંી દીકરીઓ માિે 
કંઇક કરોને ? િેઓ માિે એક કન્દ્યા તિદ્યાલય 
શરૂ ન થઇ શકે કે જેમા ંભણિા, રહિેા જમિાની 
પણ સગિડિા હોય ? આ રદશામા ં કંઇક કરવુ ં
જોઇએ િેિી નાગજીભાઇના મનમા ં ગડમથલ 
ર્ાલિી હિી. િ ેજ અરસામા ંશ્રી જયશ્રી દીદી 
ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠમાથંી M.S.W. નો અભ્યાસ 
પરુો કરી એલ.એમ.ધ્રિુ બાલાશ્રમ ખાિે મરહલા 
સલાહ કેન્દ્ર ર્લાિિા ંહિા.ં િેમને પણ લાગ્ય ુકે 
બહનેોના મોિા ભાગના પ્રશ્નોનુ ંકારણ તશક્ષણનો 
અભાિ છે. આથી િેમના મનમા ંપણ બહનેોના 
તશક્ષણ માિે કંઇક કરિાની તિર્ારણા ર્ાલિી 
હિી. િેમણે નાગજીભાઇ અને શાિંાબહને 
(િાઇ) ને િાિ કરી કે, પોિાના મનમા ંબહનેો 
માિે સુદંર પ્રવતૃિ કરિી િેિો તિર્ાર અન ે
ગામડાની બહનેો તશક્ષણ લેિી થાય િેિી 
ભાિના રદલમા ંર્ાલ્યા ં કરે છે. િડીલોએ અને 
રસ્િના સભ્યોએ આ તિર્ારને ઝીલી લીધો અન ે
િેના ફળ સ્િરૂપે ‘શ્રી મજુંલા કન્દ્યા તિદ્યાલય 
(ઉત્તર બતુનયાદી)’ની જુલાઇ ૧૯૮૫ મા ં
સ્થાપના થઇ.” 18  આ સસં્થા સરેુન્દ્રનગર 
જજલ્લાની ગામડાની ગરીબ કુટંુબની અને 

પ્રાથતમક તશક્ષણ બાદ ગામડામા ં માધ્યતમક 
તશક્ષણની દરેક ગામડે સગિડિા ન હોિાથી ન 
ભણાિી શકનાર કંુટુબની દીકરીઓ માિે 
આતશિાચદરૂપ સાણબિ થઇ છે. 
“િા.૨૫/૦૭/૧૯૮૫ ના રદિસે ૨૨ (બાિીસ) 
તિદ્યાથીનીઓની સખં્યાથી સરેુન્દ્રનગર શહરે 
મધ્યે એક મકાનમા ં ધોરણ 8 ના એક િગચની 
શાળાની શભુ શરૂઆિ કરિામા ં આિી. 
ઝાલાિાડની ધરિી સકુી અને નપાણી છે. અહીં 
દુષ્ટ્કાળ લોકોને કોઠે પડી ગયેલો છે. દર ત્રીજે 
િરે્ દુષ્ટ્કાળ હોય જ. સખિ મહનેિ કરીને માડં 
પેિીયુ ં રળિા ં મા-બાપ બાળકના તશક્ષણનો િો 
તિર્ાર જ ક્ાથંી કરે ? અને િેમા ં પણ કન્દ્યા 
કેળિણી િો કયાથંી હોય ? ઉંડાણના ગામડાની 
િથા આતથિક  રીિે નબળી દીકરીઓને તશક્ષણ 
આપી શકાય િે આ શાળાનો આશય છે.”19 આમ 
શ્રી મજુંલા કન્દ્યા તિદ્યાલયે સરેુન્દ્રનગર 
જજલ્લાની ઘણી રદકરીઓના જીિનમા ં
તશક્ષણરૂપી દીપ પ્રગિાિી િેમના જીિનમા ં
ઉર્જશ લાિિાની િક પરુી પાડી છે. અન ેઆજે 
પણ આ સસં્થા આ તિસ્િારની દીકરીઓના 
તશક્ષણ માિે અન ે િમેના તિકાસ માિે જહમેિ 
ઉઠાિી રહી છે. 
 આ સસં્થાની તિદ્યાથીનીઓ જુદા જુદા 
પ્રોજેતિ બનાિિામા ં આિ ે છે. જેમા ં અમારો 
પ્રિાસ, સૌર ઉર્જચની ઉપયોણગિા, ગજુરાિના 
પ્રિાસન સ્થળો, રાષ્ટ્ત્રીય શાયર ઝિેરર્દં 
મેઘાણી, પ્રતિભાિિં નારીઓ જેિા અનેક 
પ્રોજેતિ બનાિિામા ં આિે છે. આ ઉપરાિં 
તિદ્યાથીનીઓના િાલીઓનુ ં “િાલી સમંલેન” 
યોર્જય છે. જેમા ં તિતિધ કાયચક્મો રાખિામા ં
આિે છે. મોિી સખં્યામા ં િાલીઓ અન ે
ગ્રામજનો હાજર રહ ે છે. િા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦ના 
રોજ માન,શ્રી ભરિભાઇ િી. ભાલાળા, જજલલા 
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સમાજ કલ્યાણ અતધકારી (તિ.ર્જ) 
સરેુન્દ્રનગરના પ્રમખુ સ્થાને સાસં્કૃતિક કાયચક્મ 
અને પ્રદશાચનનુ ંઉદઘાિન કરિામા ંઆવ્યુ.ં હત ુ.ં 
જેમા ં સામાજજક ર્જગતૃિ, વ્યસન મસુ્તિ, 
પયાચિરણ બર્ાિો, પ્રદોર્ણ મસુ્તિ જેિા 
પ્રદશચનોનુ ંતનદશચન રાખિામા ંઆિેલ હતુ.ં20  

 રાજ્ય સરકારની શ્રેષ્ટ્ઠ શાળા પસદંગી 
યોજના અંિગચિ શૈક્ષણણક િર્ચ ૨૦૧૭-૧૮ માિે 
જજલ્લાની શ્રેષ્ટ્ઠ શાળા િરીકે પ્રથમ ક્મે શ્રી 
મજુંલા કઅન્દ્યા તિદ્યાલયે સ્થાન પ્રાપ્િ કરી 
રૂતપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ) નુ ં ઇનામ 
પ્રાપ્િ કરેલ છે. 21  
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