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સેન્ટર ફોર એજુ્યકેશન ડેવલપમેન્ટલ રીસરે્ચ એન્ડ એકશન (સેડર ા) છેલલાાં ૨૬ વષોથી લોકસવેાના 

કાર્યોમાાં પ્રવૃત છે. લગભગ અઢી દાર્યકાથી વધુ આ સમાજવવકાસ સફર દરવમર્યાન સેડર ા સાંસ્થાએ અનેક 

કાર્યચક્રમો થકી ૨ લાખથી વધુ લોકોના જીવનમાાં સકારાત્મક અસર ઉભી કરી છે. વશક્ષણ, આરોગ્ર્ય, 

ઈન્રાસ્ટરકર્ર તથા લાઈવલી હૂડ જવેા ક્ષેત્રોમાાં વવવવધ પ્રોજકે્ટ દ્વારા ગુજરાતના ૨૦૦થી વધ ુ ગામડા તથા 

શહેરોમાાં લોકોને મદદરૂપ થઇ તેમને આગળ વધવામાાં સહાર્ય પૂરી પડે છે.  

સેડર ા સાંસ્થા તેના નામ મુજબ રીસર્ચ કે સાંસોધન ક્ષેતે્ર પણ નોાંધપાત્ર કામગીરી કર ે છે. બાળકો ના 

શેક્ષવણક સ્તરમાાં સુધારા માટે કે ખેડૂતોના સામાવજક આવથચક વવકાસમાાં ર્યોજનાઓના મહત્વને લઇને કે 

વવકાસના કામોથી વવસ્થાવપત થતા લોકો પરની અસરો તપાસવા હમશેા સર્ોટ સાંસોધન હાથ ધર ેછે માટે જ 

IIM જવેી ઉત્કૃષ્ઠ સાંસ્થા સેડર ાને સામાવજક સાંસોધન ક્ષેતે્ર સાંપૂણચ ર્યોગ્ર્ય સાંસ્થા માને છે    

૨૬ વષચની સફરમાાં સેડર ા સાંસ્થાએ અનકે આાંતરરાષ્ટ્ર ીર્ય, રાષ્ટ્ર ીર્ય તથા સરકારી એજન્સીઓ સાથ ે

પાટચનરશીપ કરીને વવકાસ કર્યો અવવરત રાખ્ર્યા છે જમેાાં IIM, HELPAGE INDIA, CRAIN INDIA, QUEST 

ALLIANCE, BALMER LOWRIE, CARE INTERNATIONAL, SAVE THE CHILDREN, AZIM PREMJI 

FOUNDATION, GGRC, GEC, GUJARAT WOMEN’S ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION 

જવેી અનકે પ્રવતવષ્ઠત એજન્સીઓનો સમાવશે થાર્ય છે  

છેલલા ૩ માસ થી સેડર ા હાલમાાં સેડર ા સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ, મેન્ટલ સપોટચ  હેલપલાઈન તથા ગ્રામ 

વવકાસના MIL પ્રોજકે્ટ સાથ ેકાર્યચરત છે. સેડર ા તેની કામગીરીને વત્રમાવસક ન્ર્યુઝ બુલેટીનના સ્વરૂપ માાં અહીાં 

રજૂ કરી રહ્ુાં છે જથેી વાાંર્ક વગચ ને સેડર ા ના કાર્યચક્રમો તથા તેના સમાજ પર થતી અસર વવશે માવહતગાર કરી 

શકાર્ય. 

સેડર ા દ્વારા આ પ્રથમ વત્રમાવસક બુલેટીન મકુાઈ રહ્ુાં છે જ ેહવેથી દર ૩ મહીને પ્રકાવશત થશે. 

  



 
 

પ્રથમ વત્રમાવસક બુલેટીનમાાં સમાવાર્યેલ કાર્યચક્રમો હેલથ, એજર્યુકેશન તથા ગ્રામવવકાસ ને કેવન્િત છે. જમેાાં 

રાહત કાર્યચ નો પણ સમાવશે થાર્ય છે. 

❖ ત્રણ માસ દરપ્રમયાન કરવામાાં આવલે કાયયકમ:  
1. કોપ્રવડ્ પ્રરપ્રલફ ( રાહત કાયય) 

2. માસ્ક સેપ્રનટઆઈજર વહેચણી/ કોપ્રવડ્ જાગુ્રતા  

3. મીપ્રડ્યા /ગીતો /એડ્વેડે્ટઆઈસ દ્વારા જાગૃપ્રત, 

4. માનપ્રસક મશુ્કેલીનો સામનો કરવા આસાન હેલ્પ લાઇન  

5. વચુયયલ સફળતા માટેની આવડ્તો  

6. તહેવારોની ઊજવણી - યોગા ડે્  

7. જને્ડ્ર જાપ્રત પ્રલાંગ 

8. વાલી સભા /પ્રમપ્રટાંગ 

9. ગ્રામ્ય લેવલ માઈક્રોલેવલ ઇન્ટવેશન કાયયકમ 

10. પયાયવરણ પ્રદવસ 

11. ગ્રામપાંચાયત મદદ 

12. શાળામાાં બોડે્ પપ્રરક્ષાની તૈયારી માટે િશ્નાવલી/જવાબ  બુક પેક્ટશ 

 

❖ કોપ્રવડ્ પ્રરલીફ વકય  :-  

છેલલા દોઢ વષચમાાં મહામારીને કારણે લોકો આવથચક, શારીવરક અને માનવસક રીતે મુશ્કેલીમાાં મુકાર્યા છે. ફેસ-

2 વધુ ખતરનાક રહ્ો, ફેસ-2ની પવરવસ્થવત થોડી શાાંત થતાાં સેડર ા સાંસ્થા દ્વારા ૧૧૦૦ રાશન કીટનુાં વવતરણ 

કરવામાાં આવર્યુાં. અમદાવાદ, સુરત, જામનગર, નડીર્યાદ, જવેા શહેરો માાં કીટ નુાં વવતરણ કરાર્યુાં 

જમેાાં  ૫-પ્રકલો  ઘઉાંનો લોટ 

 ૫-પ્રકલો  ચોખા 

 ૫૦૦-ગ્રામ  તૂવેર દાળ 

 ૫૦૦-ગ્રામ તેલ 

         ૫૦૦-ગ્રામ ચણા 

 ૧-પ્રકલો  મીઠુાં  300-ગ્રામ મરચુાં, હળદર, ધણાજીરાં   

  



 
 

     

• ખાસ કરીને આ કીટ વવધવા, ફુટપાથ 

વાસીઓ, વવધાથી વમત્રો, શાક અને ફળની 

લારી-ગલલા વાળા, ઘરલેુાં કામદારો,સ્થળાાંતર 

કરનાર..... વગેરનેો સાંપકચ  કરી ૧૫ વદવસ સુધી 

રાહત આપી શકે તેવી અનાજ ની કીટ નુાં 

વવતરણ કરાર્યુાં.  

• માસ્ક, સેવનટાઈઝર ની પણ સાથે સાથ ે

વહેંર્ણી કરી કોવવડ માટે જાગૃવત ફેલાવામાાં 

આવી. 

• કોવવડ જાગૃવત માટે ગીતો, જાહેરાતો,વવડીઓ, 

(અવરેનેસ) જાગવૃત માટે અલગ અલગ પ્રવુતી 

દ્વારા લોકોને પ્રોત્સાહન પરૂાં  પાડવામાાં આવર્યુાં 

• કોવવડની બીજી લહેરની કપરી પવરવસ્થતી માાં 

લોકો માાં માનવસક ડર, અન ે ભર્યન ે દૂર કરવા 

માટે “આસાન” હેલપ લાઇન ર્ાલુ કરવામાાં 

આવી. 

 

     

  

  



 
 

  

  

આસાન હેલ્પલાઈન : 

સેડર ા દ્વારા કોવવડથી અસર 

પામેલા પરીવારોને રાહત પુરી 

પાડવા અનાજ કીટ નુાં 

વવતરણ કરાવર્યુાં હતુાં પરાંતુ 

એવા પણ કેટલાર્ય લોકો છે 

જમેને માનસીક આઘાત ન ે

લીધે અસલામાાંથી નો કે 

માનસીક મુાંઝવણો નો સામનો 

કરવો પડી રહ્ો છે. સેડર ા દ્વારા 

આવા લોકો ને માનસીક 

રાહત પહોાંર્ાડવા માટે “ 

માનસીક આરોગ્ર્ય સહાર્ય 

હેલપલાઈન ની શરૂઆત 

કરવામાાં આવી છે. જમેાાં 

અસરગ્રસ્ત લોકો ફોને પર 

ર્યોગ્ર્ય સલાહ સુર્ન મેળવીન ે

જીવવા પ્રત્ર્યે સકારાત્મક બની 

શકે છે. આ હેલપલાઈન 

વનશુલક છે અને કાઉનસીલારો વહન્દી, ગુજરાતી તથા ઈાં ગ્લીશ માાં જવાબ 

આપી શકે છે. આ હેલપલાઈન અાંતગચત જ ે લોકો ને વધુ કાઉન્સેલી ાંગ કે 

સહાર્ય ની જરૂરત હોર્ય તેમને સ્પેવશઅલ કાઉન્સેલી ાંગતથા ટર ીટમને્ટ ની 

પણ જોગવાઈછે.    

 

  



 
 

 

❖ વચુયઅલ માધ્યમ દ્વારા રોજગાર યોગ્યલક્ષી તાલીમ : 

છેલલા દોઢ વષચથી કોવવડમાાં lockdown ને કારણે વર્ુચઅલ માધ્ર્યમ દ્વારા રોજગાર ર્યોગ્ર્યલક્ષી તાલીમની 

વર્યવસ્થા કરવામાાં આવી જમેાાં કમ્પ્ર્યુટર, લેપટોપ, એન્રોઈડ મોબઈલ અને ટેબ્લેટનો ઉપર્યોગ કરી તાલીમ 

મેળવી શકાર્ય છે. આ પવરવસ્થવતમાાં લોકો પોતાના સમર્યનો  સદઉપર્યોગ કરી તાલીમ મેળવી, ખાસ કરી આ 

સમર્યમાાં  એવી બહેનોએાં આ તાલીમનો  ભાગ લીધેલ છે કે જ ેસ્થળાાંતર કરવા અસમથચ હતી. 

સેડર ા સાંસ્થા દ્વારા કે્વસ્ટ અલાર્યન્સના સહર્યોગથી રી માાં ઘર ેબેસીને ઓનલાઈન વસ્કલ ડેવલોપમેન્ટ તેમજ 

રોજગાર લક્ષી કાર્યચકમ ર્લાવવામાાં આવર્યો. જમેાાં ૧૮ થી ૩૫ વષચ સુધીના ભાઈ – બહેનો જવેા કે  ૧૦ ભણેલા / 

કોલજે કરતાાં / ગૃવહણી 

બહેનો જવેા વવધાથીઓની 

વનમણકૂ કરવામાાં આવ ે

છે.સફળતા માટેની આવડતો 

દ્વારા નબળી પડેલી 

માનવસક વસ્થવત સાથે લડવા 

તેમજ સામનો કરવા હીમત 

આપે તેવો લાઈફ વસ્કલ નો 

વવષર્ય, આજના જમાના 

સાથે પગ માડવા માટે 

ટેકનૉલોવજનુ જ્ઞાન આપતો 

વડવજટલ વલટરસી વવષર્ય 

સામાન્ર્ય જ્ઞાનની જરૂવરર્યાત 

માટે બેઝીક ઇગ્લીશ, બઝેીક 

કોમ્પ્ર્યુટર તેમજ વરટેલ 

મેનેજમેંટ જવેા વવષર્યોનો 

સમાવેશ કરવામાાં આવે છે.  

ટરેની ાંગ બાદ વવધાથીઓન ે

નોકરી અપાવવા માટે ટર ેની ાંગ 

દરવમર્યાન વવધાથીઓને કઈ 

રીતે નોકરી કરવી, શુાં શીખવુાં 

, વર્યવહાર જવેી બાબતોનુાં 

જ્ઞાન આપવા માટે સ્ટાર બજારથેી વકરણબને દવે જ ે એર્.આર ને બોલાવી નોકરી માટેની જાણ કરવામાાં 

આવી “ રવવ રાંજન “ નામે ૨૧ વષીર્ય ર્યવુક જ ે સાઇકલ લાઈબે્રવરર્યન તરીકે જાણીતા ર્યવુાન ને બોલાવી 

વવધાથીઓને પ્રેરણા આપતો પોતાના અનુભવ ની આપ-લ ેકરી   

ટરે વનાંગ દરવમર્યાન વાલીમીવટાંગ નુાં આર્યોજન કરવામાાં આવે છે જથેી અમે વાલીઓને તાલીમ વવષનેી જાણકારી 

તેમજ નોકરી પર જવા માટેનુાં પ્રોત્સાહન/પરવાનગી આપે તેઅથે મીવટાંગ નુાં આર્યોજન કરવામાાં આવે છે  

ટરેની ાંગ દરવમર્યાન આવતા તહેવારોની જુદી જુદી પ્રવવૃત દ્વારા તહેવારોની  ઉજવણી કરવામાાં આવ ે છે. ગુડ 

રાઇડે, મહાવીર જર્યાંવત, ડૉ. આાંબેડકર જર્યાંવત, ર્યોગા વદવસ જવેા તહેવારોની ઉપર્યોવગતા કેમ ઉજવામાાં આવે 

તે વાતાચ , વર્ત્રો અને કસરતો દ્વારા વવધ્ર્યાથીઓ ન ેજાગૃતતા આપવા માાં આવે છે.જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ દ્વારા 

વવધ્ર્યાથીઓ અને વશક્ષક ના સાંબાંધો વધુ વનકટ બને છે. 



 
 

છેલલા ત્રણ માવહનામાાં ૧૦૮ વવધાથીઓ ને ટર ેની ાંગ આપવામાાં આવી તેમજ ૬૦ જટેલા વવધાથીઓન ેનોકરી 

આપવવામાાં આવી. જમેકે રીટેઈલ સેક્ટર, બેક ઓફીસ વકચ , કોલ સને્ટર, રન્ટ ડેસ્કવગેર.ે.... 

ટરેની ાંગમાાં ભાગ લીધેલા વવધાથીઓમાાંથી ટર ેની ાંગના માગચદશચન બાદ તેમના જીવન માાં ઉપર્યોગ કરી તેમની 

કારવકદી માાં સફળતા મળી હોર્ય તેમજ લાઈફમાાં ઉપર્યોગીતા આવી હોર્ય તેવા વવધાથીઓની કેસ સ્ટડી તૈર્યાર 

કરવામાાં આવે છે તેમજ તેમન ેવવધાથીઓ આગળ પોતાના અનુભવોની આપ-લે કર ેછે  

સ્ત્રી-પુરષ સમાનતા ઉપર પણ જાગૃતતા આપવામાાં આવે છે. તેમજ તેઓને પોતાના ઘર થી જ આની 

શરૂઆત કરવા માગચદશચન આપવામાાં આવે છે   



 
 

❖ ગ્રામપ્રવકાસલક્ષી િવૃપ્રતઓ : 

સુરત જીલલાના ગ્રામ્પર્ય લેવલ વવસ્તારોમાાં ગામના સરપાંર્, વશક્ષકો, હેલથ સ્ટાફ જવેા વર્યવિઓ સાથે સેડર ા 

સાંસ્થા CAIRN  / VEDANTA ના સહર્યોગથી સરકારની સાથ ે રહી 

નાની નાની પ્રવૃવતઓ દ્વારા સહકાર આપવામાાં આવે છે.  

PHC( પ્રાથવમક આરોગ્ર્ય કેન્િ ) સેન્ટરમાાં આરોગ્ર્ય સ્ટાફ ની 

ઉણપને પહોાંર્ી વળવા સેડર ા સાંસ્થા દ્વારા સેલરી સાથે સ્ટાફની 

વનમણકુ કરવામાાં આવી જ ે િારા આરોગ્ર્ય સેવામાાં વધારો થર્યો 

તેમજ લાભ પણ વધાર ે લોકો લઇ શકાર્યા છે.  

પ્રાથવમક શાળામાાં ડીજીટલ લક્ષસી જાણકારી માટે સેડર ા સાંસ્થા દ્વારા 

સેલરી સાથે કમ્પ્ર્યુટર વશક્ષકની વનમણકુ કરવામાાં આવી.   

 

પયાયવરણ પ્રદન  

સેિા સાંસ્થા પર્યાચવરણ પ્રત્ર્યે સતેજ છે. પર્યાચવરણ જતન માટે પણ વકૃ્ષારોપણ, શરેી નાટક, વર્ત્રકામ, વનબધ 

સ્પધાચ,પ્રદશન જવેી પ્રવવૃતઓ હાથ ધરવામાાં આવી છે.આ વષે કોવવદ ને કારણ ૫ જુને પર્યાચવરણ વદવસની 

ઉજવણીના ભાગ રૂપે વકૃ્ષારોપણ કરવામાાં આવર્યુાં જમેાાં ઓવક્ષજન / કાબચન ડાઈર્યોકસાઈડની જાગવૃત મેળવા 

માટે તેની શી જરૂવરર્યાત હોર્ય છે ? ક્ાાંથી મળે છે ?તેની માવહવત આપી ગામની શાળાઓમા હેલથ સેન્ટરમાાં 

તેમજ જુદી જુદી જગ્ર્યાઓમાાં ૫૦ જટેલા વકૃ્ષોનુાં રોપાણ પણ હાથ ધરવામાાં આવર્યુાં  

  

શાળાઓમાાં બોડચની પરીક્ષાની તૈર્યારીના ભાગ રૂપે  વવધાથીઓને છેલલા ૧૦ વષચના પ્રશ્નાવલી અને ઉત્તરવહી  

તૈર્યાર કરી આપવામાાં આવી. 



 
 

કોપ્રવડ્ -19 જાગૃપ્રત અપ્રભયાન 

વેદાન્તા વલવમટેડ- કેનચ ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને સેડર ાએ ગામના 

સ્થાવનક લોકોને જાગૃત કરવાની ર્યોજના બનાવી છે તેથી અમ ે

સુવાલી ગામમાાં માઇક્રો લવેલ હસ્તક્ષેપ પ્રોજકે્ટના સહર્યોગથી 

કોવવડ -19 જાગવૃત અવભર્યાન શરૂ કર્યુું  છે. આ જાગવૃત 

અવભર્યાનમાાં, સેડર ાએ સ્થાવનક લોકોને કોવવડ -19 જાગૃતા માટે 

મફત માસ્ક અને સેવનટાઈઝરનુાં વવતરણ કર્યુું હતુાં, તેમજ સેડર ાએ 

તેમને માસ્ક અને હેન્ડ સવેનટાઈઝરનો વાઈરસથી બર્વા અન ે

જીવન બર્ાવવા માટે એક સરળ, અસરકારક અને સસ્તુાં માગચ 

તરીકે ર્યોગ્ર્ય ઉપર્યોગના મહત્વ વવશે જાગૃત કર્યાચ હતા.  

 

સાયક્લોન પ્રરલીફ-રાશન કીટ પ્રવતરણ-લાંચ (MLI-1) 

ર્ક્રવાત ટૌક્ટેએ ગુજરાતના ઘણા ગામો અને નગરોન ેખરાબ રીતે અસર કરી. સરકારી મશીનરી દ્વારા હજારો 

લોકોને સલામત વવસ્તારો અથવા આશ્રર્યસ્થાનોમાાં ખસેડવામાાં આવર્યા હતા. તદનુસાર આવહર સમાજ 

વાડીમાાંના એક આશ્રર્યસ્થાનને ભોજન માટે રાશનના ટેકાની જરૂર હતી. અમે, વદેાન્તા વલવમટેડ- કેનચ ઓઇલ 

એન્ડ ગેસ અને સેડર ાએ  સ્થાવનક લોકોને ટેકો આપવાની ર્યોજના બનાવી. આ કાર્યચક્રમ ગામના સરપાંર્ની 

વવનાંતીથી Sodexo સાંસ્થાના સહર્યોગથી કરવામાાં આવર્યો હતો. કેનચ ઓઇલ એન્ડ ગેસ દ્વારા ગોઠવાર્યેલ રાશન 

(અનાજ, કઠોળ, મસાલા, ખાદ્ય તેલ અને શાકભાજી વગરે)ે િારા  આશ્રર્યસ્થાનમાાં રહેતા 250 થી વધુ લોકો 

માટે લાંર્ (બપોરનુાં ભોજન) નુાં ધ્ર્યાન રાખી શકાર્ય છે. 

  



 
 

સેડ્ર ા ઓપ્રક્સજન સેવા - કોપ્રવડ્ -19-મફત ઓપ્રક્સજન કન્સેન્ટરટેર સપોટય   

કોવવડ -19 સમગ્ર વવશ્વમાાં ફેલાર્યેલ છે. અમે, વદેાન્તા વલવમટેડ- કેનચ ઓઇલ એન્ડ ગેસ અન ેસેડર ાએ સવુાલી 

ગામ અને નજીકના ગામોના સ્થાવનક લોકોને સરુવક્ષત રાખવાની ર્યોજના બનાવી છે. વાઇરસથી બર્ાવવા 

માટે સમુદાર્યો વચ્ર્ે મફત માસ્ક અને સેવનટાઇઝસચનુાં વવતરણ કરવામાાં આવર્યુાં. 

COVID-19ની બીજી લહેર દરવમર્યાન આપણે બધા એ જોર્યુ છે કે હોવસ્પટલોમાાં ઓવક્સજનની તીવ્ર અછત 

હતી અને ઓવક્સજનની અછત અને અનઉપલબ્ધતાને કારણે ઘણા લોકોએ જીવ ગમુાવર્યા હતા.  

 

આ સમસ્ર્યા અને ગ્રામ પાંર્ાર્યતની વવનાંતીને ધ્ર્યાનમાાં લેતા, સેડર ાએ ગામ માટે ઓવક્સજન કોન્સન્ટર ેટરની 

ગોઠવવાનુાં નક્કી કર્યુું, જથેી આવી સવુવધાઓ ડોકટરોને 3જી તરાંગ આવે તો લોકોના જીવ બર્ાવવામાાં મદદ 

કરશે. 

જથેી સેડર ાએ 5 વલટર પ્રવત વમવનટ અને 90% શદુ્ધ ઓવક્સજન ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા 2 ઓવક્સજન 

મશીન ખરીદી કરવામાાં આવી હતી. આ ઓવક્સજન કોન્સન્ટર ેટસચની સવેા ગ્રામજનોને વવનામૂલર્યે ઉપલબ્ધ છે. 

વર્યવસ્થા હેઠળ, CIDRA પ્રોજકે્ટ કોઓવડચનેટર અને PHC દ્વારા CAIRN દ્વારા ઓવક્સજન કોન્સન્ટર ેટર મશીન 

સમુદાર્ય માટે ઉપલબ્ધ કરાવાશે જથેી જાળવણી અને અન્ર્ય બાબતોનુાં ધ્ર્યાન રાખવામાાં આવે અને મશીનનો 

વધુ ઉત્પાદક રીતે ઉપર્યોગ થાર્ય. 

  



 
 

સેડર ા પાટચનસચ : ક્વેસ્ટ અલાયન્સ  / કેન- વેદાાંતા  /  અઝીમિેમજી  

આ પ્રત્રમાપ્રસક ગાળા માાં સેડ્ર ા એ હાથ ધરલેા કાયયક્રમોમાાં Quest Alliance, 

Vedanta, તથા Azim Premji Foundation જવેા ઓગનેાઈઝેશનસ નો 

સહયોગ સાાંપડ્યો હતો. આ તમામ પ્રવકાસલક્ષી થતા ચરેીટેબલ કાયયક્રમો 

કોપોરટે સોસીઅલ પ્રરસ્પોન્સપ્રબલીટી (CSR) હેઠળ આયોજીત કાયય હતા. 

 

વધાર ેમાપ્રહપ્રત માટે નીચેની વેબસાઈટ જુઓ : 

www.cedra.in 

 ....................................................................................................................... 

 

ખાનગી સરકર્યુલશેન માટે 

 

 

http://www.cedra.in/

