
 ભારત િવ�ાલય કરાડ�, મારો અદ�તૂ અ�ભુવ 2002-2018 મહ�શ કરાડ�યા �ારા 

 2001 મા ં�યાર� મારા િપતા�ુ ંભારતમા ંિનધન થ�ુ ં�યાર� �ુ ંતેમના �િતમ સ�ંકાર માટ� ગયો હતો. ધાિમ�ક િવિધઓ 
 કયા� પછ�, મ� ભારતમા ંરહ�વા�ુ ંઅને �યા ંથોડો સમય િવતાવવા�ુ ંન�� ક�ુ�. ન�કના ગામોની �લુાકાત લેતી વખતે 
 મ� જો�ુ ંક� �વુાનોના �ૂથો શરે�ના �ણૂાઓ અને અ�ય િવિવધ �થળોએ એકઠા થયા હતા અને મા� િન���ય બેઠા હતા 
 અને ગપસપ કરતા હતા. લોકોને �છૂવા પર, �ુ ંએક� થયો ક� તેઓ એવા �વુાનો છે �મણે શાળા છોડ� દ�ધી હતી અને 
 તેમને કોઈ રોજગાર નહોતો. તેમના િશ�ણ િવશ ે�ણતા, મને ખબર પડ� ક� તેમાથંી મોટાભાગનાએ તેમની �થાિનક 
 �જુરાતી મા�યમની શાળાઓમા ંઅ�યાસ કય� છે �યા ંતેમની પાસે કાર�કદ��ુ ંકોઈ માગ�દશ�ન નથી. તેમ�ુ ં��ે� 
 નબ�ં હ� ુ ંઅને તેથી તેમની મયા�દાઓ હતી. 

 મ� ક�ટલાક �વુાનો સાથ ેવાત કરવા�ુ ંન�� ક�ુ� �ઓ િશ��ત હતા અને મને ખબર પડ� ક� મોટાભાગના તેમના 
 ગામોથી �ૂર ��ે� મા�યમની શાળાઓમા ંહતા. મ� આ િશ��ત �વુાનોને �છૂ�ુ ંક� �ુ ંતેઓ સેિમનાર�ુ ંઆયોજન 
 કરવામા ંમને મદદ કરશ ેઅને તેઓ ��ે�મા ંિશ�ણના ફાયદાઓ પર ભાષણ આપવા તૈયાર થશ ેક� ક�મ. તે બધા 
 સહમત થયા અને િવચા�ુ� ક� તે એક અ�ત િવચાર છે. તેથી આયોજન શ� થ�ુ.ં આનદં દાડં�કર� રસ ધરાવતા લોકોની 
 મા�હતી એક� કરવાની જવાબદાર� લીધી. 

 આ દરિમયાન, 2002 મા ંમને કરાડ�મા ંઅમાર� શાળામા ંવાિષ�ક સામા�ય સભામા ંઆવવા�ુ ંકહ�વામા ંઆ��ુ.ં તેઓ 
 શાળાના વડા તર�ક� નવા અ�ય�ની પસદંગી કરવાના હતા કારણ ક� છે�લી �રુશી�ુ ં�ુlyખદ અવસાન થ�ુ ંહ� ુ.ં �ુ ં
 શાળાનો ઇિતહાસ �ણતો ન હતો િસવાય ક� મારા બનંે માતાિપતાએ �યા ં�વત�ંતા પહ�લા શીખ��ુ ંહ� ુ.ં મને િશ�ણ 
 િવશ ેથોડાક શ�દો કહ�વા અને નવા અ�ય� તર�ક� ક�વા �કારની �ય��ત પસદં કરવા માટ� કહ�વામા ંઆ��ુ.ં �ય��તગત 
 ર�તે �ુ ંકોઈ િનવદેન આપવા અથવા માર� સલાહ આપવા માટ� �રૂતો લાયક ન હતો. મ� મા� ધોરણ દસ �ધુીનો 
 અ�યાસ કય� હતો અને કોલેજમા ં�વશે કય� ન હતો. પરં� ુ�ુ ંએક અ�ભુવી �યવસાિયક �ય��ત હતો, સાર� �સુાફર� 
 કરતો હતો અને �ી માધંાતા સમાજ સહાયક મડંળ લે�ટરનો ��ખુ હતો �યા ંમને સ�દુાયમા ંક�વી ર�તે કામ કર�ુ ંતે 
 �ગેનો િવ�લુ અ�ભુવ મ�યો હતો. 

 મ� આપણા યગં�ટસ�ના વત�માન અને ભિવ�ય અને ��ે� અને કાર�કદ� માગ�દશ�ન િવશ ેમહ�વ િવશ ેવાત કર�. મારા 
 આ�ય�થી મને તાળ�ઓ પાડ� અને નવા અ�ય� તર�ક� � ૂટંવા માટ� નામા�ંકત કરવામા ંઆ�યા. મ� માર� નબળ� 
 શ�ૈ�ણક ��ૃઠ�િૂમ િવશ ેહાજર બધાને �પ�ટ ક�ુ� પરં� ુકોઈએ સાભં��ુ ંનહ� અને �યા ં�ુ ંભારત િવ�ાલય ક�ળવણી 
 મડંળના 18 મા ��ખુ તર�ક� � ૂટંાયો, સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લ ભારતના આયન� મેન તર�ક� �થાપવામા ંઆવલેી 
 શાળાના આ�વન ��ખુ હતા. 1921. શાળામા ં�ણ િવભાગોનો સમાવશે થાય છે, �જુરાતી મા�યમ �ાથિમક, 
 મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક, તમામ સરકાર �ારા સચંા�લત અને ભડંોળ ��ંુૂ પાડવામા ંઆવ ેછે. મ� મારા 
 પડકારનો સામનો કય� કારણ ક� મને મારા શ�ૈ�ણક �વ�ન �ો��ટને આગળ વધારવા માટ� ન�ુ ં�લેટફોમ� મ��ુ ંહ� ુ.ં 

 માર� નવી પો�ટના સમાચાર સાભંળ�ને, સેિમનાર�ુ ંઆયોજન કરવામા ંમને મદદ કરનારા �વુાનોની ટ�મ આન�ંદત 
 થઈ અને તેનાથી તેમને વ� ુ�ો�સાહન મ��ુ.ં થોડા અઠવા�ડયામા ંસાઠથી વ� ુલોકોનો ડ�ટાબેઝ બનાવવામા ંઆ�યો 
 �મા ંિશ�ણ અને સ�દુાયમા ંકામ કરતા લોકોનો સમાવશે થાય છે. નવસાર�મા ંઉષા એક�ડમીને અમારા �થમ 
 સેિમનાર�ુ ંઆયોજન કરવા માટ� �થળ તર�ક� પસદં કરવામા ંઆવી હતી. 

 અમારા સ�દુાયના ઘણા અ�ણી �થાિનક લોકો, ક�ટલીક શાળાના વડાઓ અને થોડા NRI એ સેિમનારમા ંહાજર� આપી 
 હતી. માર� �વુાનોની ટ�મે ��ે�મા ંિશ�ણની જ��રયાત િવશ ેસાર� ર�તે વાત કર�. અમારા �દ�શની લગભગ તમામ 
 શાળાઓ �જુરાતી મા�યમની શાળાઓ હતી. તેનો અથ� એ થયો ક� તમામ િવષયો �જુરાતીમા ંભણાવવામા ંઆવતા 
 હતા અને ��ે� એક િવષય હતો. અમે લોકો �ધુી પહ�ચવા માટ� � �યાસ કર� ર�ા હતા તે એક ��ે� મા�યમની 



 શાળાની જ��રયાત હતી �યા ં�જુરાતી, �હ�દ� અને સ�ં�ૃત િસવાય ��ે�મા ંતમામ િવષયો ભણાવવામા ંઆવશ ે� 
 તેમના પોતાના િવષયો હશ.ે આ શાળાઓ સરકાર સચંા�લત અને નાણાકં�ય હતી. 

 સેિમનારમા ંલોકોને સમ�વવાના અમારા �યાસમા ંઅમે િન�ફળ ગયા. િન�કષ� એ છે ક� �જુરાતી મા�યમની શાળાઓ 
 બાળકોને �રૂ� ુ ં��ે� શીખવ ેછે અને ��ે� મા�યમની શાળાઓની જ�ર નથી. અમે પાણી�ુ ંપર��ણ કર� ર�ા હતા 
 અને હવ ે�ણતા હતા ક� ��ે� મા�યમની શાળાની �થાપના એટલી સરળ નહ� હોય. 

 આ દરિમયાન કરાડ� સગંઠન મડંળ �કુ� �ારા યો�યેલી ખાસ બેઠકમા,ં કથળ� રહ�લી �ૂની શાળાને બદલવા માટ� ત�ન 
 નવી શાળા�ુ ંમકાન બનાવવાનો િનણ�ય લેવામા ંઆ�યો હતો. અમારા િપતા હ�રાભાઈ, મારા કાકા જમનાદાસભાઈ 
 અને કાકા લ�લતભાઈ રણછોડભાઈ કરાડ�યાની યાદમા ંકરાડ�યા પ�રવાર �ારા આયો�જત અમારા કરાડ�ના 25 મા 
 �નેહ સમંેલનમા ંમા� 3 કલાકમા ંકરાડ�ના લોકો અને િમ�ો �ારા અદ�તૂ રકમ GBP.55000 ગીરવ ે�કુવામા ંઆવી 
 હતી. આ �બૂ �ો�સાહક હ� ુ.ં 

 નવી શાળા�ુ ંમકાન બનાવવાના િવચાર સાથ ેઅને ક�ટલાક સાથીદારો સાથ ેિશ�ણ �ગે ��િૃત લાવવા માટ� અમે 
 2003-2004મા ંક�નેડા, દ��ણ આ��કા અને ��ઝુીલે�ડની યા�ા કર� હતી. દ��ણ આ��કામા,ં �ેમા પ�ંચયા પ�રવારના 
 સ�યોએ શાળાની નવી ઇમારતો માટ� તેમની જમીન દાનમા ંઆપી હતી. ક�નેડાથી આવલેા �ગર�શભાઈએ પણ પોતાની 
 જમીન શાળાના �ો��ટ માટ� દાનમા ંઆપી હતી. આ તમામ દ�શોમા ંઅમને જબરજ�ત ટ�કો મ�યો. �ુ ં�ણતો હતો ક� 
 અમે સાચા માગ� પર છ�એ. 

 2005 ના �ત �ધુીમા ંઅમાર� પાસે �કુ�, મો���યલ, ટોરો�ટો, દ��ણ આ��કા અને ��ઝુીલે�ડના ગામ મડંળો તરફથી 
 �રૂતા �માણમા ંભડંોળ હ� ુ.ં �કુ�મા ંમારા એક સાથીએ શાળા માટ� ભડંોળ એક� કરવા માટ� લોટર� ઇનામ તર�ક� 
 મિસ�ડ�ઝ કાર�ુ ંદાન ક�ુ�. ���આુર� 2006 મા ંપાયાનો પ�થર પટ�લ ફળ�યા કરાડ�ના �વ.રામ�ભાઈ ફક�રભાઈ 
 પટ�લ અને લે�ટરનો રહ�વાસી, ભારત િવ�ાલય કરાડ� (�વત�ંતા પહ�લા) ના િવ�ાથ� અને �તૂ�વૂ� િશ�ક અને કરાડ� 
 સગંઠન મડંળ �કુ�ના �તૂ�વૂ� ��ખુ �ારા પણ રાખવામા ંઆ�યો હતો. 
 �ુlyખની   વાત એ છે ક� �ૂની અને historicિતહાિસક �જુરાતી �ાથિમક શાળાની ઇમારતોને નવા માટ� જ�યા બનાવવા 
 માટ� જ�ુ ંપડ�ુ.ં 1930 ની ��યાત અને historicિતહાિસક દાડં� મીઠાની �ચૂ દરિમયાન � વરંડા પર મીઠાના 
 સ�યા�હ�ઓ �તૂા હતા તે રા��િપતા મહા�મા ગાધંીની આગેવાની હ�ઠળ. 

 નવ�ેબર 2006 ના �ત �ધુીમા ંમકાન�ુ ંકામ �ણૂ�તાના આર� હ� ુ.ં 22 વગ�ખડંો અને 3 �ટાફ�મ ઉપરાતં નવી 
 ઇમારતોમા ંએરક��ડશ�ડ મોટ� લાઇ�ેર�, ઇ�ટરનેટ �િુવધા સાથ ે21 લેપટોપ ક���ટુસ� સાથ ેએરક��ડશ�ડ કો���ટુર 
 લેબ, ભૌિતકશા�, રસાયણશા� અને �વિવ�્ labo◌ાન �યોગશાળાઓ, એક એ�ફ�િથયેટર �ટાઇલ ���ુઝક �મ, 
 1000 �ટલી બેઠક �મતા ધરાવ� ુ ંિવશાળ એ�ફ�િથયેટર , એક રસો�ુ ંઅને ડાઇિન�ગ હોલ, એક ��વિમ�ગ �લૂ અને 8 
 ટોઇલેટ �લો�સ. 

 કરાડ�મા ંઅમાર� શાળાની બેઠકમા ં�જુરાતના ત�કાલીન ��ુયમ�ંી અને હવ ેભારતના વડા �ધાન �ી નર��� મોદ�નો 
 ઉ�ાટન સમારોહ કરવા માટ� સપંક�  કરવાનો િનણ�ય લેવામા ંઆ�યો હતો. જલાલપોર તા�કુા માટ� અમારા ધારાસ�ય 
 �ી આર.સી.પટ�લની મદદથી અમે ગાધંીનગરમા ં��ુયમ�ંીની �લુાકાત લીધી �મણે 26 �ડસે�બર 2006 ના રોજ 
 શાળાના નવા ઇમારતોના ઉદઘાટન સમારંભ માટ� અમારા આમ�ંણને �વ�ેછાએ �વીકા�ુ�. અમે �જુરાતના ત�કાલીન 
 િશ�ણ મ�ંી �ીમતી આનદં�બેન પટ�લને પણ આમ�ંણ આ��ુ.ં . આ કાય��મ બે �દવસ �ધુી ચાલશ ેઅને કંથા 
 િવભાગની મોટાભાગની શાળાઓ ઉજવણીમા ંભાગ લેશ.ે અમારા બધા િવદ�શી મડંળો, દાતાઓ અને �થાિનક અને 
 િવદ�શમા ં�ભુે�છકોને આમ�ંણો ગયા. 

 આયોજન �જુબ 26 �ડસે�બર 2006 ના રોજ �ી નર��� મોદ� �ારા ઉદઘાટન સમારંભ કરવામા ંઆ�યો હતો �મા ં
 લગભગ દસ હ�ર લોકોએ હાજર� આપી હતી. કમનસીબે �ીમતી આનદં�બેન પટ�લ તે બનાવી શ�ા નથી. મારા 



 �ારં�ભક ભાષણમા ંમ� �ી નર��� મોદ��ુ ં�વાગત ક�ુ� અને તેમના �િતભાવ ભાષણમા ંતેમણે �હ�ર ક�ુ� ક� આ શાળા 
 એક �દવસ રોલ મોડ�લ શાળા બનશ.ે અમે તેમના શ�દોથી િન�ઠા�વૂ�ક આશીવા�દ આ�યા હતા. બી� �દવસે પણ 
 મનોરંજન કાય��મ ચા� ુર�ો �મા ંકંથા િવભાગની તમામ શાળાઓએ પોતા�ુ ં��ેઠ �દશ�ન ક�ુ�. ક�વો યાદગાર શો 
 હતો! 

 ઉદઘાટન સમારંભ પછ� તરત જ અમે અમાર� નવી ��ે� મા�યમની શાળા માટ� �હ�રાત આપવા�ુ ંશ� ક�ુ�. 
 બાળકોને સરળ બનાવવા માટ� અમે નસ�ર�, �ુિનયર �ક�ડરગાટ�ન અને િસિનયર �ક�ડરગાટ�નથી શ�આત કરવા�ુ ં
 ન�� ક�ુ�. િશ�કોની ભરતી કરવામા ંઆવી અને વગ�ખડંો ફાળવવામા ંઆ�યા. નવી નસ�ર� ગાધંી ��િૃતના બાલ મ�ંદર 
 �બ��ડ�ગમા ંરાખવામા ંઆવી હતી, �મા ં�ુિનયર અને િસિનયર ક��ને મ�ણભાઈ �મારક �બ��ડ�ગમા ંરાખવામા ંઆ�યા 
 હતા. અર�ઓ આવવા લાગી અને �ૂન 2007 મા ંઅમાર� �થમ �દુત શ� થઈ. અમે ન�કના ગામો �વા ક� મટવાડ, 
 સમા�રુ, દાડં�, મછડ, ખડં�રક, બોડાલી, નાની પેઠાણ, મોતી પેઠાણ, કોથમડ� અને અવડા ફ�ળયાથી બાળકોને લઈ જવા 
 માટ� અમાર� �થમ ��લૂ બસ પણ ખર�દ�. �જુરાતી મા�યમની શાળાઓના બનંે િવભાગો પણ �ૂની મા�યિમક શાળા 
 પ�રસરને ખાલી રાખીને નવી ઇમારતોમા ંખસેડવામા ંઆ�યા હતા. 

 વષ� or૦૧ or અથવા ધોરણ India ને ભારતમા ંબોલાવવા માટ�, ગાધંીનગરના �ાથિમક િશ�ણ બોડ�ની પરવાનગી 
 જ�ર� હતી. આગામી વષ� 2008-2009 માટ� અર� કરવામા ંઆવી હતી. પરવાનગી નકારવામા ંઆવી અને અમે 
 િનણ�ય સામે અપીલ કરવા�ુ ંન�� ક�ુ�. મ� ��લૂ વતી આ ક�સની દલીલ કર� અને લાબંી �નુાવણી બાદ આખર� 
 સ�ટ��બર 2007 મા ંમ�ૂંર� આપવામા ંઆવી. કંથા િવભાગના ક�ટલાક �થાિનક શાળાના િશ�કોએ અમને ��ે� 
 મા�યમની શાળા ખોલવા સામે વાધંો ઉઠા�યો હતો અને તે પરવાનગી નકારવા પાછળ�ુ ંકારણ હ� ુ.ં 

 �ૂન 2008 મા ંઅમે 27 બાળકો સાથ ેનવા હાઈ��લૂ �બ��ડ�ગમા ંધોરણ 1 (વષ� 1) શ� ક�ુ�. ��ે� મા�યમની શાળાની 
 �ુલ સ�ંયા 106 થઈ ગઈ હતી. પછ� દર વષ� અમે ઉ�ચ વગ� માટ� પરવાનગી મેળવી. 2009 મા ંધોરણ 2, 2010 મા ં
 ધોરણ 3, 2011 મા ંધોરણ 4 અને 2012 મા ંધોરણ 5. �ૂન 2012 મા ંશાળાની સ�ંયા વધીને 275 થઈ ગઈ હતી. હવ ે
 �ાથિમક િવભાગમા ંસમાવવામા ંઆ�યો હતો. અમાર� શાળાની સ�ંયા તે સમયે વધીને 316 થઈ ગઈ હતી. 

 મા�યિમક શાળામા ંજવાનો સમય હતો � એક અલગ િશ�ણ બોડ� હ�ઠળ આ�યો. તમામ તૈયાર�ઓ કરવામા ંઆવી 
 હતી, એક વગ�ખડં ફાળવવામા ંઆ�યો હતો, નવા િશ�કોની ભરતી કરવામા ંઆવી હતી અને ધોરણ 9 માટ� 2016 ની 
 શ�આતમા ંઅર� કરવામા ંઆવી હતી.શાળાની �દુત �ૂન 2016 મા ંસોમવાર� શ� થવાની હતી �યાર� શિનવાર� 
 અમને ગાધંીનગરના િશ�ણ બોડ� તરફથી પરવાનગી નકારતો પ� મ�યો. . અમે તેમને અમાર� ��થિત અને ધોરણ 9 
 મા ંશ� થતા બાળકોના ભિવ�ય િવશ ેસમ�વતા પ� લ�યો હતો. આનાથી કોઈ ફરક પડ�ો ન હતો અને જવાબ હ�ુ 
 પણ ના હતો અને જો અમે ભણાવવા�ુ ંશ� ક�ુ�, તો કાયદાક�ય કાય�વાહ�ની �લની ધમક� આપવામા ંઆવી. અમને 
 શાળાના નો�ટસ બોડ� પર તેમનો ઇનકાર પ� દશા�વવા�ુ ંપણ કહ�વામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં અમે અ�ય શાળાઓ પાસેથી સલાહ 
 લીધી અને અમને મદદ કરવાની તૈયાર� બતાવવા છતા ંતેઓએ કંઈ ક�ુ� નહ�. 
 ફાળવલે વગ�ખડંમા ંભણાવવાને બદલે અમે બાળકોને ��ુતકાલયમા ં�કૂવા�ુ ંન�� ક�ુ� અને કોઈએ ફ�રયાદ કર� 
 �યાથંી જ ભણાવવા�ુ ંન�� ક�ુ�. અમે તેમના િનણ�ય સામે ફર� અપીલ કર�. બે અઠવા�ડયા પછ� અમે તેમને તેમના 
 ફાળવલેા વગ�ખડંમા ંપાછા લાવવા�ુ ંન�� ક�ુ�. કાયદાક�ય કાય�વાહ� અને ક�દની ધમક�થી વાક�ફ શાળાના અ�ય� 
 તર�ક� મ� િશ�ણ શ� કરવાની �હ�મત લીધી અને �લમા ંજવાની તૈયાર� કર�. અમે આ�ુ ંવષ� ભણાવવા�ુ ંચા� ુરા��ુ ં
 અને કંઈ થ�ુ ંનહ�. આ દરિમયાન અમે ગાધંીનગરની ક�ટલીક યા�ાઓ કર� હતી. પછ� શાળા વષ�ના �તના બે 
 સ�તાહ પહ�લા અમને અમને પરવાનગી આપતો પ� મ�યો. �ુ ંરાહત છે ! આ સમય �ધુીમા ંશાળાની સ�ંયા 346 
 હતી અને અમાર� પાસે પ�રવહન માટ� ચાર બસો હતી. 

 ફર�થી અમારા �િતમ વષ� ધોરણ 10 ની પરવાનગી લેવાનો સમય હતો. સદભા�યે આ કોઈ પણ સમ�યા િવના મ�ૂંર 
 કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં આ �િતમ વષ� �કુ�મા ં�સીએસઇની સમક� છે અને ભારતમા ંએસએસસી એટલે ક� મા�યિમક 
 શાળા �માણપ� અથવા બોડ� પર��ા તર�ક� ઓળખાય છે. રા���ય બોડ� �ારા પર��ા લેવામા ંઆવ ેછે અને 



 નવસાર�ની �ુદ� �ુદ� શાળાઓમા ંબાળકોને તેમની પર��ામા ંબેસ�ુ ંપડ� છે. આ SSC ની પર��ા આપનાર અમાર� 
 �થમ બેચ હતી અને અમારા માટ� પણ એક પર��ા હતી. આ તબ�ે પહ�ચવા માટ� મ� 2002 થી 2018 �ધુી, નસ�ર�થી 
 એસએસસી �ધુીના ��લૂ �ો��ટ માટ� મારા �વનના 16 વષ��ુ ંબ�લદાન આ��ુ.ં 3 વષ�થી 15 વષ�ની બાળકોની 
 �મરથી. 

 કોઈ પણ �ો��ટને આપવા અને પ�રવારથી �ૂર રહ�વાનો લાબંો સમય હતો. મારા બાળકો અને પૌ�ો મને �કુ� પાછા 
 ફરવા માગંતા હતા. �ુ ંપણ તેમને િમસ કરતો હતો. ઘણી બેઠકો કયા� પછ� અને માર� પાસેથી કોણ લે�ુ ંતેની િનમ�કૂ 
 કયા� બાદ મ� 7 ફ��આુર� 2018 ના રોજ અમાર� શાળાના વ�ર�ઠ ��ટ� �ી મગનભાઈ ભાણાભાઈ પટ�લને મા�ંુ 
 રા�ના�ુ ંસ���ુ ંહ� ુ.ં મ� મારા રા�નામાની �ણ કરવા િશ�કની સભાની િવનતંી કર� હતી. આ મારા માટ� અને બધા 
 માટ� �બૂ જ ભાવના�મક �ણ હતી કારણ ક� �ુ ંઅમાર� શાળાને પાછળ છોડ� ર�ો હતો � શ�આતથી અ�યાર �ધુી 
 મજ�તૂીથી મજ�તૂ બનતી ગઈ હતી. મારા સ�હત લગભગ તમામ િશ�કોની �ખમા ં�� ુહતા.ં મ� બધાને િવદાય 
 આપવા માટ� તમામ વગ�ખડંોની �લુાકાત લીધી અને ધોરણ 10 ના બાળકોની �િતમ પર��ા ન�ક હોવાથી તેમને 
 �ભુે�છા પાઠવી. 

 પછ�ના મ�હને માચ�મા ં�ુ ંમારા પ�રવાર સાથ ેજોડાવા અને મારા પૌ�ો સાથ ેસમય પસાર કરવા પાછો આ�યો. �યા ં
 �ધુી માર� �ણ �ુદંર પૌ�ીઓ હતી અને મારા ઘર� પાછા આ�યા પછ� માર� ��ુીએ અમાર� �ુદંર પૌ�ીને જ�મ 
 આ�યો. ક�વો આનદં, ક��ુ ં�વન. મા� પૌ� -પૌ�ી સાથનેા લોકો જ તેમને મળવાથી અને તેમની સાથ ેઆનદં 
 માણવામા ંઆનદં અને �શુીને સમજશ.ે મગનભાઈ ભાણા હમંેશા 'અસલ કતા� �દુ િમ� ુલાગ' કહ�તા હતા એટલે ક� 
 �યાજ �ડૂ� કરતા મીઠો હોય છે. 

 માચ�મા ંધોરણ 10 ના બાળકોએ તેમની SSC ની પર��ા આપી અને પ�રણામો આ�યા �યાર� મને � આનદં અને 
 પ�ર�ણૂ�તાની અ��ુિૂત થઈ તેની ક�પના કરો. અમે 100% પ�રણામ �ા�ત ક�ુ� હ� ુ!ં આ ક�ક પર �હમ�તરની �મ હ� ુ ં
 અને માર� કાર�કદ�મા ંસાત તારા ઉમેયા�. �ુ ંએક �િતમ �પશ� અને મારા બ�લદાન સાર� ર�તે લાયક છે. એક સફળ 
 �ો��ટ અને એક સ�ંથા � આવનારા ઘણા વષ� �ધુી કંથા િવભાગના લોકોની સેવા કરશ.ે �ુ successખની વાત છે ક� 
 આ સફળતાની વાતા� �ા�ત કરવા માટ� �જુરાતી મા�યમની મા�યિમક શાળા�ુ ંબ�લદાન આપ�ુ ંપડ�ુ ં�ના માટ� �ુ ં
 કરાડ�ના લોકોની �દલથી માફ� મા�ં ુ�.ં 

 �ુ ંઆશા રા�ુ ં� ંક� તમને ભારતમા ંમાર� આ�ય�જનક યા�ા અને અ�ભુવો વાચંીને આનદં થયો હશ.ે મને માગ�દશ�ન 
 આપનારા તમામ લોકો, માર� સાથ ેકામ કરનારા િશ�કો અને આ ઉમદા હ��મુા ંમને ટ�કો આપનારા તમામ લોકોનો �ુ ં
 �દય�વૂ�ક આભાર મા�ુ ં�.ં સાચી ટ�મ ભાવના � ફળદાયી પ�રણામો લાવ ેછે. 
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