
શ્રી મહાવીર ચેરરટેબલ ટ્રસ્ટ 
આપના અમલૂ્ય યોગદાન માટે અપીલ 

તા. 26 જાન્યઆુરી 2001 ના રોજ અમદાવાદ શહરેમાાં ધરતીકાંપના પ્રચાંડ આંચકાએ કેટલાયના જાન 
લીધા, કેટલાય બેઘર બન્યા અને કેટલાયના મકાનોને નકુશાન થયુાં. આ દુુઃખદ ઘટનામાાં સમસ્ત સ્થાનકવાસી 
જૈન સમાજને ઉપયોગી થવા સ્થાનકવાસી જૈન સમાજના શ્રષે્ઠીઓ તથા સાંઘોએ ભેગા મળી સાંયકુ્તપણે ‘શ્રી 
મહાવીર ચેરરટેબલ ટ્રસ્ટ’ ની સ્થાપના કરી રૂ. 32 લાખ જેટલો માતબર ફાળો એકત્ર કરી સમાજના 276 જેટલા 
જરૂરરયાતમાંદ કુટુાંબોને સહાય કરી. 

ઉપરોક્ત સહાયનુાં કાયય પરુૂાં થતાાં તે પછી વધેલ રકમ અને સહાય લેનાર અમકુ પરરવારોએ ટ્રસ્ટને 
રકમ પરત કરતાાં આ રકમનો ઉપયોગ સાધર્મિક કુટુાંબોના રદકરા-રદકરીઓને ર્શક્ષણમાાં ઉપયોગી થવામાાં કરવો 
એમ નક્કી કરવામાાં આવયુાં. 

“ર્શક્ષક્ષત સમાજ સમદૃ્ધ સમાજ” ની ર્વચારધારા સાથ ેસને 2002-2003 થી જરૂરરયાતમાંદ ર્વદ્યાથીઓને 
તેનો અભ્યાસ પણૂય થાય તયાાં સધુી લોન સહાય આપવાની શરૂઆત કરી  પ્રર્ત વર્ય રૂ. 8000/- સધુી વગર 
વયાજની લોન સહાય આપવાનુાં શરૂ કયુું. સમય ર્વતતો ગયો અને ફી નુાં ધોરણ તેમજ મોંઘવારી બાંને વધતા 
ગયા. આથી શ્રી મહાવીર ચેરરટેબલ ટ્રસ્ટે સને 2010માાં ‘ર્વદ્યાદાન-મહાદાન’ સમારોહ-1 નુાં આયોજન કયુું. 
કેળવણીના કદરદાનો અને દાનવીરોએ કેળવણીની અગતયતા સમજી અમદાવાદના સમસ્ત સ્થા. પરરવારનો 
એક પણ દીકરો અગર દીકરી ગ્રેજ્યએુટથી ઓછો ભણેલો ન હોવો જોઈએ એવા ર્નધાયર સાથ ેપોતે પોતાની 
પણુ્યાનબુ ાંધી પણુ્યની લક્ષ્મી સમાજને સરુક્ષક્ષત બનાવવા ટ્રસ્ટને અપયણ કરી અને ટ્રસ્ટે ર્વદ્યાથીઓને અપાતી 
લોન સહાયની રકમમાાં વધારો કયો. 

પરાંત ુસમય ર્વતતાાં આ રકમ પણ ઓછી પડતાાં સને 2012 માાં ‘ર્વદ્યાદાન-મહાદાન’ સમારોહ-2 નુાં 
આયોજન કયુું અને આપ સૌના સાથ-સહકારથી સમારોહ ખબૂ જ સફળતાપવૂયક સાંપન્ન થયો. જેથી અમારો 
ઉતસાહ અનેકગણો વધી ગયો. 

પરરણામે ટ્રસ્ટે મેડીકલના ર્વદ્યાથીઓને દર વર્ે રૂ. 3,00,000/- ની લોન સહાય અને એન્જીનીયરીંગ, 
એમ.બી.એ. જેવા ર્વકાસલક્ષી અભ્યાસક્રમોમાાં વધમુાાં વધ ુદર વરે્ રૂ. 1,50,000/- સધુી લોન સહાય આપવાની 
શરૂ કરી. તદ્ઉપરાાંત બહારગામ હોસ્ટેલમાાં રહતેા ર્વદ્યાથીઓને દર વરે્ રૂ. 25,000/- સધુીની લોન સહાય પણ 
આપવાની શરૂઆત કરી. આ સધુારેલી લોન સહાયના કારણે ર્વદ્યાથી તથા તેના કુટુાંબને સારી એવી રાહત 
મળી. 

આ ઉપરાાંત બીજા કેટલાક વયવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો કેટલીક સાંસ્થાઓ ચલાવ ેછે જેથી ર્વદ્યાથી નોકરી 
કરવાની સાથ ેઅભ્યાસ પણ કરી શકે છે અને એ માટે અમે વયવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો જેવા કે વેબ રડઝાઈનીંગ, 
સોફ્ટવરે ડેવલપમેન્ટ, એનીમેશન ર્વ. માટે લોન સહાયની યોજના પણ અમલમાાં મકેૂલ છે. આ યોજના અન્વયે 
રડસ્ટન્સ લનીંગ અભ્યાસ માટે પણ લોન સહાય આપવામાાં આવે છે. 

સારા અભ્યાસક્રમ માટે સારી કોલેજમાાં એડર્મશન માટે ધોરણ 11  તથા ધોરણ 12 ની પરીક્ષાનુાં પરરણામ 
પણ ઘણુાં અગતયનુાં બનેલ છે. તેથી ર્વદ્યાથી સારા માકય લાવી શકે તે માટે આ બાંને ધોરણોના પ્રાઈવટે ટયશુન 
માટે પણ લોનસહાય આપવાનુાં તેમજ JEE અન ેNEET માટે ખાનગી ટયશુનની રકમ મળી લોન સહાય રૂ. 
1,00,000/- સધુી આપવાનુાં શરૂ કયુું. 



કોમ્પ્યટુર/લેપટોપ માટે રૂ. 30,000/- ની લોન સહાય અપાય છે. 
ઉપર જણાવલે યોજનાઓમાાં નીચે મજુબ લોન સહાયની રકમમાાં વધારો કરવામાાં આવયો છે. 

1. ઉચ્ચ અભ્યાસ યોજના તથા વયવસાયલક્ષી અભ્યાસ યોજના અન્વય ેરૂ. 2,00,000/- સધુી પરૂી રકમ 
આપવામાાં આવે છે અને વધારાની રકમના 50% પણ મહત્તમ લોન સહાય રૂ. 4,00,000/- સધુી 
આપવામાાં આવ ેછે. 

2. સાધર્મિક કુટુાંબોને સ્વર્નભયર કરવાના હતેથુી વયવસાય – ધાંધા રોજગાર માટે લોન સહાય મહત્તમ રૂ. 
1,50,000/- સધુી આપવામાાં આવ ેછે. 

ઉપરોક્ત જણાવલે બધી જ યોજનાની લોન સહાય ક્ષબલકુલ વયાજ વગર આપવામાાં આવ ેછે અને 
તે લોન સહાયની ભરપાઈ પણ સરળ હ્તેથી કરવાની હોય છે. 

આ રીતે સાંસ્થાએ અતયાર સધુી 2799 લાભાથીઓને લગભગ રૂ. 31.56 કરોડ જેટલી રકમની લોન 
સહાય આપેલ છે. 500 જેટલા ર્વદ્યાથીઓએ પોતાનો અભ્યાસ પણૂય કરેલ છે અને લોનની પરેૂપરૂી રકમ 
પરત કરેલ છે. 

આપણા સમાજના સાધર્મિક કુટુાંબોને શકૈ્ષક્ષણક લોન સહાય તેમજ સ્વર્નભયર થવા લોન સહાય આપી 
સમાન ઉતથાનના આ શભુ કાયય કરવા આપના અમલૂ્ય યોગદાનની અપેક્ષા છે. આ શભુ હતે ુમાટે આપની 
પણુ્યાનબુ ાંધી પણુ્યની લક્ષ્મીનો સદ્ઉપયોગ કરી પણુ્ય કમાવવાનો આ અવસર ચકૂશો નહીં. 
દાન માટે નીચે મજુબની યોજના અમલમાાં છે : 

1. કાયમી મેરડકલ અભ્યાસ યોજના રૂ. 2 કરોડ 
2. ફોરેન અભ્યાસ યોજના રૂ. 1.5 કરોડ 
3. શ્રી રતનક્ષચિંતામણી દાતા રૂ. 51 લાખ 

4. શ્રી પારસમણી દાતા રૂ. 41 લાખ 

5. શ્રી કામધેન ુદાતા રૂ. 25 લાખ 

6. શ્રી કલ્પવકૃ્ષ દાતા રૂ. 11 લાખ 

7. શ્રી મેરડકલ અભ્યાસ દત્તક યોજના રૂ. 11 લાખ 

8. ફેકલ્ટી દત્તક યોજના રૂ. 5 લાખ 

9. એક ર્વદ્યાથી કાયમી દત્તક યોજના રૂ. 1 લાખ 

10. વાર્ર્િક દત્તક યોજના રૂ. 31 હજાર 
નોંધ : પાાંચ લાખ અથવા વધ ુરકમવાળી યોજનામાાં દાતા સાંયકુ્ત બે નામે લાભ લઈ શકશ.ે તેમજ 

આ રકમ પાાંચ હ્તે પાાંચ વર્યમાાં પણ આપી શકશ.ે 
સાંસ્થાને આપેલુાં દાન ઈન્કમટેક્ષમાાં 80G હઠેળ બાદ મળવા પાત્ર છે. 
ફોરેન ડોનેશન (FCRA) પણ આવકાયય છે. તે માટે સેન્ટ્રલ ગવમેન્ટની એપ્રવુલ મળી ગઈ છે. 
CSR અન્વયે પણ DONATION માટેની એપ્રવુલ મળી ગઈ છે. 
આપનો સહકાર અર્ત પ્રશાંસનીય રહશે.ે આ માટે આપને સાંસ્થાના હોદે્દદારો અગર ટ્રસ્ટીશ્રીઓનો સાંપકય 

કરવા ર્વનાંતી છે.            - ટ્રસ્ટી માંડળ, 
શ્રી મહાવીર ચેરરટેબલ ટ્રસ્ટ 


