ગૂજરાત િવ�ાપીઠ , અમદાવાદ
સંચાિલત
�ામસેવા કેન્� દેથલ
શતાબ્દી વષર: 2019-20
અહેવાલ
 શતાબ્દી વષર્ િનિમ�ે કાયર્
�ામસેવા કેન્� દેથલી ખાતે ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ શતાબ્દી વષર્ ઉજવણી િનિમ�ે સૌર ઉ�ર્ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લીમ
દ્વારા ખેડૂતોને એકિ�ત કયા.

૧ સૂયર્ શિક્ત �કસા(સ્કાય) યોજના માગર્દશર્ન િશિબ(બોર કૂવા )
૨. શાવી સોલાર ઘર માટે

આ કાયર્�મમાં આજ ુ બાજ ુના નાંદોલી,ખાંધલી , હ�રંજ ,અિલન્�ા,વસઇ ,માલાવાડા,બાંટવા ,દેથલી ના ૮૬ ખેડૂતો હાજર ર�ા હતા .

૧૦-૧૦-૧૯

�ા.સે.કે. દેથલી

 ગૂજરાત િવ�ાપીઠ સ્થાપન �દન િનિમ�ે
આજ રોજ દેથલી ગામમાં સવારે 5.30 વાગ્યે  �ામસેવા કેન્� દેથલીના બાળકોએ �ભા
ફેરી કરી. શતાબ્દી વષર્નો �ાર.
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વૃક્ષારોપણ કાયર્

�ામસેવા કેન્� દેથલીના  િવ�ાથ�ઓ તથા વાલીઓ સૌ અને સેવક દ્વારા સાથે મળીને સંસ્થા
કેમ્પસમાં જ ુદા –જુ દા વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા  . જે માં િવ�ાથ�ઓ અને વાલીઓ હ�શભેર જોડાયા
હતા. અને સમ� કેમ્પસમાં ખૂબ મહેનત સાથે500 જે ટલા વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હ.

 શતાબ્દી વૃ
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ સો વરસ પૂણર્ કરવા જઇ રહી છે ત્યારે િવ�ાપીઠ શતબ્દી વષર્ ઉજવણી િનિમ�ે �ામસેવા કેન્� દેથલીમાં  ગાંધ
�િતમાની બાજુ માં અને ગૌશાળા પ�રસરમાં શતાબ્દી  વૃક્ષ રોપવામાં આવ્યું હ
સંયોજક �ી તથા અન્ય સેવકો �શ્યમાન થાય .



. શતાબ્દી વૃક્ષની રોપણી કર �ામસેવા કેન્� દેથલીના

છા�ાલયમાં િવ�ાથ�ઓ દ્વારા સ્વાવલંબનના ભાગ �પે �તે સડી ઝાડ
બનાવવામાં આવ્યા હત .જે તેઓ તેમની સફાઈ દરમ્યાન આ ઝાડુનો

ઉપયોગ કરે છે . �તે ઝાડુ બનાવ્યા હોવાથી તેની સાચવણી પણ સારી રીતે
કરે છે .
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 સ્વચ્છતા અિભયાન અંતગર્ત સં આસ-પાસ અને ગામમાં સફાઈ કરતાં િવ�ાથ�ઓ

 સં�વની હેલ્થ આરોગ્ય કેમ્પનું આયોજન કર
�ામસેવા કેન્� દેથલીની આસ - પાસના ગામ લોકોને

મે�ડકલ સેવાનો લાભ અપાવ્ય.



નશાબંધી કાયર્�.

તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૯
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર્ િનિમ�ે �ામસેવા કેન્� દેથલી દ્વ
નાંદોલી ગામમાં નશાબંધીને લક્ષમાં રાખી લોકોમાં �ગૃિત આવે તે અંગ
�ફલ્મ બતાવી નશાબંધી કાયર્�મ ક.
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 નશાબંધી કાયર્�

તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯
ગૂજરાત િવ�ાપીઠમાં શતાબ્દી વષર્ ખાંધલી ગામમાં નશાબંધી કાયર્
(હાઈસ્કૂલ અને �ાથિમક શાળા )ગામના લોકો સહયોગ સુંદર ર�ો .

 વ્યસન મુિક્ત કાયર્
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર 2020 �ામસેવા કેન્� દેથલી દ્વાર
વસઈ ગામે વ્યસન મુિક્ત સંદભર્માં આબાલવૃધ્ધોને   �ફલ્મ .

 ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર્ િનિમ�ે  માલાવાડા ગામમા
હાઇસ્કૂલ તેમજ �ાથિમક
શાળામાં �ામસેવા કેન્�- દેથલી દ્વારા નશાબંધી કાયર્
થયો સૌએ સુંદર સહકાર આપ્ય.

 ડભોઉ ગામની હાઈસ્કૂલમાં તેમની માંગણીને આધીન વ્યસ

મુિક્ત સંદભ� �ફલ્મ બતા
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 ટી . બી . �ગૃિત અિભયાન

િસિવલ હૉિસ્પટલ ન�ડયાદ િજલ્લા ક્ષય િનવ- કેન્� ન�ડયાદ તેમજ જય
માં ��ાણી સંગીત કલા સંસ્થાના સંયુક્ત ઉપ�મે અમારી શાળામા

તા.29/11/2019ને શુ�વારના રોજ એક ટી .બી �ગૃિત અંગેનું નાટક રજૂ
કરવામાં આવ્યું કલા સંસ્થા દ્વારા નાટકમાં િવિવધ પા�ો દ્વાર
રોગના લક્ષણો તે કેવી રીતે ફેલાય છ

.બી

, અત્યંત ચેપી રોગ છ . તે રોગની

સરકાર�ી દ્વારા સારવાર  માટેની જોગવાઈઓ અંગે સુંદર કૃિત રજૂ કરવામાં
આવી હતી. સરકાર�ી દ્વારાDOT સીધા િનરીક્ષણ હેઠળ સારવાDirect
Observation Treatment દ્વારા દવાઓ િવનામૂલ્યે દદ� સુધી પૂર
પાડવામાં આવે છે . દદ�ને પોષણક્ષમ આહાર માટે દર મિહન

500 �

સરકાર�ી દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છ . કુલ છ મિહનાની સારવારના
અંતે રોગ નાબૂદ થાય છે.

આમ, સંગીત કલા સંસ્થા દ્વારા ,બી રોગ અંગેની �ગૃિત માટે સુંદર નાટક રજૂ કઆવામાં આવ્યું. િવ�ાથ�ઓએ તે

અંગેની સમજ કેળવી અંતમાં આભાર દશર્ન �ી જિતનભાઈ પરમાર દ્વારા કરવામાં આવ.
 સૌર ઉ�ર્ માિહતી
આજ રોજ ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર્ િનિમ�ે હાથ ધરયે
કાયર્ના ભાગ �પે �ામસેવા કેન્� દેથલીની  -પાસના ખેડૂતોને સૌર ઉ�ર્
આધા�રત ખેતી અને ઘર વપરાશ માટે સરકારની િવિવધ સૌર ઉ�ર્ની
યોજનાનો લાભ મળે તે માટે િવ�વનું �થમ સૌર ઉ�ર્ સંચાિલત ગામ ઢૂંઢીની
મુલાકાત માટેનું આયોજન આકારવામાં આવ્યું હતુ . અને તે દ્વારા ખેડૂતોને
�ોત્સાહન મળે તેવી માિહતી આપવામાં આવી હત.

 ગાંધી િનવાર્ણ �દન
ગાંધી િનવાર્ણ �દન િનિમ�ે �ામસેવા કેન્� દેથલી સૌ િવ�ાથ�ઓએ ગામમાં �ભાતફેરી ,અખંડ કાંતણ,�મકાયર,સમૂહ
�ાથર્ના વગેરે કાયર્�મો કયાર્ હ.સૌ િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા. િશક્ષકોએ િવ�ાથ�ઓની સાથે ગામની મુલાકાત લીધી હ.
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