ગ્રામસેવાકેન્દ્ર
શતાબ્દી વષ�ની ઉજવણી ના કા�
ય ક્

 ર� ઓક્ટોબર–ગાંધી �ંિત  : (૨-૯-૧૯):
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ગ્રામ સેવાકેન્દ્ર ભલાડા પૂ� ગાંધી બાપ૧૫૦મી 

જન્મ જયંતી ના િવ� અિહંસા િદન િનિમ�ે પ્રભાતફ

, ગ્રામ સફાઈ અને સ્વચ્છતા રેલી 

આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગ્રામસેવાકેન્દ્રમાથી સવારે પ્રભાત  ફેરી નું આયોજન કરવામાં.

ર ેલીમાં િશ�કો અને બાળકો �ારા ગાંધી� અને સ્વચ્છતાનાસૂત્રોચાર કરવામાં  , ત્યાર બાદ

ગ્રામસેવાકેન્દ્રના સૌ િવ�ાથ�ઓએ અને સેવકોએ ગામની સમૂહ સફાઈમાં જ. જેમાં ગામના 

રસ્તા, ગામની �હેર સંસ્થાઓ જેવી કે ગ્રામ પંચા , પ્રાથિમક આરોગ્ય કે ,  ધાિમ�ક મંિદરોની 

સફાઈ કરવામાં આવી 

તથાપ્લાિસ્ટકમુ�ભલાડાગામકાય�માંઆદરણીયકલ્પેશભાઈઆશાભાઈપરમારભૂતપૂવ�ખેડાિજ
પંચાયતસભ્યશ, તુષારભાઈ આર પરમાર સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત ભ

, રમેશભાઇ પરમાર

ડેપ્યુટી સરપંચ શ્રી ભલ , ડોક્ટર જતીનૃદરકોર શારસ સર�ણ યોજન , પ્રાથિમક કુમાર શા ,
નવજોત િવ�ાલય ભલાડા  , કૃ િષ િવ�ાન કેન્દ્ર દેથ ,ગ્રામજનો ના સહયોગ થી ભલાડા ગામ ન
વેપારીઓને થેલી િવતરણ કરવામાં આવ્યુ.જં તુનાશક દવા છંટકાવ કરવામાં આવી. સાઈકલ ર ેલીનું

આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

ગ્રામસફ

કાપડની થેલી િવતરણ –

કાપડની થેલી િવતરણ – મંિદર ે

પ્લાિસ્ટક મુ– પ્રિત

સાયકલ ર ેલી પ્રસ્

 પશુ સારવાર કે મ્પ : (૧૫-૧૦-૧૯):
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ગ્રામ સેવાકેન્દ્ર ભલાડા તથા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી 

ભલાડા ના સંયુ� ઉપક્રમે ગુજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ શતાબ્દી વષ� ઉજવણી િનિમ�ે પશુપા
િવભાગ અને કૃ િષ િવ�ાન કેન્દ્રના સહયોગથી પશુ સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આ

આદરણીય કલ્પેશ ભાઈ આશા ભાઈ પરમાર ભૂતપૂવ� ચેરમેન શ્રી દૂધ મંડળી ભલ
ચંદ્રેશભાઇ સોલં , ભૂતપૂવ� ચેરમેન શ્રી િદનેશભાઇ સોલં

,સેક્રેટરીશ

, કે તનભાઈ પટેલ પશુ િચિકત્સક

અિધકારી માતર તાલુકો ના સંયોગથી રસીકરણ અને પશુ દવાઓનું િવતરણ કરવામાં આવ્યું

કરવામાં આવ્યુ.

,

ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષ�ની ઉજવણ
(૧૮-૧૦-૨૦૧૯)

               ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષ�  દૈિનક આયોજ
 પ્રભાતફેર
 સંસ્થા પિરસર સમૂહ સફાઈ .

 શતાબ્દી  વૃ� અને શતાબ્દી વન િનિમ�ે વૃ�ારોપ( ઔષધીઓ અને રોપા )
 સવ�ધમ� સમૂહ પ્રાથ�ના  અને પ્રકૃિત ગીત સમુહ .

 ગાંધી પ્રદશ�, સવ�ધમ� સમભાવ પ્રદશ�, પયા�વરણ બચવો  પ્રદશ�,બેટી 
બચાવો – બેટી પઢાવો,  વ્યસન િનમૂ�લન પ્રદ.

 સ્વચ્છતા િવષે દ્– શ્રાવ્ય સંદ– અિનમેશન િવડીયો  િવ�ાથ�ઓ �ારા 
 સડક સુર�ા દ્રશ– શ્રાવ્ય સંદ– િવ�ાથ�ઓ  �ારા .
 આયુ�વેિદક ,હોિમયોપેિથક અને આંખનો પ્રાથિમક િનદાન સારવાર કેમ(પાંચ
ગામનો )

 છોડ િવતરણ – ખેડૂ તોને .

ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષ� િનિમ�ે સવારે  પ્રભાત ફેરી બાદ સમહુ સફાઈન
આયોજન 

કરવામાં આવ્યુ:

સમૂહ સફાઈ િવ�ાથ�ઓ �ારા

 શતાબ્દી  વૃ� અને શતાબ્દી વન િનિમ�ે વૃ�ારોપ( ઔષધીઓ અને રોપા )

 ધ્વજવંદન:

ગૂજરાત િવ�ાપીઠ સ્થાપના- ધ્વજવંદ

 સ્વચ્છતા િવષે દ્– શ્રાવ્ય સંદ– અિનમેશન િવડીયો  િવ�ાથ�ઓ �ારા ,

સડક સુર�ા દ્રશ– શ્રાવ્ય સંદ–િવ�ાથ�ઓ  �ારા .

સ્વચ્છતા એિનમેશન િવડીય– યુ�ુબ પર

પ્લાિસ્ટક મુ� ભાર– ગાંધીબાપુ એિનમેશન િવડીયો 

સડક સુર�ા સંદે શ – યુ�ુબ પર

 આયુ�વેિદક ,હોિમયોપેિથક અને આંખનો પ્રાથિમક િનદાન સારવાર કેમ(પાંચ
ગામનો )

                 ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષ� િનિમ� સરકારી 

આયુવ�િદક, હોિમયોપેથીક, અને પ્રાથિમક આરોગ્ય િવભાગ
સહયોગથી આંખના િનદાન અને ઉપચાર કે મ્પનું આયોજન

કરવામાં આવ્યુ જેમાં શેખુપુર , સાયલા,મઘરોલ, આખડોલ ,અને 
ભલાડાના કુલ ૯૫ િવિવધ પ્રકારના રોગોના દદ�ઓએ સારવા
લીધી .

ઔષધીય ઉકાળો

હોિમયોપેિથક િચિકત્સા

આયુ�વેિદક િચિકત્સા સારવા

આંખ િનદાન  સારવાર

 છોડ િવતરણ – ખેડૂ તોને .

છોડ િવતરણ 

ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ગ્રામ સેવાકેન્દ્ર ભલાડા મુકામે આજ રોજ ગુ

િવ�ાપીઠ સ્થાપના િદવસની અને શતાબ્દી વષ� ની ઉજવણી ની શુભ શ�આત કરવામાં કરવામા

આવી, જેમાં વૃ�ારોપણ , સરકારી આયુવ�િદક , હોિમયોપેથીક, અને પ્રાથિમક આરોગ્ય િવભાગ

સહયોગથી આંખના િનદાન અને ઉપચાર કે મ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હત

, દદ�ઓને 

આયુવ�િદક ઉકાળો, િવનામૂલ્યે દવ, અને દર ેક દદ�ને છોડનું પણ િવતરણ કરવામાં આવ્યુ, સૂય� ઉ�� 

અંતગ�ત ખેડૂ તોને માગ�દશ�ન આપવામાં આવ્યુ , આજના આ કાય�ક્રમના મુખ્ય મહેમાન આદરણ
ડો. જતીન્દર કૉર શારસ શૈરં�ણ યોજના ખેડા

,વડોદરા અને આણંદ િનયામકશ્ર , આદરણીય 

મનુભાઈ પટેલ પરીએજ , આદરણીય કલ્પેશભાઈ આશાભાઈ પરમાર ભૂતપૂવ� ખેડા િજલ્લા પંચાય

સભ્ય શ , તુષારભાઈ પરમાર સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત ભ

, િહં મતિસંહ  ઠાકોર બી.આર.સી 

માતર તાલુકો, લાલસીભાઈ સી.આર.સી ભલાડા, ગ્રામજ, વડીલોની ઉપિસ્થિતમાં યો�ય.

િહમ્મતિસહ ઠાકોર- સી.આર.સી. માતર

કલ્પેશભાઈ પરમાર– ભૂતપૂવ� સભ્ય ખેડા િજલ્લા પંચાય
સભ્

સમાચાર �વૃિત આવૃિત

સૂયર્ ઉ�ર્અંતગર્ત સાવી સોલર ના સહીયોગ થી �ફટોપ સોલર માટે ખેડૂતોને માગર્દશર્ન આપવામાં ,
આજના આ કાયર્�મના મુખ્ય મહેમાન આદરણીય . જતીન્દર કૉર શારસ શૈરંક્ષણ યોજના ખે ,વડોદરા 
અને આણંદ િનયામક�ી , આદરણીય મનુભાઈ પટેલ પરીએજ, આદરણીય કલ્પેશભાઈ આશાભાઈ પરમાર
ભૂતપૂવર્ ખેડા િજલ્લાપંચાયત સભ્ય પરીએજ ઇકો ટુ�રજમ ખાતે એક �દવસીય તાલીમમાં સહભાગી  
થયા હતા . જેમાં આજુબાજુના િવરો� 

,શેખુપુર  , પરીએજ ,બામણગામ  ,સાયલા  , દલોલી  , અને 

વાલો�ીના કુલ ૬૦ ખેડૂતોએ આ િશિબરનો લાભ લીધો હતો .

 ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર્ ની  ઉજવણી (૨૨-૧૧-૧૯ ) :
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્� ભલાડા દ્વારા આજરોજ ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર
ઉજવણી િનિમ�ે સાયલા  ,શેખુપુર,પરીએજ અને સ��વાડા મુકામે �ાથર્ના સભ , �ામ સફાઇ , પ્લાિસ્ટક મુક્ત ભા
અંતગર્ત થેલી િવતર , પયાર્વરણ અને સ્વચ્છતા �ગૃિત ર ,અને શાળા પ�રવારોમાં િવ�ાથ�ઓ સાથે બેઠકનું આયોજન 
થયું. ગાંધી પુસ્તકો નું િવતરણ કરવામાં આવ્ય.આજના આ િવિવધ કાયર્�મોમાં �ી અશોકભાઈ આર પરમાર �મુખ�ી તાલુકા
�ાથિમક િશક્ષકસંઘ માત , નરેશભાઈ આર પરમાર આચાયર્ �ી પ .સેન્ટર શાળા પરીએજ સહીયોગ બદલ આભા .
િવ�ાથ�ઓએ ઈકો ટૂ�રઝમ પરીએજ માં વન ભોજનની પણ મ� માણી,અને પયાર્વરણ �કૃિત િવશે માહીતગાર થય.

 વ્યસન િનમૂર્લન અને કેન્સર �ગૃ (૨૩-૧૧-૧૯ ) :
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્� ભલાડા અને નવજોત
િવ�ાલય ભલાડા ના સંયુક્ત ઉપ�મે પૂજ્ય બાપુ ન૧૫૦ મી  જયંતી અનેગૂજરાત 
િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી િનિમ�ે વ્યસન િનમુર્લન અને કેન્સર �
કાયર્�મ �કરીટભાઈ એમ ��પિત અને �દલીપભાઈ બી મેણીયા આયુષ સંસ્થા ન
સહયોગથી યો�યો . �ી અર�વદભાઈ ઠક્કર નવજોત િવ�ાલય ભલાડા દ્વાર
મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્.

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી  : (૧૦-૧૨-૧૯) :
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્� ભલાડા અને બામણગામ તથા દેથલી ના સંયુક્
ઉપ�મે
આજરોજ નાંદોલી અને એની આસપાસના પાંચ ગામના ખેડૂતોને સૂયર્ ઉ�ર્ િવશે માિહતી અને માગર્દશ
આપવામાં આવ્યા તથા ખેડૂત લક્ષી િવિવધ સરકારી યોજનાઓની માિહતી .



શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી  : (૧૧-૧૨-૧૯) :

ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્� ભલાડા
અને બામણગામ  ના સંયુક્ત ઉપ�મે ઇકોટુ�રજમ પરીએજમાં
આજુબાજુના સાયલા ,શેખુપુર ,પરીએજના ખેડૂતોને   સૌર ઉ�ર્
યોજના અને �ફટોપ યોજના િવષે માિહતી આપવામાં આવી .



શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી  : (૧3-૧૨-૧૯) :
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ શતાબ્દી વષ� ઉજવણી

િનિમ�ે  શેખુપુર ગામમાં પશપ
ુ ાલન િવભાગ કે તનભાઈ 
પટેલ પશુ િચિકત્સક અિધકારી માતર તાલુકો ના

સંયોગથી રસીકરણ અને પશુ દવાઓનું િવતરણ આવ્યું
કરવામાં આવ્યુ.



શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી  : (૧૪-૧૨-૧૯) :
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્�
ભલાડા પૂજ્ય બાપુ૧૫૦ મી જયંતી તથા  ગૂજરાત 
િવ�ાપીઠ અમદાવાદ શતાબ્દી વષર્ ઉજવણી િનિમ�ે �ા
સેવા કેન્� ભલાડા તથા  સ્વાિમનારાયણ ગુ�કુળ નાર ન
સંયુક્ત ઉપ�મે  વ

દ્ધ�મ નાર વડીલો માટે ચા�સેટ 

હોસ્પીટલ  ચાંગા ના સહયોગથી આરોગ્ય  કેમ્પનું આયો
કરવામાં આવ્યુ.



શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી  : (૧૮-૧૨-૧૯) :

ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્�
ભલાડા તથા ચા�સેટ હોસ્પીટલ ચાંગા ના સંયુક્ત ઉપ�મ
પૂજ્ય બાપુ ની૧૫૦ મી  જયંતી અનેગૂજરાત િવ�ાપીઠ
શતાબ્દી વષર્ ઉજવણી િનિમ�ે સી�વાડા ગામેઆંખ િનદા
કેમ્પ યો�ય.૧૬૨ �ામજનો આંખ ની તપાસ થઈ અને  કુલ 
: ૫૨ દદ�ઓને ચશ્મા રાહત દરે આપવામાં આવ્.

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી : નેચર  ગાઈડ તાલીમ :
(૨૦-૧૨-૧૯) :
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનતિનવાસી 
�ાથિમક શાળા ભલાડાના  િશક્ષક�ી ઘનશ્યામભ
ય.ુ પી.એલ.સારસ સંરક્ષણઅંતગર્ત એક �દવસીય નેચર ગા
તાલીમમાં લીધી જેમાં  કુદરતી �વોનું રક્ષણ અને તેની
આપણાં માનુષ્ય �વન પર થતી અસરો િવષે  તાલીમ મેળવી
હતી .

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણી : (૨૮-૧૨-૧૯) :
          ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્�
ભલાડા તથા ચા�સેટ હોસ્પીટલ ચાંગા ના સહીયોગ થી પૂજ્
બાપુ ની ૧૫૦ મી  જયંતી અનેગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર
ઉજવણી િનિમ�ે પરીએજ ગામે આંખ િનદાન કેમ્પ
યો�યો.�ામજનો ૧૩૭ આંખ ની તપાસ અને ૫૦ ચશ્મા રાહત
દરે આપવામાં આવ્ય.

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણ:પરીએજ : (૨-૧-૨૦૨૦):
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્�
ભલાડા તથા યુપીએલ  સારસ યોજના અને િવ .પી. અને 
આર.ટી.પી..સાયન્સ કોલેજ આણંદ ના સહીયોગ થી પૂજ્
બાપુ ની ૧૫૦ મી  જયંતી અને ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી
વષર્ ઉજવણી િનિમ�ે પરીએજ ગામે રા�ીય સેવા યોજના
અંતગર્ત એ . એસ. એસ.િશબીર નું ઉદ્ઘાટન આદરણીય
મનીષભાઈ પટેલ વાઇસ �ેિસડન્ટ ચરોતર  િવ�ામંડળ
િવધાનગર ના હસ્તે કરવામાં આવ્ય. િશબીરાથીઓએ સાઇકલ 
�વાસ દ્વારા ચાલો પૃકૃિત ની શરણે  એ સંદેશો લઈને
�ામજનો િશિબરાથ�ઓએ િશબીર ની શુભ શ�આત કરી.

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણ:પરીએજ: (૬-૧-૨૦૨૦):
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્� ભલાડા તથા
િવ.પી. અને આર.ટી.પી..સાયન્સ કોલેજ િવધાનગર ના સંયુક્ત ઉપ�મ
ગાંધી બાપૂ ૧૫૦ વષર્ ઉજવણી િનિમ�ે એ

.એસ.એસ

િશબીરાથીઓએ સાઇકલ �વાસ દ્વારા ચાલો પૃકૃિત ની શરણે
પયાર્વરણ બચાવો જળ બચાવો સંદેશાથી  રેલીનું આયોજન કરવામાં
આવ્યુ..અને રેડ �ોસ સોસાયટી આણંદ સહીયોગથી નવી બનવા જઈ
રહેલ બ્લડ બેન્ક તારાપુર માટે પરીએજ ગામના �ામજનો ન
લોકફાળા દ્વારા દાન ઉઘરાવી આપવામાં આવ્ય.

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણ:ભલાડા: (૭-૧-૨૦૨૦):
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્�
ભલાડા અને દૂધ મંડળી ભલાડા ના સંયુક્ત ઉપ�મે ચા�સેટ
હોસ્પીટલ ચાંગા ના સહીયોગથી  પૂજય બાપુ ની૧૫૦
મી જન્મ જયંતી અને ગૂજરાત િવ�ાપીઠ શતાબ્દી વષર
ઉજવણી િનિમ�ે િન : સુલ્ક૧૬૦ આંખ ની તપાસ
કરવામાં આવી, ૪૯ ચશ્મા રાહત દરે આપવામાં આવ્.

 શતાબ્દી વષર્ની ઉજવણ:(૭-૧-૨૦૨૦):
           ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત 
અનુદાિનત િનવાસી �ાથિમક શાળા ભલાડામાં 

પૂજય

બાપુ ની ૧૫૦ મી જન્મ જયંતી અને ગૂજરાત િવ�ાપીઠ
શતાબ્દી વષર્  ઉજવણી િનિમ�

િવજ્ઞાન કાયર્શાળાન

આયોજન થયું જેમાં મહેમાન �ી ઉપેન્�ભાઈ �નીએ
િવ�ાથ�ઓને િવજ્ઞાનના �યોગો દ્વારા અંધ�દ્ધા 
િવજ્ઞાનનો ભેદ સમ�વ્યો હ . લાકડામાથી બનાવેલા 
રોબોટ બતાવી તેની સમજ આપી હતી .

 ખેડૂ ત પ્રવાસ : (૨૮-૦૧-૨૦૨૦ ):
ગૂજરાત િવ�ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત �ામ સેવા કેન્�
ભલાડા ,દેથલી, બામણગામ �યોિજત ગૂજરાત િવ�ાપીઠ
અમદાવાદ શતાબ્દી વષર્ િનિમ�ે આત્મા �ોજેક્ટ
સહીયોગથી સૌયૅ ઉજૉ મંડળી ઢૂડી, દેશી ગાયઆધા�રત 
સ�વ ખેતી નરસંડા, ડાકોર ખેડૂત �વાસ નું આયોજન 
કરવામાં આવ્યુ.

