
મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦

મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા
બા- બાપ ૂ૧૫૦ અને ગજૂરાત ત્તિવદ્યાર્પીઠ શતાબ્દી વર્ષ� ઉજવણી

પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ
ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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૧-૨-૨૦૨૦

૧-૨-૨૦૨૦

ત્તિવર્ષય: મહિ�લામા ંચાહિ�ત્ર્ય ધડત�
સ્થળ: સવા�ની પ્રાર્થ�ના કન્યા છાત્રાલય
કુલ સખં્યા: ૧૨૦
વક્તા: ડૉ. ગીતાબેન પટેલ

ત્તિવર્ષય: પોષક આ�ા�મા ંદૂધનુ ંમ�ત્વ
સ્થળ: સવા�ની પ્રાર્થ�ના કન્યા છાત્રાલય
કુલ સખં્યા: ૧૨૦
વક્તા: પ્રા. �મેશભાઈ પટેલ

(સયંોજકશ્રી મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદ�ા)



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: મ�ાસફાઈ
સ્થળ: ગૌણ દ�વાજાનો �સ્તો પહિ�સ�માં
કુલ સખં્યા: ૦૯

વિવદ્યાર્થ@ઓની ટુકડી સાર્થે
પ્રા.�મેશભાઈ પટેલ
(સયંોજકશ્રી મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદ�ા)

૧-૨-૨૦૨૦

ત્તિવર્ષય: �ાષ્ટ્રીય સેવામા ંવિશક્ષકોની 
ભવૂિમકા શતાબ્દી વષ�ને લક્ષ્યમા ં�ાખી.
સ્થળ: ૬૬મો કાય�ક્રમ અવિધકા�ી 
પ્રવિશક્ષણ સસં્ર્થા (E.T.I)
કુલ સખં્યા: ૨૫
વક્તા: પ્રા. �મેશભાઈ પટેલ

(સયંોજકશ્રી મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદ�ા)

૧-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: મહિ�લા ખેલો ગ�બા 
સ્થળ: ઉપાસના ખડં શા�ીહિ�ક વિશક્ષણ 

મ�ાવિવદ્યાલય
કુલ સખં્યા: ૪૫
આયોજક: ડૉ. મોતીભાઈ દેવું

વસતંીબેન પ�મા�
સ્મિસ્મતાબેન ગામીત

૧-૨-૨૦૨૦

ત્તિવર્ષય: ગાધંીજીવન પધ્ધવિત પ્રમાણે
આપણુ ંજીવન જીવો તેમજ 
વિનયમ પાલન

સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
કુલ સખં્યા: ૨૬૫
વક્તા: પ્રા. �મેશભાઈ પટેલ

(સયંોજકશ્રી મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદ�ા)

૫-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: બા-બાપ ૂ૧૫૦ ગજૂ�ાત વિવદ્યાપીઠ
શતાબ્દી મ�ોત્સવ ઉદધાટન

સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
કુલ સખં્યા: ૪૬૫
વક્તા: ડૉ. અનાવિમકભાઈ શા�

 ડૉ.ભ�તભાઈ જોશી
 ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા
 પ્રા.�મેશભાઈ પટેલ
 પ્રા. તેજસભાઈ ઠાક�
 ડૉ. �ાજેન્દ્રભાઈ જોશી
 ડૉ. હિદવ્યેશભાઈ ભટ્ટ
 ડૉ. મોતીભાઈ દેવું

૬-૨-૨૦૨૦

ત્તિવર્ષય: �ંગોળી સ્પધા�
સ્થળ: ઉપાસના ખડં વ્યાયામ વિવદ્યાલય
આયોજક: પ્રા.�મેશભાઈ પટેલ

     વસતંીબેન પ�મા�
સ્મીતાબેન ગામીત

૧૦-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: સજીવ ખેતીનુ ંમ�ત્વ
સ્થળ: શાયમ પ્રાર્થ�ના કન્યા છાત્રાલય
સખં્યા: ૧૨૦
વક્તા: પ્રા.�મેશભાઈ પટેલ

(સયંોજકશ્રી મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદ�ા)

    

૧૦-૨-૨૦૨૦

૨૦-૨-૨૦૨૦

ત્તિવર્ષય: શતાબ્દી સ્મવુિત બાગ ઉછે� 
  પવૂ� તૈયા�ી

સ્થળ: મધ્યસ્ર્થ ગ્રરં્થાલય
માર્ગ�દશ�ક: ડૉ. �ાજેન્દ્ર ખીમાણી

    (વિવસ્ત�ણ વિનયામક ગજૂ�ાત વિવદ્યાપીઠ)



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: પહિ�સ�ની મલુાકાત
સ્થળ: મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદ�ા

અને શા. વિશ. મ�ાવિવદ્યાલય, સાદ�ા
વક્તા અને મલુાકાતી: પ્રા.કવિપલભાઈ શા�

               (ટ્રસ્ટીશ્રી ગજૂ�ાત વિવદ્યાપીઠ)

    

૨૦-૨-૨૦૨૦ થી ૨૧-૨-૨૦૨૦

ત્તિવર્ષય: હિ�ન્દી વિવનીત પ�ીક્ષા
સ્થળ:  સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
સખં્યા: ૬૭
ત્તિનરીક્ષક: ડૉ. ગાયત્રીદત મ�તેા

    શ્રી. મો�નભાઈ પટેલ
    શ્રી. જયેશભાઈ �ાવલ
    સ્મીતાબેન ગામીત
    

૨૨-૨-૨૦૨૦ થી ૨૩-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: મ�ેંદી સ્પધા�
સ્થળ: ઉપાસના ખડં વ્યાયામ વિવદ્યાલય
આયોજક: પ્રા.�મેશભાઈ પટેલ

       વસતંીબેન પ�મા�
 સ્મીતાબેન ગામીત
 સયુા�બેન ભગો�ા

ત્તિવર્ષય: કેશ ગ ૂરં્થણ સ્પધા�
સ્થળ: ઉપાસના ખડં વ્યાયામ વિવદ્યાલય
આયોજક: પ્રા.�મેશભાઈ પટેલ

       વસતંીબેન પ�મા�
 સ્મીતાબેન ગામીત

       સયુા�બેન ભગો�ા

૧૦-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: બા-બાપ ૂ૧૫૦ અને ગજૂ�ાત 
વિવદ્યાપીઠ શતાબ્દી વષ� પ્રસગંે માગ�દશ�ન.

સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
વક્તા: ડૉ. �ાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી

 (વિવસ્ત�ણ વિનયામક ગજૂ�ાત વિવદ્યાપીઠ)

ત્તિવર્ષય: ગાધંી સાહિ�ત્ય વાચંન.
સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
સખં્યા: ૨૫૦
વક્તા: શ્રી. જગદીશભાઈ પ�ીખ

૨૬-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: વકતતુ્વ સ્પધા�
સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
સખં્યા: ૦૮
વક્તા: વિવદ્યાર્થ@ ભાઈ- બ�નેો
આયોજન: ડૉ. �ાજેન્દ્રભાઈ જોશી

      ડૉ. હિદવ્યેશભાઈ ભટ્ટ
      ડૉ. મોતીભાઈ દેવું

ત્તિવર્ષય: વિનબધં સ્પધા�
સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
સખં્યા: ૧૮
વક્તા: વિવદ્યાર્થ@ ભાઈ- બ�નેો
આયોજન: ડૉ. �ાજેન્દ્રભાઈ જોશી

      ડૉ. હિદવ્યેશભાઈ ભટ્ટ
      ડૉ. મોતીભાઈ દેવું

૨૮-૨-૨૦૨૦

૨૮-૨-૨૦૨૦



મ. દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા                                           પ્રવતૃ્તિ� દર્પ�ણ અહવેાલ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦
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ત્તિવર્ષય: માનવિસક સ્વાસ્થ્ય જાળવણી
સ્થળ: સ�દા� ઉપાસના મહંિદ�
સખં્યા: ૪૬૫
વક્તા: ડૉ. આનદંીબેન પટેલ

  ડૉ. આ�તીબેન મ�તેા
  ડૉ. સલીમભાઈ હિ��ાણી

૨૮-૨-૨૦૨૦


