બા- બાપ ુ ૧૫૦

પ્રવ ૃત્તિ દર્પણ: મે - ૨૦૨૦

સંપાદક

પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સંયોજક
પરામર્શન
ડૉ. નયનેશ વસાવા
ચિત્ર ગોઠવણી અને લખાણ
શ્રી વિશાલ માંગરોલીયા

પ્રવ ૃત્તિ

: ગ્રામસેવા

કાર્ય

: શ્રી જક્ષણી અન્નપ ૂર્ણ કેન્દ્રમાં બનાવેલ બાવન વ ૃદ્ધો
માટે ૨૦૦ ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવુ.ં

કાર્યકર્તા

: શૈલેષભાઈ શાહ, કનુભાઈ ગોસ્વામી, પ્રદીપભાઈ
રાઓલ અને આશવભાઈ શાહ

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: રાહોલબા વ ૃદ્ધાશ્રમ, મગોડી ગામ તા.જિ. ગાંધીનગર

તારીખ

: ૧-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: ગ્રામસેવા

કાર્ય

: બાવન વ ૃદ્ધોનું થર્મલ સ્કેનીંગ કરી વધુ ઉષ્ણતામાન
વાળા વ ૃદ્ધોને સારવાર આપવાનું માર્ગદર્શન આપી
કોરોના વાયરસ અંગે ની તપાસ હાથ ધરાઈ.

કાર્યકર્તા

: ડૉ. નયનેશ વસાવા

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: રાહોલબા વ ૃદ્ધાશ્રમ, મગોડી ગામ તા.જિ. ગાંધીનગર

તારીખ

: ૧-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સંકુલ વિકાસ

કાર્ય

: વિદ્યાર્થીઓ ખુલ્લામાં બેસી શકે તે માટે ૪૦ ફૂટ લાંબી
વિદ્યાર્થી બેઠક વ્યવસ્થ કરી.

કાર્યકર્તા

: પ્રદીપભાઈ રાઓલ, ભરતભાઈ રાવળ, સુરેશભાઈ
રાવળ, મેહલ
ુ ભાઈ રાવળ, જેન્તીભાઈ, ગોરધનભાઈ,
મહેન્દ્રભાઈ, બળદે વભાઇ રાઠોડ દ્વારા મદદરૂપ થયા.

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: હિંચકા બાગ

તારીખ

: ૨-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વિસ્તરણ પ્રવ ૃત્તિ

કાર્ય

: કોરોના વાયરસ સંક્રમિત ફેરીયાઓ લારી ઉપરથી
શાકભાજી કે વસ્ત ુઓ ખરીદી કરવી નહિ.

વિકલ્પ

: ઘરમાં સંગ્રહ કરે લ કઠોળ અને તેલિબિયાના દાણાનો
ઉપયોગ કરવો જેનું અઠવાડિક આહાર આયોજનની
અમલવારી.

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: લોકડાઉનમાં ઘેર બેઠા બેઠા- ગાંધીનગર

તારીખ

: 3-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: ગ્રામ સેવા

કાર્ય

: રાહોલબા વ ૃદ્ધાશ્રમના ૫૫ વ ૃદ્ધોને અન્નદાન કરાવવું જેમાં
૫૦ કિગ્રા. ખાંડ, ૩૦ કિગ્રા ત ુવેરદાળ, ૩૦ કિગ્રા
મગદાળ અને તેલના ડબ્બા - ૨ આપવા.

કાર્યકર્તા

: સર્વોદય પરિવાર ટ્રસ્ટ- અમદાવાદ
ટ્રસ્ટી શ્રી. શૈલેષભાઈ શાહ- સાદરા સ્વયમ સેવક શ્રી
કનુભાઈ ગોસ્વામી, બિન્દે શ મોદી, અલ્પેશ સોની,
પ્રદીપભાઈ રાઓલ

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: રાહોલબા વ ૃદ્ધાશ્રમ

તારીખ

: ૬-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સંકુલ વિકાસ

કાર્ય

: ગાયો બાંધવાની શેડમાં ભોયતળીયામાં ખાડા પડ્યા
હોવાથી લોકડાઉનમાં શ્રમયોગી ન મળતા સંકુલના
સિક્યુરીટી સેવકો દ્વારા સિમેન્ટ કાકરીથી ખાડા પ ૂર્યા

કાર્યકર્તા

: સિક્યુરીટી સેવકો

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: ગોં-સવર્ધન કેન્દ્ર

તારીખ

: ૭-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: લોકડાઉનમાં ઘેર બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓની
સ્પર્ધામાં સહભાગીતા

સ્પર્ધા

: કાવ્ય રચના, ચિત્ર સ્પર્ધા, નિબંધ
સ્પર્ધા

ભાગલેનાર : પ ૂજાબેન, દિશાબેન, દ્રષ્ટીબેન
માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
તારીખ

પ્રવ ૃત્તિ

: ૯-૫-૨૦૨૦

: આરોગ્ય સેત ૂ એપનો ઉપયોગ સંકુલના
સૌ સેવકો ઉપયોગ કરી કોરોના વાયરસ
સંક્રમણથી સજાગ બને

માર્ગદર્શક

: ડૉ. નયનેશ વસાવા

સ્થળ

: મ.દે . ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા

તારીખ

: ૧૧-૫-૨૦૨૦

સંકુલમાં કરવાના પર્યાવરણ કાર્યો
માત્ર આ વર્ષ પુરતા બાગાયતી વ્રુક્ષો છોડ લાવી ફળછોડ ઉછે ર કરવા તેમજ ઔષધિક
વનસ્પતિ વાવવી જેમાં નીચે મુજબ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે .
૧૦૦ આંબા ૧૦૦ આમળા
૧૦૦ શેત ુર ૧૦૦ ફાલસા
૧૦૦ કરમદા ૧૦૦ સીતાફળ

શોપીશ છોડ
૨ શિવજટા, ૨ પામ, ૧૦ વાંસ
ઔષધ છોડ
૧૫૦ ત ુલસી, ૧૫૦ ડમરો, ૧૫૦ અરડુસી, ૧૫૦ એલોવેરા, ૧૫૦ અરીઠા
ફૂલછોડ
૧૫૦ ગલગોટા, ૧૫૦ મોગરો, ૧૫૦ બારમાસી, ૧૫૦ જાસુદ

આયોજન: પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ: સંકુલના પડતર પડી રહેલી જગ્યામાં

પ્રવ ૃત્તિ

: નિદામણ કાઢવું

કાર્ય

: વિસ્તરણ નિયામક ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીના
માર્ગદર્શનથી વાવેલ છોડમાં નિદામણ કાઢી છોડનો ક્યારો
ચોખ્ખો કરવો

કાર્યકર્તા : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી સ્મ ૂતી બાગ

તારીખ

: ૧૫-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: ગાયનું વિયાણ થવું

ગાયાનું નામ : દૂ ધ મહાસાગર
વેતર

: ત્રીજુ ં

સ્થળ

: ગોં-સવર્ધન કેન્દ્ર

જન્મ

: એચ.એફ. ૫૦% વાછરડો

તારીખ

: ૧૫-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: લોકડાઉન વખતે ગ ૃહ ઉદ્યોગ કાર્ય

કાર્યકર્તા : વસંતબેન વાણીયા
સ્થળ

: ગાંધી ખાદી ગ ૃહ ઉદ્યોગ કેન્દ્ર

તારીખ

: ૧૯-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: પિયત કરવું

કાર્ય

: જુવાર વાવેતર માટે ગાળવાણ કરતા શ્રમજીવીને
થોડો સમય મદદરૂપ થવુ.ં

કાર્યકર્તા : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ, ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા
સ્થળ

: ગોં-સવર્ધન કેન્દ્રના ધાસચારા ખેતર

તારીખ

: ૨૦-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વિડીયો કોન્ફરન્સ

માધ્યમ : ઝૂમ એપ્લીકેશન
વિષય

: કોરોના યોદ્ધાઓને આવકાર

સ્થળ

: કોમ્પ્યુટર વિભાગ

ગોઠવણી : શ્રી વિશાલ માંગરોલીયા
તારીખ

: ૨૧-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની
ઝૂબેશ

વિષય

: દરરોજ વીસ મિનીટ પ્રાણાયામ કરો

જૂથ

: સંકુલના સેવક ભાઈ- બહેનો

સ્થળ

: સંકુલના પ્રાંગણમાં

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
તારીખ

: ૨૨-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: શોકસભા

વિષય

: કિરીટભાઈ વિદ્યાર્થીનું અકસ્માતથી મ ૃત્યુ થયું
હોવાથી કુ લનાયકશ્રી કુ લસચિવ શ્રી
નિયામકશ્રી સાથે વાતચીત કરી

સ્વર્ગવાસ : સ્વ. કિરીટભાઈ અભેસિંહ
ગામ

: ધોળાદાતા ફળિયું તા. ગરબાડા, જિ. દાહોદ

આયોજન : શ્રી મોહનભાઈ પટેલ
તારીખ

: ૨ 3-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: હાથ સફાઈની રીત

કાર્ય

: કોરોના વાયરસ સંક્રમણથી બચવા
સેવકોના પરિવારના સભ્યોએ હાથ ધોવાની
રીત શીખવી

સ્થળ

: સંકુલના પ્રાંગણમાં

માર્ગદર્શક : ડૉ. નયનેશ વસાવા
તારીખ

: ૨૯-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: મુલાકાત

કાર્ય

: અરડુસાના વ્રુક્ષની ગણત્રી અને
વેચાણ માટે ભાવ લેવા

મુલાકાતી : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ, શ્રી.
બળદે વભાઇ રાઠોડ, શ્રી.પ્રદીપભાઈ રાઓલ
સ્થળ
તારીખ

: નર્મદા વન
: ૩૦-૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સેનિટાઇઝેસનની વ્યવસ્થા

કાર્ય

: પરિસરમાં આવેલ ગ્રંથાલય, મહાવિદ્યાલયને
સંપ ૂર્ણ ચેપરહિત બનાવવામાં આવ્યું

કાર્યકર્તા : સિક્યુરીટી સેવકો
આયોજન : ડૉ. નયનેશ વસાવા
સ્થળ

: સંકુલ

તારીખ

: મહિના દરમ્યાન પ્રત્યેક સોમવાર

પ્રવ ૃત્તિ

: સફાઈ અને સ્વચ્છતા

કાર્ય

: ઉંદર અને ખિસકોલીથી કોતરી
ખાધેલ પતરા નીચેના આવરણનો
પડેલો કચરો એકઠો કરી નિકાલ કરવો

કાર્યકર્તા : વસંતબેન વાણીયા
સ્થળ

: ગાંધી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ

તારીખ

: ૨૬-૦૫-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ
કાર્ય

: ઝાંખા થઇ ગયેલ બોર્ડ બનાવવા
: લોકડાઉન પહેલા બોર્ડ બનાવવાની
કામગીરી ચાલતી હતી તે લોકડાઉનમાં
બંધ હતી. અધ ૂરા બોર્ડ બનાવડાવ્યા

ૂ
ચિત્રકાર : શ્રી તષારભાઈ
જોષી
સ્થળ

: સંકુલના બધાજ વિભાગોમાં

તારીખ

: ૨૭-૦૫-૨૦૨૦

આભાર

