માઈક્રોબાયોલો� િવભાગ અને�ૃહ િવજ્ઞાન િ
િવજ્ઞાન અને પ્રયો�જત િવજ્ઞાન િવ
પંચાયતી રાજ તાલીમ ક�ન્દ્ર પ�,
� ૂજરાત િવદ્યાપ, સાદરા

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ શતાબ્દ�વષર્ની ઊજવણઅહ�વાલ
� ૂજરાત િવદ્યાપીઠતેના સ્થાપનાકાળથીગાંધી �ુલ્યો અને તેના અમલ દ્વાર
આયામી િવકાસ અથ� કાયર્રત છે �ૂજરાત િવદ્યાપીઠના �ૂળધ્યેઓમાં ભારતનો ઉત્કષર્
ઉપર ન�હ પણ ગામડા પર અવલંબે છે તેથી િવદ્યાપીઠના તમામ િવદ્યાથ�ઓ તથા િશક્ષકો
પોષક ક�ળવણી ના પ્રચાર અથ� કાયર્રત છે મહાિવદ્યાલયમાં  અભ્યાસ કરતા િ

,

કાયર્રત સેવકો સાથે મળ� એ ગ્રામ્ય સ�ુદા ય માં �ય છે અને ગ્રમોત્થ ાનની પ્ર�ૃિ� કર�
સ્થાિનક �ુવાનો પણ તે પ્ર�ૃિ�ઓ થી પ્રેરાય અને જોડાય તેમજ ગ્રામોત્થાનની પ્ર�ૃિ
ઉભા કર� તવ
ે ા પ્રયત્નો થાય.
� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ દ્વારા ન�� થયેલ ધ્યેયોને ધ્યાનમાં રાખી માઈક્રોબયોલો
અને �ૃહિવજ્ઞાન િવભ, િવજ્ઞાન અને પ્રાયો�જત િવજ્ઞાન િવ

, સાદરા દ્રારા સાદ,

રાજ�ુર, દોલારણા વાસણા, અ�ણયોડ અને નારા�ના �ુવાડા એમ �ુલ પાંચ ગામોમાં કામ
કરવા�ુ ન�� ક�ુર્ છ . � ૂજરાત િવદ્યાપીઠ શતાબ્દ�વષર્ની ઊજવણીના ભાગ�પે આ ગામો
ક�ટલાક િવશેષ કાયર્ક્રમો કયાર્ હતા �નીચે �ુજ.

 રાજ�ુર પ્રાથિ શાળાના બાળકોને સાધનો વગરની િવિવધ રમતો દ્વારાતેઓને િવશે
સંદ�શ આપ્યો હત.

 રાજ�ુર ગામમાં લોકસંપકર્ દ્વારા તેમજ િવિવધ પોસ્ટરો લગાડ� સ્વચ્છતા ��
િવશેષ કાયર્ક

 શાળામા ં િવદ્યાથ�નીઓ સ્વરક હ�� ુ કરાટ�ની
તા�લમ

 ગામમાં લોકસંપકર્ દ્વારા બાયોગેસઅને કમ્પોસ્ટ�ગ �ગે �ણકાર�



અ�ણયોડ અને નારા�ના �ુવાડા ગામમાં શ્રમકા:
શ્રમકાયર્ દરિમયાન િવદ્યાથ�ઓએ બં�ે ગામોમાં અલગ અલગ િવસ્તારમાં જઈશ

અને સફાઇ કાયર્ ક�ુર્ હ� . શ્રમકાયર્ દરરોજ ૯ િવદ્યાથ�ઓ એક એવી ૧૨ �ુકડ�ઓ

ગામના �ુદા-�ુદા િવસ્તારોમા જતી હતી. શ્રમકા દરિમયાન િવદ્યાથ �હ�ર
રસ્તા, �ુલ્લ જગ્યા, ફ�ળયાઓમા ં સફાઈ કરાવી, પ્લા�સ્ એકત કર�ું, �બન જ�ર�
કચરો એકિત્ કર� ટ્ર�ક્ટર ભર� તેનો િનકાલ કરવા �ુધીની સમગ પ્ર�ક કર� હતી.
આમ દરરોજ ૧૦૮ િવદ્યાથ ૨ કલાક સતત શ્ કરતા હતા. જો આ સમગ કાયર્ન
આિથ�ક ર�તે � ૂલવીએ તો દરરોજ ૧૦૮ િવદ્યાથ X

૨ કલાક = ૨૧૬ કલાક�ું કામ

થ�ું હ� ું. આમ �ુલ છ �દવસ દરિમયાન ૧૨૯૬ કલાક િવદ્યાથ� શ્રમદ ક�ુ� હ� ું.
જો આપણે ૮ કલાકના ૩૦૦ �િપયા વળતર ગણીએ તો �ુલ ૪૮,૬૦૦/- �િપયા�ું
શ્રમદાન ફાળો રાષ્ટ્રસેવા આપ્ય તેમ ગણી શકાય.

 અણીયોડ ગામની પ્રથિમક શાળા મ

, મહાકાળ� માતા�ના મં�દરમાં , મહાદ�વ�ના

મં�દરમા ં તેમજ ગામના િવિવધ જગ્યાએ �ુક્ષારોપણ ક�ુ� હ.

 તા 7-1—2020

ને મંગળવારના રોજ શાળામાં �ુક્ષારોપણ કર

બગીચા �ું િનમાર્ણ ક�ુ� હ�ુ.

‘સ્વામી િવવેકાનં ’

 રાત્રી દરમ્યાન અ�ણયોડઅને નારા�ના �ુવાડા ગામના ગ્રામજનો માટ� સ�વ
આધા�રત �ફલ્મ િનદશર્ન�ું આયોજન ુ� હ�
�ક
.



તા 8-1—2020ને �ુધવારના રોજ સવાર�

9-00 વાગ્યેથી નેત્ર �ચ�કત્સા ક�મ્

આયોજન કરવામા ં આવ્�ું હ�ુ. આ ક�મ્પનો �ુલ

260 ગ્રામજનો એ લાભ લીધો હ.

�માંથી 145 ગ્રામજનોની �ખોની તપા
કર� િન :�ુલ્ક ચશ્માં આપ્યા .

22

ગ્રામજનોને મોિતયાની સારવાર અથ�  �જ
હો�સ્પટલમાં બી� �દવસે લાવવ-લઈ
જવાની વ્યવસ્થા ગોઠવી હ. આ
હો�સ્પટલમાં જમવા�ું તેમજ ઓપર�શનની
સવ
ે ા િન:�ુલ્ક આપવામાં આવે છ .

 તા 8-1—2020ને �ુધવારના રોજ બપોર�

2-00 કલાક� �ૃિષ િવજ્ઞાન ક�, રાંધે�થી

ડો. િવષ્�ુભાઈ ગગર્ અને . િવનયભાઈ ગોર� અ�ણયોડ અને નારા�ના �ુવાડા ગામના
ગ્રામજનો સમક્ષ સ�વ ખેતી અને �કચનગાડર્ન�ગ પર વ્યાખ્યાન આપ્�ું હ�
�કચન ગાડર્ન�ગ�ું પ્રત્યક્ષ પ્રાયો�ગક  િનદશર્ન કર� સ�વ ખેતી કરવા પ્રોત
હતા.



રાત્રેસંસ્�ૃિતક કાયર્ક્રમ ક. સંસ્�ૃિતક કાયર્ક્રમમાં દ્વારા બેટ� બચાવો બેટ�
તથા �ી� ુ સમાજમા ં યોગદાન િવષય પર ભાર �ુક� ગ્રામજનોમાંસંવેદના જગાડવાન
પ્રયત્ન કય� .



તાર�ખ 9-1-2020 ના રોજ ડો નૈનેશભાઈ વસાવા અને પ્રાથમીક આરોગ્ય ક�ન
અણીયોડના સં�ુક્ત ઉપક્રમેસવર્ રોગ િનદાન ક�મ્પ �ું આયોજન ક� ુર. આ ક�મ્પનો
45 ગ્રામજનો એ લાભ લીધો હતોતેમજ સારવાર દરિમયાન જ�ર� દવાઓ પણ આપ
હતી.



તાર�ખ 9-1-2020 બપોર� 2-00 થી 3-00 દરમ્યાન ઉષાબહ�ન પટ�લ દ્વારા ગામ
મ�હલાઓ તં�ુરસ્ત રહ� તે માટ� પૌ�ષ્ટક આહાર�ું મહત્વઅને તેને બનાવવાની ર�ત
વક્તવ્ય આપ્�ું હ.

 10-1-2020ને �ુક્રવાર� રાત્રે ભવ્ય સંસ્�ૃિતક કાયર્ક્રમ �ું આયોજન કરવામાં . �માં
ગણેશ વંદના, યોગ � ૃત્ , રાજસ્થાની �ૃત , ગરબો, રાસ, ભગતિસ�હની સદાહત આધા�રત
નાટક, અ�ના બગાડ આધા�રત નાટક , દ�શભ�ક્ત ગી , ગૌતમ થી ગાંધી �ુધી િવષય
આધા�રત સ્પી , પીરામીડ , NSS આધા�રત નાટક �વી �ુલ

15 �ૃિતઓ ર�ુ કર� હતી .

આ સમગ્ર કાયર્ક્રમનો આશય ગ્રામજનોમાં ��ૃિત અને સંવેદના જગાડવાન
સ્વચ્છતા �ગે ��ૃિત આવે અને અ�ણયોડ ગામને સ્વચ્છ ગામ બનાવવામાં સહકાર
તે હતો.

 10-1-2020ને શિનવાર� સવાર� 10-00 થી 3-00 દરમ્યાન રક્તદાન િશ�બર �ું આયોજ
ક�ુ� હ�ું �મા ં િશ�બરાથ�ઓ અને ગ્રામજનોના  સ�હયારા પ્રયત 37 �ુનીટ રક્ત એકિત્
ક�ુર્ હ�. રક્તદાન િશ�બરમાં અ�ણયોડ ગામના સરપંચશ્રીએ પણ રક્તદાન ક�ુ�.

 રાત્રે સરપંચશ્રી અને ગામના આગેવાનોસાથે રાત્રી બેઠક ક. આ બેઠકમા ં ગામના
િવિવધ પ્ર�ો અનેતેના સમાધાન �ગે ચચાર્ કર� .

 માઇક્રોબાયોલો� િવભ, �ૃહિવજ્ઞાન િવભ, � ૂજરાત િવદ્યાપ, સાદરા, િસિનયર સીટ�જન
�ુપ, ગાંધીનગર અને ર� ડ ક્ર

, અમદાવાદના સં�ુક્ત ઉપક્રમે.૩૦/૧/૨૦૨૦

ગાંધીિનવાર્ણ �દન િનિમ�ે રક્તદાન િશ�બર�ું આયોજન કરવામા આવ્�ુ . �મા
િવદ્યાશાખાના ડ�નશ્ર. શ્રીિનવાસ �ૂ , �ૃહિવજ્ઞાન િવભાગના અધ્યક. િન�ખલ ભટ ,
બં�ે િવભાગના એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ ઓ�ફસર ડો કૌિશકભાઇ  , ડો.પા�ુલ સા� ુ, બં�ે
િવભાગના સવ
ે કો અને તમામ િવદ્યાથ�ઓના સઘન પ્રયત

ુ ટ રક્ત એકત્ર
૬૧ �િન

કરવામા આવ્�. આ રક્ત સમાજમાં જ�ર�યાતમંદોને ઉપયોગી નીવડ� તેવા �ુભ આશયથી
આ કાયર્ક્રમ�ુ આયોજન ક�ુર્. આ ર�તે અમે ગાંધીિનવાર્ણ�દને ગાંધી�ને શ્રધ્ધાં
આપી હતી.

 તાર�ખ 09-02-2020ને રિવવારના રોજ અ�ણયોડ ગામમાં શ્રી �ું��વર મહાદ�વનામં�દર
મેળો હતો. આ મેળામાં આ�ુબા�ુના લગભગ 20 થી 25 ગામોમાંથી વસ્તી આવે છ .
આવનાર તમામ ભક્તોને પ્રસાદ�પે જમાડવામાઆવે. આથી આ જમણવારમા ં અ�નો
બગાડ ન થાય અને તેનો સ�્ ઉપયોગ થાય તે માટ� અમારા િવદ્યાથ�ઓએ પ્ર
પીરસવાની જવાબદાર� સ્વીકાર� હત.
 આ �દવસે આ�ુબા�ુના લગભગ 20 થી 25 ગામોમાંથી વસ્તી આવતી હોઈ ત્યાં આપણ
િવદ્યાથ�નીઓબેટ� બચાવોબેટ� પઢાઓ �ગેના િવિવધ પોસ્ટરો તૈયાર કર� ત્યાં ઉભી
હતી અને આવનાર તમામને આ સંદ�શ આપવાનો પ્રયત્ન કરતી .
 વળ� આ �દવસે અમારા િવભાગમાં ચાલતા ઉદ્યોગો�ું પ્રદશર્ન અને વેચાણ રાખ્�.
 આ �દવસે આવનાર ગ્રામજનોને કાંતણ અને ખાદ��ું મહત્વ સમ�વવા િવદ્યા
�બર ચરખા અને પેટ� રં �ટયા દ્વારા કાંતણ ક�ુર્ .


આ મેળા દરિમયાન ગાંધી�ની પ્રિત�ૃિત લઈ સારા કમર્ કરવા અથ� અથવા પોતાનામ
રહ�લી �ુટ�વો છોડવા પ્રિતજ્ઞા લેવડાવી.

