બા-બાપ ૧૫૦

પ્રવત્તૃ િ દર્ણ
પ : એત્તપ્રલ - ૨૦૨૦

સંર્ાદક
પ્રા. રમેશભાઈ મ. ર્ટે લ
સંયોજક

આયોજન અને સંકલન
ડૉ. ધ્વત્તનલભાઈ ર્ારે ખ

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ં

ડૉ. ત્તમલનભાઈ ભટ્ટ

ફોટોગ્રાફી: શ્રી ત્તવશાલ માંગરોલીયા

પ્રવત્તૃ િ : એત્તપ્રલ - ૨૦૨૦

પ્રવત્તૃ િ : શ્રમયોગીઓને આહાર કીટન ું
ત્તિતરણ
કાયય

: 6 શ્રમયોગીઓને કીટ આપિામાું
આિી

સ્થળ : લલીયા (જિ.: કચ્છ)
તા.

: 01-04-2020

પ્રવત્તૃ િ

: ત્તિડિયો કોન્ફરન્સમાું સહભાગીતા

ત્તિષય

: લોકિાઉનમાું અધ્યાપકોએ પોતાના ત્તિષય
પ્રમાણે

સાડહત્ય-માડહતી

ત્તિદ્યાથીઓને

ઈન્ટરનેટ માધ્યમ દ્વારા આપિી
િક્તા

: િૉ. અનાત્તમકભાઈ શાહ
િૉ. ભરતભાઈ િોષી

સુંયોિક

: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ

સ્થળ

: હડરિીલા, સેક્ટર-૨૯, ગાુંધીનગર

તા.

: 01-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : કોત્તિિ-19 પ્રત્તતકારક આયિેડિક
ઉકાળાન ું ત્તિતરણ
આયોિન: િો. નયનેશભાઈ િસાિા
સહયોગ: િૉ. પ્રિીણભાઈ દલેરા
સ્થળ : મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ - સાિરા
તા.

: 01-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : કોત્તિિ-19 પ્રત્તતકારાત્મક
હોત્તમયોપેથી િિાન ું ત્તિતરણ
આયોિન: િો. નયનેશભાઈ િસાિા
સ્થળ : મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ - સાિરા

તા.

: 01-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : કોત્તિિ-19 િાયરસ પ્રત્તતકાર
માટે જાગૃત્તત અભભયાન

આયોિન: િો. નયનેશભાઈ િસાિા
સહયોગ: િૉ. ત્તમલન સું. ભટ્ટ
સ્થળ : મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ - સાિરા

તા.

: 03-04-2020

પ્રવત્તૃ િ

: કોરોના િાયરસ સુંક્રમણમાું સામાજિક દૂ ર ીન ું માગયિશયન

કાયય

: સુંકલ આજબાજના 15 ગામોની દૂ ધ ઉત્પાિક સહકારી મુંિળીઓમાું દૂ ધ ભરાિિા િતાું

સ્થળ

ગ્રામિનોને માસ્ક પહેરાવ્યા અને ચાર ફૂટના અંતરે ઉભા રહેિા માટે માડહતગાર કયાય.

: મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ – સાિરા

માગયિશયક: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
તા.

: 04-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : િીપ પ્રાગટય
કાયય: પ્રધાનમુંત્રીશ્રીના આિે શ મિબ સાુંિના 7 કલાકે િીિો પ્રગટાવ્યો
આયોિન: િૉ. ભરતભાઈ પટે લ
સ્થળ : સેિક સુંકલ - સાિરા
તા.

: 05-04-2020

પ્રવત્તૃ િ

: લોકિાઉનમાું ત્તિદ્યાથીઓ સાથે િાતચીત

કાયય

: બી.એ. તથા એમ.એ. ના સત્ર 2, 4, 6 ના ડહન્િી, ગિરાતી, ઈત્તતહાસ, અને અંગ્રેજી

ત્તિષયના 54 ત્તિદ્યાથીઓ સાથે ટે લીફોનીક િાતચીત
માગયિશયક: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
સ્થળ

: હડરિીલા, પ્લોટ નું. ૧૭૩, સે .-29, ગાુંધીનગર (ઘરે બેઠા)

તા.

: 06-04-2020

પ્રવત્તૃ િ

: AQAR અહેિાલ માટે માડહતી એકત્ર કરિી

કાયય

: લોકિાઉનમાું ત્તિષયના મખ્ય અધ્યાપકશ્રીને ટે લીફોનીક ચચાય દ્વારા ત્તિદ્યાથીઓના સુંપકય
નુંબર તથા ઈ-મેઈલ એડ્રે સ મે ળિિા

માગયિશયક : પ્રા. રમે શભાઈ પટે લ
સ્થળ

: હડરિીલા, પ્લોટ નું. ૧૭૩, સે .-29, ગાુંધીનગર (ઘરે બેઠા)

તા.

: 07-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : ગૌ-સુંિધન
ય કેન્રમાું પ ૂળા લાિિા
કાયય: લોકિાઉનના લીધે શ્રમજીિીઓના મળતાું સુંકલના સેિકોની
મિિથી ઘાસચારા ખેતીમાુંથી મકાઈના પ ૂળા ઘાસ ગોિાઉનમાું

મકાવ્યા
આયોિન: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
સ્થળ : મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ - સાિરા
તા.

: 08-04-2020

પ્રવત્તૃ િ

: ગ્રામસેિા

કાયય

: લોકિાઉનમાું શ્રમજીિી પડરિારો માટે 4500 ફૂિ પેકેટ
બનાિિા સુંકલના સેિકો દ્વારા સમય અને શ્રમિાન

કાયયકતાય

: શ્રી પ્રિીપભાઈ રાઓલ

આયોિન : સદ્ ભાિના ટ્રસ્ટ – અમિાિાિ
સ્થળ

: શ્રી િક્ષણી અન્નપ ૂણાય કે ન્ર, સાિરા

તા.

: 09-04-2020

પ્રવત્તૃ િ

: ગ્રામસેિા

કાયય: 1. કોરોના સુંક્રમણથી બચિા સાિરા ગામમાું 1400 માસ્કની
િહેંચણી
2. સાિરા ગામમાું સેનેટાઈઝમાું આયિેડિક હેન્િિોશની િહેંચણી
3. ચેપરડહત રસ્તાઓ માટે
છુંટકાિ
સહકાર

: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ

આયોિન : રે િાબેન ધરમસી િે સાઈ

સરપુંચ, સાિરા પુંચાયત
તા.

: 14-04-2020

બે િખત ટ્રેક્ટર દ્વારા િિાનો

પ્રવત્તૃ િ : ગ્રામસેિામાું સહભાગીતા
કાયય: સાિરા ગામમાું શ્રમજીિીઓને મગ

િાળ અને ચોખાની 1320 કીટની
િહેંચણી
શ્રમિાન: સુંકલના ત્તસક્યરીટી સેિક શ્રી
પ્રિીપભાઈ રાઓલ
તા.

: 15-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : િિાનો છુંટકાિ

કાયય:સુંકલના ત્તિભાગોને કોરોના િાયરસ
મક્ત કરિા િિાનો છુંટકાિ
સ્થળ: તમામ કાયાયલય, સેિક ત્તનિાસ,
કન્યા છાત્રાલય, કમાર છાત્રાલય
કાયયકતાય : િો. નયનેશભાઈ િસાિા
તા. : 16-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : થમયલ સ્કે નીંગ
કાયય : સેિકો અને સેિક ત્તનિાસ સભ્યોન ું
ઉષ્ણતામાન જાણી કોરોના
િાયરસથી સજાગ રહેવ ું
કાયયકતાય : િો. નયનેશભાઈ િસાિા
સ્થળ : મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ - સાિરા
તા. : 18-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : સુંકલ સફાઈ

કાયય: મખ્ય િરિાજાથી ગ્રુંથાલય સધીના
બાગમાુંથી ઘાસ અને સ ૂકા પાન
કાઢી સાફ-સફાઈ

કાયયકતાય: સુંકલના ત્તસક્યરીટી સેિકો
આયોિન: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
તા. : 20-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : કન્યા છાત્રાલય સફાઈ
કાયયકતાય : િશરથભાઈ રાિલ
આયોિન : સ્સ્મતાબેન ગામીત
(ગૃહમાતા)
સ્થળ : મ.િે . ગ્રામસેિા સુંકલ - સાિરા

તા. : 21-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : કમાર છાત્રાલય સફાઈ
કાયયકતાય : શ્રી મોહનભાઈ પટે લ

શ્રી િયેશભાઈ રાિલ
આયોિન : બુંને ગૃહપત્તત
તા. : 21-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : ત્તિશ્વ પથ્ૃ િી ડિિસ ઉિિણી
કાયય : સફાઈ કાયય દ્વારા પથ્ૃ િીને સ્િચ્છ
કરિી
કાયયકતાય : ત્તસક્યડરટી સેિકો અને સેિક

સ્થળ : સુંકલ
તા. : 22-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : શ્રમકાયય
કાયય: િિારના પ ૂળા ખેતરમાુંથી ગૌ

સુંિધયન કે ન્રના ઘાસ ગોિાઉનમાું ભરિા
આયોિન : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
તા. : 23-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : પરામશન
ય કાયયક્રમ

કાયય: કોત્તિિ-19ના ભયથી ઉભા થતા
માનત્તસક તણાિને દૂર કરિા માટે નો
િાતાયલાપ
િક્તા : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
િો. નયનેશભાઈ િસાિા

તા. : 25-04-2020

ું ન
પ્રવત્તૃ િ : ગીત ગિ
કાયય: કોત્તિિ-19ના ભયથી ઉભા થતા
માનત્તસક તણાિને દૂર કરિા ગીત
ું ન ગોઠિાય ું
ગિ
જૂથ : સુંકલના સેિકો
જૂથ : શ્રી િગિીશભાઈ પરીખ
સ્થળ : સુંકલ

તા.

: 25-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : ગ્રામસેિા
કાયય: લોકિાઉનમાું શ્રમજીિી પડરિારો માટે 4500 ફૂિ પેકેટ બનાિિા

સુંકલના સેિકો દ્વારા સમય અને શ્રમિાન
માગયિશયક: પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ

આયોિન: સદ્ ભાિના ટ્રસ્ટ – અમિાિાિ
સ્થળ: શ્રી િક્ષણી અન્નપ ૂણાય કે ન્ર, સાિરા
તા.

: 28-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : થમયલ સ્કે નીંગ (કોિીિ-19)
કાયય: શ્રી િક્ષણી અન્નપ ૂણાય કે ન્ર – સાિરા
દ્વારા ફૂિ પેકેટ બનાિતા કામિારોન ું
ઉષ્ણતામાન જાણિા થમયલ સ્કે નીંગ

કાયયકતાય : િો. નયનેશભાઈ િસાિા
તા. : 28-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : િિાનો છુંટકાિ

કાયય:સુંકલના ત્તિભાગોને કોરોના િાયરસ
મક્ત કરિા િિાનો છુંટકાિ
સ્થળ: તમામ કાયાયલય, સેિક ત્તનિાસ,
કન્યા છાત્રાલય, કમાર છાત્રાલય
કાયયકતાય : િો. નયનેશભાઈ િસાિા
તા. : 30-04-2020

પ્રવત્તૃ િ : સુંકલ ત્તિકાસ
કાયય: ત્તિદ્યાથીઓ માટે ખલ્લી બેઠક
બનાિિી

કાયયકતાય: બાબભાઈ રાિલ, સરે શભાઈ
રાિલ
સ્થળ: સુંકલના ડહિંચકા પાસે
તા. : 30-04-2020

પ્રવ ૃત્તિ

: લોકિાઉનમાું ઘરે બેઠાું ત્તશક્ષણ

કાયય :

લોકિાઉનમાું

ત્તિદ્યાથીઓ

અને

અધ્યાપકો ઘરે બેઠા છે ત્યારે કલનાયકશ્રી
િૉ.

અનાત્તમકભાઈ

અધ્યાપકો

શાહના

ઈન્ટરનેટના

આિે શથી

માધ્યમથી

ત્તિદ્યાથીઓને ભણાિિાની પ્રડક્રયા કરે છે .

કાયક
ય તાય

:

સુંકલના

ઈત્તતહાસ

અને

ડહન્િી

અંગ્રેજી,

ગિરાતી,

ત્તિષયના

તમામ

અધ્યાપકશ્રીઓએ ઈ-મેલ, ત્તિડિયો કોન્ફરન્સ,
િોટ્સએપ, ટે લીફોનીક માધ્યમ દ્વારા ખ ૂબ િ
મહેનત કરી ત્તિદ્યાથીઓના અભ્યાસક્રમન ું

માગયિશયન પ ૂરું પાિ્.ું
તા. : 01-04-2020 to 30-04-2020

પ્રેસ નોટ

આભાર....

