જરાત
વિદ્યાપીઠ
અમદાિાદ
ચાવિત
ગૂજગૂરાત
વિદ્યાપીઠ
અમદાિાદ
સંચસં
ાવિત
ગ્રામસે
ન્દ્ર ભિાડા
. તા.
માતર
જી.ખે
ગ્રામસે
િા કેિન્દ્ારકેભિાડા
. તા.
માતર
જી.ખે
ડા. ડા.
ઓક્ટોમ્બર – ૨૦૨૦
ગ્રાિસેવા કે ન્દની પ્રવૃમતઓ:

૧. ગાંધી જયંમત
૨. શાળા બંધ છે , મશક્ષણ નહીં
૩. ઓનલાઈન તામલિ અને પ્રિાણપત્ર
૪. િમહલા સશમિકરણ જાગૃમત
કાયડક્રિ
૫. ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ મહન્દી પ્રચાર
સમિમત
૬. ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ સ્થાપના મદન
૭. દે શી ગાય આધામરત ખેતી પદ્ધમત

પ્રિૃવત અહેિાિ

અંક :૧૫

મિસાઈલ િેન ડૉ.એપીજે અબ્દુ લ કલાિ
જન્મ :

નિધિ :

૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫

૧૫ ઓક્ટોમ્બર ૧૯૩૧

ભારત

રત્નથી

સન્િામનત

વૈજ્ઞામનક

અને

એમન્જમનયર એપીજે અબ્દુ લ કલાિની ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ ના
રોજ ૮૮ િી જન્િ જયંમત હતી . તેઓ ભારતના ૧૧ િા
રાષ્ટ્રપમત હતા. દે શના સવોચ્ચ એવોડડ ભારત રત્નથી
સન્િામનત થયેલા અબ્દુ લ કલાિ જનતાના રાષ્ટ્રમપતા પણ

૮. િાનમસક સ્વાસ્થ અંગે વેમબનાર

કહે વાતા. ગરીબ પમરવારિાં જન્િેલા કલાિે ર ેલવે સ્ટે શન પર

૯. કૃ મિ સુધારા મવધેયક વેમબનાર

પેપર વેચીને પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કયો હતો.
કલાિના મવચાર

૧૦. શ્રિ મશમબર

ઈમેિ આઈડી:

gvpbhalada@gmail.com
બ્િોગ આઈડી:

http://schoolbhalada9.blogspot.com
ફેસબુક આઈડી:

Gramseva Kendra Bhalada
યુટબ
ુ આઈડી :

School nivashi bhalada9
ટે મલગ્રાિ આઈડી :

Nivashi bhalada 9

 સપના એ નથી જે તિે ઊંઘિાં જુ ઓ છો, સપનાં તો
એ છે જે તિને ઊંઘવા દે તા નથી.
 જીવનિાં ફે લ થાઓ તો પણ ક્યાર ેય હાર ન િાનો
કારણ કે ફે લ એટલે ફસ્ટડ એટે મ્્ટ ઈન લમનિંગ.
 જો તિે સૂરજની જેિ ચિકવા ઈચ્છો છો તો પહે લાં
સૂરજની જેિ તપવું પડશે.
 આત્મમવશ્વાસ અને સખત િહે નત અસફળતાની
મબિારીને િારવા િાટે ની સૌથી ઉત્તિ દવા છે .
 રાહ જોનારાને એટલું જ ફળ િળે છે જેટલું કોમશશ
કરનારા છોડી દે તા હોય છે .
ુ રાતી સમાચાર
સંદર્ભ : વી.ટી.વી. ગજ

િેહુલભાઈ.એસ. પટે લ

 રજી ઓક્ટોબર –ગાંધી જ્યંમત : (૨-૧૦-૨૦):
ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ સંચામલત ગ્રાિ સેવા કે ન્ર ભલાડાિાં પૂજ્ય ગાંધી બાપુ ની ૧૫૧િી
જન્િ જયંતી ના મવશ્વ અમહં સા મદન મનમિત્તે કોરોનાની મવકટ મસ્થમતને ધ્યાનિાં રાખીને ગાંધી મવચાર સાથે
શાળા સંકુલની સફાઇ કરવાિાં આવી અને શ્રિ કાયડ કરવાિાં આવયું ,જેિાં ગ્રાિસેવા કે ન્રના સૌ સેવકો જોડાયા.

 શાળા બંધ છે મશક્ષણ નહીં . : (૧૨-૧૦-૨૦૨૦)
ગૂજરાત

મવદ્યાપીઠ

અિદાવાદ

સંચામલત

અનુદામનત મનવાસી શાળાના બાળકો ઘર ે રહી પોતાના
ઓનલાઈન અભ્યાસિાં િામસક લેસન અને પ્રવૃમતઓ
િોકલતા રહ્યા છે તથા કાજલબેન રાઠોડે નજીકના
ગાિોિાં રહે તા મવદ્યાથીઓના ઘર ે જઈ અભ્યાસિાં
િદદરૂપ બન્યા .

 ઓનલાઈન તાલીિ અને પ્રિાણપત્ર : (૦૯-૧૦-૨૦૨૦)
ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ સંચામલત અનુદામનત મનવાસી શાળાના શૈક્ષમણક મવભાગિાં સેવકોએ
ઓનલાઈન તાલીિ અને સ્પધાડિાં ભાગ લઈ પ્રિાણપત્ર િેળવયા જેિાં
મવિય

તાલીિ અને પ્રિાણપત્ર િેળવાર
નું નાિ

- વયમિગત – સાિામજક ગુણોનો મવકાસ અને સલાિત તેિજ
સ્વસ્થ શાળા ભાવાવરણનું મનિાડણ
-પ્રારં મભક બાળ સંભાળ અને મશક્ષણ
- શાળાઓિાં આરોગ્ય અને સુખાકારી
- કલા સંકમલત મશક્ષણ
- ગાંધીજીનું મશક્ષણ
- ગુણોત્સવ
- નવતર ઈનોવેસન ઇન એજ્યુકેશન
- અધ્યયન , અધ્યાપન અને િૂલયાંકન
- અભ્યાસક્રિ અને સિાવેશી વગડખંડો
- મફટ ઈમન્ડયા

અલપેશભાઈ. સો. પટે લ.
કાજલબેન . રાઠોડ
જયરાજન. એ. પરિાર

 િમહલા સશમિકરણ જાગૃમત કાયડક્રિ : ( ૧૭-૧૦-૨૦૨૦ )
ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ સંચામલત ગ્રાિસેવાકે ન્ર ભલાડાિાં િમહલા સહાય કે ન્રના સહયોગથી
િમહલા કાયદાની ૧૮૧ હે લપ લાઇનની અને કોરોના જાગૃમત અંગેની ૮૦ થી ૮૫ િમહલાઓને િામહતી આપવાિાં
આવી હતી . આ કાયડક્રિિાં ભાવનાબેન નવકાર ચાઇલડ લાઇન (ખેડા- આણંદ મજલલો ) , જામતનભાઈ પટે લ યુ.
પી. એલ. સારસ યોજના (ખેડા- આણંદ મજલલો ) , સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર સામહનબેન , સહયોગ િાનવ સેવા
ટર સ્ટના પ્રિુખ પ્રવીણભાઈ વેગડા , પોલીસ સિન્વય પ્રયાસ જયિાડી , મનમધ ફાઉન્ડેશનના પંકજભાઈ પંચાલ
અને કવીટા ફાઇનાન્સના મિલનભાઈ વાઘેલા ઉપમસ્થત રહ્યા હતા. તેિજ આત્મમનભડર યોજના અંતગડત
રોજગારલક્ષી ૧૭ બહે નોને સાબુ અને મફનાઇલ બનાવવાની તામલિ આપવાિાં આવી .

 ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ મહન્દી પ્રચાર સમિમત દ્વારા આયોમજત પરીક્ષા : ( ૧૭-૧૦-૨૦૨૦ )
ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ સંચામલત ગ્રાિસેવાકે ન્ર ભલાડાિાં ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ મહન્દી પ્રચાર
સમિમત દ્વારા લેવાતી મહન્દી મવનીત ની કુ લ ૪૨ પમરક્ષાથીઓએ પરીક્ષા આપી હતી .

 ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ સ્થાપના મદન : ( ૧૮-૧૦-૨૦૨૦ )
આજ રોજ િહાત્મા ગાંધી સ્થામપત ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ તેની સ્થાપનાનાં સો વિડ પૂરાં કરતાં
પ્રવતડિાન પમરમસ્થમતિાં ૧૮ ઑક્ટોબર ે સ્થાપનામદન મનમિત્તે ગૂજરાત મવદ્યાપીઠે જે મવમવધ કાયડક્રિોનું આયોજન
કયુિં હતું જેિાં ગ્રાિસેવા કે ન્ર ભલાડાિાં પ્રાથડના સભા, ધ્વજવંદન , પ્રમતજ્ઞા વાચન અને ગાંધી મવચારગોષ્ઠી જેવા
કાયડક્રયિો કરવાિાં આવયા .

 ગાય આધારીત દે શી ખેતી : (૨૧-૧૦-૨૦૨૦)
ભલાડા ગાિ િાં દે શી ગાય આધામરત ખેતી કરતા આદરણીય શ્રી જગદીશભાઈ મવઠ્ઠલભાઈ પટે લ
દ્વારા ગૌશાળા િાં ગાયની મવમવધ પદ્ધમતઓ અપનાવવાિાં આવી છે , ખેતીિાં મવમવધ પ્રયોગો કરીને ખેડૂતોને
પ્રેરણાત્મક ખેતી કરી રહ્યા છે , અન્ય ખેડૂત ચુનીલાલ ભલુંભાઈ પરિાર આકમસ્િક વરસાદ આવી પડતાં ડાંગરના
ઉભા પાકને નુકસાન ન થાય તે િાટે એિણે એક દે શી જુ ગાડ કરી પાકને બચાવવા િાટે નો એક ઉત્તિ ઉદાહરણ
પૂરં પાડયું.

 િાનમસક સ્વાસ્થ સંદભે ઉત્પન્ન થયેલી સિસ્યાઓ અને તેના મનરાકરણો (વેમબનાર) : (૧૯-૧૦ થી ૨૪-૧૦)
િહારાજા કૃ ષ્ણકુ િારમસંહજી ભાવનગર યુમનવસીટી, ભાવનગરના કુ લપમત શ્રી િમહપતમસંહ ચાવડા
સાહે બના અધ્યક્ષ સ્થાને યુમનવસીટીના “કાઉન્સેલીંગ સેન્ટર”ના ઉપક્રિે *તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ થી ૨૪/૧૦/૨૦૨૦
દરમ્યાન “ પ્રવતડિાન કોરોનાની મસ્થમતિાં િાનમસક સવાસ્્ય સંદભે ઉત્પન્ન થયેલી સિસ્યાઓ અને તેના
મનરાકરણો” એ મવિય સંદભે છ – મદવસીય ઓન લાઈન સંવાદ કાયડક્રિનું આયોજન રોજ સાંજ ે ૫:૩૦ થી ૭.૦૦
કલાકે કરવાિાં આવેલ. જેિાં મચંતા, ભય, સ્ટર ે સ, દબાણ, હાઈપર ટે ન્શન તેિજ િનોદૈ મહક મવકૃ મતઓ , અમનંરા,
ભૂખ ન લાગવી, અમનવાયડ મવચાર દબાણ અને મક્રયા દબાણ , આત્મહત્યા કરવા પ્રેરાવવું, વગેર ે સિસ્યાઓ અંગે
વેમબનારિાં ગ્રાિેવા કે ન્ર ભલાડાના સેવકો સહભાગી બન્યા.

 કૃ મિ ધારા મવધેયક વેમબનાર : (૨૯-૧૦-૨૦૨૦) :

ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ સંચામલત ગ્રાિસેવાકે ન્ર ભલાડાિાં કૃ મિસુધારા મવધેયક અંતગડત
વેમબનાર યોજાયો .

 શ્રિ મશમબર : (30-૧૦-૨૦૨૦) :

ગૂજરાત મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ સંચામલત ગ્રાિસેવા કે ન્ર િાં સવોદય કાયડકર આદરણીય
અબ્દુ લ ચાચાના િાગડદશડન હે ઠળ શ્રિ મશમબર નું આયોજન થયું જેિાં દરરોજ ના બે કલાકના શ્રિ દ્વારા સંકુલની
સફાઇ અને ગાંધી કુ મટરના નવીનીકરણ અંગે સૌ સેવકો જોડાયા .

ુ ી ૧૫૦ મી જયંનત ઉજવણી નિનમતે ગ્રામસેવા કેન્ર ર્લાડાિી અન્ય પ્રવ ૃનતઓ
બા-બાપિ
 આત્મા પ્રોજેક્ટ ના સહયોગથી ગ્રાિસેવા કે ન્ર ભલાડા દ્વારા દે શી ગાય મનભાવ ખચડ િાટે ભલાડા
ગાિના ૩૮ દે શી ગાય પાળતા પશુ પાલકોને ત્રીિાંમસક ૨૭૦૦/- લેખે ૧,૦૨૬૦૦/- પ્રથિ હપ્તો
સહાય િળે લ છે .
 િુખ્ યિંત્રી િમહલા ઉત્કસડ યોજના અંતગડત ભલાડા ગાિના ૧૫ િમહલા જૂ થ બનાવીને જૂ થના દર ેક
સભ્યને ૧૦,૦૦૦/- લોન િાટે નોંધણી ગ્રાિસેવા કે ન્ર ભલાડા દ્વારા કરવાિાં આવી . દર ેક જૂ થને
એક લાખ (૧,૦૦,૦૦૦/-) લોન િળવાપાત્ર થશે .

સમાચાર પ્રિૃવત આવ્રુવત
ઓક્ટોમ્બર

