ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત
ામસેવા કે
જુ ન- જુ લાઇ

– ૨૦૨૦

ામસેવા કે ની વૃિતઓ:
૧.વાલી સંપક

૨. િવકલાંગો માટે કીટ િવતરણ
૩. ઓનલાઈન િશ ણ
૪. ઘર શાળા
૫. શતા દી વષ િનિમતે વૃ ારોપણ અને
રોપા િવતરણ
૬.ઘર શાળા િશ ણ
૭. શતા દી વષ િનિમતે ખેતી કીટ
િવતરણ

ભલાડા . તા. માતર

.ખેડા.

વૃિત અહેવાલ

અંક :૧૨

ુ
ુ દક ઉપચાર
લસી
અને હળદર નો આ વ
તુલસી ખાસ કરીને દય, યકૃત, ફેફસાં, હાઈ લડ શ
ે ર અને
લડ સુગરની ર ત વાિહનીઓને ઘટાડવામાં મદદગાર છે . તેથી,
ચેપ સમયે તુલસીનો ઉકાળો પીવાથી રોગ િતકારક શિ ત વધે છે .
તુલસી િવટાિમન સી અને ઝ કથી ભરપુર છે . તે આ રીતે કુદરતી
િતર ા બૂ ટર તરીકે કાય કરે છે અને ચેપને ખાડી પર રાખે છે .
તેમાં પુ કળ એ ટી બે ટે રયલ, એ ટી વાયરલ અને એ ટી ફંગલ
ગુણધમ છે જે આપણને િવિવધ કારના ચેપથી સુરિ ત રાખે
છે . તુલસીના પાંદડાઓનો અક ટી મદદગાર કોષો અને કુદરતી
કલર કોષોની વૃિ માં વધારો કરે છે , રોગ િતકારક શિ તને વેગ
આપે છે .ઔષધીય પ ધિત અનુસાર, તુલસીમાં રોગો મટાડવાની
ચંડ સંભાવના છે . તુલસી ચેપને દૂર કરવા સાથે તાણ અને અ ય

ઈમેલ આઈડી:
gvpbhalada@gmail.com

રોગો સામેની કુદરતી રોગ િતકારક શિ તને મજબૂત બનાવે છે . તે
શરદી અને શરદીની અસરને ઘટાડે છે અને તાવના ચેપને ઘટાડે
છે , અને મેલે રયા, િચકન પો સ, ઓરી,
ઓરી ઈ ફ યુએ ઝા અને

લોગ આઈડી:

અ થમા જે વા રોગોને પણ દૂર કરે છે .

http://schoolbhalada9.blogspot.com
ફેસબુક આઈડી:
Gramseva Kendra Bhalada
યુટબ
ુ આઈડી :
School nivashi bhalada9
ટે િલ ામ આઈડી :
Nivashi bhalada 9

હળદરવાળું દૂધ પીવાના ઘણા ફાયદાઓ છે અને એ િવશે
ઘણીવાર ચચાઓ થતી રહે છે . ઘણા લોકોને હળદરવાળું દૂધ નથી
ભાવતું પણ તેમ છતાં યારેક કયારેક તેઓ હળદરવાળા દૂધને
ઔષિધ તરીકે પી લે છે . એવું માનવામાં આવે છે કે તે શરદી,
શરદી
ખાંસી, ઘા વગેરે મટાડે છે અને રોગ િતકારક શિ ત પણ વધારે છે .
હળદર અને દૂધ બંને આપણા વા ય માટે ફાયદાકારક હોય છે .
મેહુલભાઈ.એસ.પટે
લભાઈ
લ.

 વાલી સંપક : (૦૮-૦૬-૨૦૨૦ )
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત િનવાસી શાળા ભલાડાના ૨૦૨૦ ના નવા શૈ િણક સ ની
શ આત થઈ જે માં િવ ાથ ઓના વેશની સાથે – સાથે વાલી સંપક પણ કરવામાં આ યો જે માં વાલીઓ અને
િવ ાથ ઓને ામસેવા કે ની િવિવધ શૈ િણક વૃિતઓની માિહતી આપવામાં આવી .

 િવકલાંગો માટે કીટનું િવતરણ: (૧૩
૧૩-૦૬-૨૦૨૦ )
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ
મદાવાદ સંચાિલત ામસેવાકે
ના સહયોગથી આંખની હો પીટલ અંધજન મંડળ બારે
િવતરણ કરવામાં આ યું.

ભલાડા અને

ાથિમક આરો ય કે

પરીવાર

ના સહયોગથી જ રયાત મંદ િવકલાંગો માટે કીટનું

 ઓનલાઈન િશ ણ: વો સઅપ પ
ુ વારા : (૧૫-૦૬-૨૦૨૦)
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત
િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીને કારણે ઘરે જ
રહીને અ યાસ કરી શકે તે માટે વાલીઓના સંપક વારા િનવાસી
શાળા ભલાડા નામનું એિ લ મિહનામાં વો સઅપ

પ
ૂ

બનાવવામાં આ યું હતું જે માં વાલીઓને તેઓના બાળકોને
દરરોજ
જ વેશ અંગન
ે ી માિહતી મોકલવામાં આવતી હતી , આજ
પ
ૂ માં સરકાર ીના ઓનલાઈન િશ ણના િવડીયો મોકલવામાં
આ યા , જે ના લીધે બાળકો ઘરે જ રહીને ટે નોલો નો ઉપયોગ
કરી િશ ણ મેળવી શકે .

 ઘર શાળા :પા ય પુ તક િવતરણ :
(૨૨-૦૬-૨૦૨૦)
ગૂજરાત

િવ ાપીઠ

અમદાવાદ

સંચાિલત િનવાસી શાળા ભલાડાના નવા સ ના
વેશ લીધેલ િવ ાથ ઓ ઘરે રહીને અ યાસ કરી
શકે તે માટે વાલીઓના સંપક વારા તેમના ઘરે
જઈ “ પા ય પુ તક”

અને માિસક “ ઘરે

િશખીએ ‘ પુિ તકાઓ અને અનાજની કીટ
આપવામાં આવી .

 શતા દી વષ િનિમતે વૃ ારોપણ અને રોપા િવતરણ : (૨૨-૦૭-૨૦૨૦)
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામસેવા કે

ભલાડા વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ

િનિમતે વન િવભાગના અને યુવાનોના સહયોગથી ભલાડા ગામના ખેડત
ૂ ોને રોપાનું િવતરણ કરી વૃ ારોપણ કરવામાં
આ યું .

 ઘર શાળા : (૨૪-૦૭-૨૦૨૦)
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીને કારણે ઘરે જ
રહીને અ યાસ કરી શકે તે માટે વો સઅપ પ
ૂ માં ઘરે ભણી શકે તે માટે ડી.ડી.િગરનાર
િગરનાર ના કાય મો ની
આવી જે થી બાળકો ટી.વી.ના
ના મા યમ થી પણ ઘરે રહી િશ ણ મેળવી શકે .

ણ કરવામાં

 શતા દી વષ િનિમતે ખેતી કીટનું િવતરણ : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦)
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામસેવા કે

ભલાડા વારા ગૂજરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ

િનિમતે બાગાયત િવભાગ ખેડા િજ લાના સહયોગથી ભલાડા
ભલાડા,નાંદોલી ,મરાલા, ગામના વા મી ક સમાજના ખેડત
ૂ ોને
ખેતી કીટ િવતરણ કરવામાં આવી .

ામસેવા ક

ભલાડાની સેવાક ય

ૃ
િતઓ

 આરો ય લ ી કાય :
 માં અમૃતમ યોજના અંતગત ભલાડા ગામના જ રયાત મંદ પ રવાઓને િવનામુ યે આરો યલ ી સારવાર માટે
માં અમૃતમ અને આયુ યમાં કાડ ૪૮ કાઢી આપવામાં આ યા , જે માં પ રવારના પાંચ સ યોને પાંચ લાખની
આરો યલ ી સારવાર આરો ય િવભાગ વારા સૂચવેલ હોિ પટલોમાં િવના મૂ યે મળશે .
 કોનકોડ બાયોટેક લીિમટેડ માતર તાલુકાના સહયોગથી ભલાડા ગામમાં દર ગુ વારે િવનામુ યે ાથિમક સારવાર
કાય શ કરવામાં આ યું .
 રેડ ોસ સોસાયટી ખેડા – આણંદ િજ લાના સહયોગથી ભલાડા ગામના જ રયાત ધરાવતા યિ તઓને
લોહીની યવ થા કરી આપવામાં આવે છે .
 ચા સેટ હોિ પટલ ચાંગા ,

યડસ હોિ પટલ આણંદ , મહાગુજરાત હોિ પટલ , ચરોતર હોિ પટલ ખેડા ,

ુ ણ હોિ પટલ કરમસદ ના સહયોગથી ભલાડા ગામના દદ ઓ માટેની આરો યલ ી સારવાર માટે કાય થાય છે .

 વૃ ોનું જતન :
 વન િવભાગ માતર તાલુકાનાં સહયોગથી ભલાડા ગામના ખેડત
ૂ ોને શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે છોડ નું
િવતરણ કરવામાં આ યું . જે માં ,
છોડનું નામ
િનલિગરી
સાદડ
લ મડા
વાંસ
બ
ં ુ
પટો
અરડૂસા
ગુલમહોર
તુલસી
સીતાફળ
આસોપાલવ
સેવન
કુલ :

િવતરણ કરેલ સં યા
૫૦૦૦
૪૦૦
૪૦૦
૩૦૦
૧૦૦
૫૦૦
૪૦૦
૫૦૦
૨૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૫૦૦
૮૫૦૦

સામાિજક વનીકરણ યોજના અંતગત પોતાના ખેતરમાં અને સેડા ઉપર ૧૦ ખેડત
ૂ ોએ વૃ ારોપણ કરેલ છે ,
જે ઓને છોડ ઉછે ર માટે દરેક ખેડત
ૂ ને ૭/- . િનભાવ ખચ મળશે , જે માં ૨૦૦ છોડનું વાવેતર થયેલ છે .

 ઓનલાઈન ખેડત
ૂ સહાય ર

શ
ે ન કાય :

 ખેતીવાડી િવભાગના સહયોગથી પાક સં હ
ચર ( ગોડાઉન ) માટે ગૂજરાત િવ ાપીઠ ામસેવા
કે ભલાડા વારા ભલાડા ગામના ખેડત
ૂ ોને ગૂજરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમતે ૭૦ ફોમનું
ઓનલાઈન નોધણી કરવામાં આવી , જે માં ૩૦,૦૦૦/- સહાય મળવા પા છે .
 દેશી ગાય આધા રત ાકૃિતક ખેતી કરવા ખેડત
ૂ ોને એક ગાય માટે િનભાવ ખચમાં સહાય આપવાની
યોજના અંતગત ભલાડા ગામના ૧૨૨ પશુ ધારકોની ઓનલાઈન નોધણી કરવામાં આવી , જે માં વા ષક
૧૦,૮૦૦/- . મયાદામાં સહાય મળવા પા થશે .
 ાકૃિતક કૃિષ પ ધિત વારા વામૃત બનાવવા સા ં ભલાડા ગામના પશુ પાલકોને યેક કૃિષ કટના
૧૩૫૦/- માટે ૭૮ ખેડત
ૂ ોની ઓનલાઈન નોધણી કરવામાં આવી .
 ફળ –શાકભા
શાકભા

પાકનું વેચાણ કરતાં નાના વેપારીઓને ગરમી , ઠંડી , વરસાદથી ર ણ મેળવવા માટે

િવનામુ યે છ ી આપવાની યોજનાના ૨૨ ઓનલાઈન ફોમ ભરવામાં આ યા .
 બાગાયતી િવભાગના સહયોગથી શાકભા ખેતી કટનું િવતરણ અનુ . િત ાતીના ખેડત
ૂ ો ને કરવામાં
આ યું જે માં
ગામનું નામ

કીટ િવતરણ સં યા

ભલાડા

૨૧

નાદોલી

૦૭

વ તાણા

૦૭

સાયલા

૦૬

કુલ :

૪૧

 આ મા ોજે કટ અંતગત ચોમાસુ પાક ડાંગર િબયારણ અને ખાતર કટનું િવતરણ ભલાડા ગામના ૦૮ ખેડત
ૂ ોને
કરવામાં આ યું .

