ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત
ામસેવા કે

ભલાડા . તા. માતર

.ખેડા.

યુઆરી – ૨૦૨૦ વૃિત અહેવાલ અંક :૮
ામસેવાકે ની વૃિતઓ:
૧. શતા દી વષની ઉજવણી
૨. એન.એસ.એસ િશબીરાથીઓની
ની કે

મુલાકાત

૩. શતા દી વષની ઉજવણી
૪. શતા દી વષની ઉજવણી
૫.બાળ મેળો
૬.સુભાષ ચં બોઝ

મ યંિત

૭. શૈ િણક મૂ યાંકન મુલાકાત

મહા મા ગાંધીનો સંદશ
ે : પહેલાં વયંને બદલો
એક મિહલા એના પુ ની સાકર વધારે પડતી ખાવાની આદતથી પરેશાન હતી.
હતી
ઘ ં સમ

યો તે છતાં દીકરો એ આદત છોડતો નહોતો.
નહોતો

મિહલાને થયું દીકરાને પોતાના રે ણામૂ ત ગાંધી

પાસે લઈ

, બાપુની

સલાહ માનીને દીકરો આદત છોડી દેશે એવો એને િવ વાસ હતો.
હતો

૮. વાનગી પધા

દીકરાને એ અમદાવાદમાં ગાંધી

૯ . ૨૬મી

‘બાપુ, મારો દીકરો સાકર બહુ ખાય છે . એના વા ય માટે એ સા ં નથી.
નથી કૃપા

યુઆરી

૧૦. ખેડત
ૂ વાસ
૧૧. ગાંધી િનવાણ દન
૧૨. શતા દી વષની ઉજવણી

પાસે એમના આ મમાં લઈ ગઈ અને ક :ું

કરીને તમે એને આ આદત છોડી દેવાનું કહો.’
બાપુએ મિહલાની વાત શાંિતથી સાંભળી, પણ એમણે છોકરાને કોઈ સલાહ
આપવાની ના પાડી, અને મિહલાને ક :ું
‘તમે ઘેર પાછાં ફરો, બે અઠવા ડયાં પછી ફરી આવો.’
આવો
મિહલા થોડીક નારાજ થઈ. એણે ક :ું ‘બાપુ
બાપુ અમે બહુ દૂરથી,
થી તકલીફ વેઠીને
આ યાં છીએ.’ પરંતુ બાપુ મા યા નહ .

ઈમેલ આઈડી:

મિહલા ઘેર પાછી ફરી. બે અઠવા ડયાં પછી ફરી દીકરાને બાપુ પાસે લઈ આવી.
આવી

gvpbhalada@gmail.com
લોગ આઈડી:
http://schoolbhalada9.blogspot.c
om
ફેસબુક આઈડી:
Gramseva Kendra
Bhalada
યુટબ
ુ આઈડી :
School nivashi bhalada9

યારે બાપુએ છોકરાને ઉ શ
ે ીને ક :ું
‘જો બેટા, તું સાકર ખાવાનું છોડી દે. તારા વા ય માટે એ સા ં નથી.’
નથી
છોકરો સાંભળીને ત ધ થઈ ગયો, અને સાકર ખાવાની આદત છોડી દેવાનું
વચન આ યુ.ં
માતાને આ ચય થયું. એણે બાપુનો આભાર મા યો,, પણ પૂ યુ:ં
‘તમે આ જ સલાહ પેલા દવસે કેમ નહોતી આપી?
? એને માટે બે અઠવા ડયાં
કેમ લીધાં?’
બાપુએ હસીને ન તાપૂવ ક જવાબ આ યો:
‘જુ ઓ બહેન, બે અઠવા ડયાં પહેલાં હુ ં પોતે પણ સાકર ખાતો હતો.‘
હતો

\

મેહુલભાઈ.એસ.પટે લ.

 શતા દી વષની ઉજવણી :પરીએજ
પરીએજ : (૨-૧-૨૦૨૦):

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત

ામ સેવા કે

ભલાડા તથા યુપીએલ સારસ
રસ યોજના અને િવ.પી.
િવ
અને

આર.ટી.પી..સાય સ કોલેજ િવ ાનગર ના સહીયોગ થી પૂ ય બાપુ ની ૧૫૦ મી જયંતી અને ગૂજરાત િવ ાપીઠ
શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ ે પરીએજ ગામે રા ીય સેવા યોજના અંતગત એન
એન. એસ.. એસ.િશબીર નું ઉ ઘાટન
આદરણીય મનીષભાઈ પટેલ વાઇસ િે સડ ટ ચરોતર િવ ામંડળ િવધાનગર ના હ તે કરવામાં આ યું. િશબીરાથીઓએ
સાઇકલ વાસ વારા ચાલો પૃકિૃ ત ની શરણે એ સંદશ
ે ો લઈને ામજનો િશિબરાથ ઓએ િશબીર ની શુભ શ આત
કરી.

 એન.એસ.એસ િશબીરાથીઓની
ની કે
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત

મુલાકાત : પરીએજ:(૪-૧-૨૦૨૦):
ામ સેવા કે

ભલાડા ની િવ
િવ.પી. અને આર.પી
પી. ટી.પી..સાય સ કોલેજ

આિવધાનગર ના એન.એસ.એસ
એસ િશબીરાથીઓએ સાઇકલ વાસ વારા “ ચાલો પૃકૃિત ની શરણે” એ સંદશ
ે ો લઈને
મુલાકાત લીધી. સં થાની િવિવધ વૃિ ઓથી માિહતગાર થયા અને વાવલંબન
ન, સજૅ ના મક િવિવધ વૃિ ઓ િવશે
ણકારી મેળવી ,િવધાથ
િવધાથ સાથે બાળ રમત

વૃિતઓ કરી.

 શતા દી વષની ઉજવણી :પરીએજ
પરીએજ: (૬-૧-૨૦૨૦):
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત

ામ સેવા કે

ભલાડા તથા િવ
િવ.પી. અને આર.ટી.પી..સાય
આર
સ કોલેજ

િવધાનગર ના સંયુ ત ઉપ મે ગાંધી બાપૂ ૧૫૦ વષ ઉજવણી િનિમ ે એન.એસ.એસ
એસ િશબીરાથીઓએ સાઇકલ વાસ
વારા ચાલો પૃકૃિત ની શરણે પયાવરણ બચાવો જળ બચાવો સંદશ
ે ાથી રેલીનું આયોજન કરવામાં આ યું..અને રેડ ોસ
સોસાયટી આણંદ સહીયોગથી નવી બનવા જઈ રહેલ લડ બે ક તારાપુર માટે પરીએજ ગામના ામજનો ના લોકફાળા
વારા દાન ઉઘરાવી આપવામાં આ યું.

 શતા દી વષની ઉજવણી :ભલાડા:: (૭-૧-૨૦૨૦):
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત

ામ સેવા કે

ભલાડા અને દૂધ મંડળી ભલાડા ના સંયુ ત ઉપ મે

ચા સેટ હો પીટલ ચાંગા ના સહીયોગથી પૂજય બાપુ ની ૧૫૦ મી જ મ જયંતી અને ગૂજરાત િવ ાપીઠ
શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ ે િન
િન: સુ ક ૧૬૦ આંખ ની તપાસ કરવામાં આવી,
આવી
આપવામાં આ યા.

૪૯ ચ મા રાહત દરે

 શતા દી વષની ઉજવણી :(૭-૧-૨૦૨૦
૨૦૨૦):
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડામાં પૂજય બાપુ
ની ૧૫૦ મી જ મ જયંતી અને ગૂજરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ ે િવ ાન કાયશાળાનું
આયોજન થયું જે માં મહેમાન
િવ ાનનો ભેદ સમ

ી ઉપે ભાઈ

નીએ િવ ાથ ઓને િવ ાનના યોગો વારા અંધ

ધા અને

યો હતો . લાકડામાથી બનાવેલા રોબોટ બતાવી તેની સમજ આપી હતી .

 બાળ મેળો :(૯-૧-૨૦૨૦):
અનુદાિનતિનવાસી

ાથિમક શાળા ભલાડામાં બાળ મેળો યોજવામાં આ યો જે માં બાળકોએ વાવલંબન

,રંગપૂણ , માટી કામ, અિભનય ગીત
ગીત,બાળગીત,

દુઇ વૃિત / યોગ િનદશન, કેશ ગુથ
ં ણ,
ણ મહદી, છાપકામ,

વેશભુષા, વાતાકથન, પયાવરણ દશન
દશન, ડોકયુમે ી ફ મ, ખેતીના ઓ રો, રમત—
—ગમતના સાધના, ઓષિધ
વન પિતના ઉપયોગો, આરો ય—
— વ છતા કટ, પુ તક વેચાણ કે —ગાંધીહાટ,, વજન—ઉચાઇ ટોલ,
સંગીતના સાધના,ઇલે
ઇલેક ોિનક સાધનો
સાધનો, કાંતણ કામ, યોગાસન, સવ ધમ સમભાવ, સાિહ ય કોનર, કેલે તાની
દાવ

/ડંબે સ/બેઠક

સજના મક

વૃિત,

દાવ,,

બાળ

અંધ

ધા

વ છતા ,પયાવરણ બચાવો,

વૃિત,અને
અને
િનવારણ
િનવારણ,

યસન િનમૂલન ,યોગાસન

રંગોળીના
યોગ,

વેશભૂષા

ટોલ મુ ય હતા.

ગિણત-િવ ાન
,

દુઇ

િુ ત.
વૃિત

 સુભાષ ચં બોઝ

મ યંિત: (૨૩-૦૧-૨૦૨૦ ):

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડામાં િવ ાથ ઓએ સુભાષ
ચં બોઝ

મ યંિતની ઉજવણી કરવામાં આવી જે માં િવ ાથ ઓને તેમના

વન િવષેની ડો યુમે ટરી

બતાવવામાં આવી . જે મણે અં જ
ે ોએ સામે લડવા માટે આઝાદ િહ દ ની રચના કરી તેમના જય િહ દ નું
સૂ ભારતની રા ીય સૂ બની ગયું . તું મુજે ખૂન દો, મૈ તુમે આઝાદી
દી દૂગ
ં ા આ નારો પણ તેમણે આ યો છે .
તેમના િવષે બાળકોએ િચ

પધામાં પણ ભાગ લીધો .

 શૈ િણક મૂ યાંકન મુલાકાત : ((૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ):
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડામાં ૨૪-૦૧
૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ
માતર તાલુકા િશ ણ સિમિત ના કો-ઓ ડને
નેટર .સી.આર.સી. એચ.બી.ઠાકોરે
ઠાકોરે શૈ િણક મૂ યાંકન માટે મુલાકાત લીધી .
જે માં ધોરણ ૧ થી ૮ ના તમામ િવ ાથ ઓનું વાંચન , લેખન અને ગણન કાયની તપાસ કરી . િવ ાથ ઓને તેઓએ
યો ય શૈ િણક માગદશન મળી રહે તે હેતુ થી આગળ વધવાની રે ણ આપી .

 વાનગી પધા : (૨૫-૦૧--૨૦૨૦ ):
૨૬મી
મી

યુઆરી િનિમ ે વાનગી પધા યોજવામાં આવી જે માં ધોરણ ૧ થી ૮ ની કુલ ૧૧ બહેનોએ ભાગ લીધો

તેઓએ લાવર બટાકાનું શાક,વઘારે
વઘારેલી િખચડી ,દાળ ,મમરાના લાડવા,વઘારેલી રોટલી ,મકાઈનાં
મકાઈનાં રોટલા ,સીરો ,તીખી
પૂરી ,સુખડી ,રોટલી ,દાળ
દાળ અને ભાત બના યા હતા . દરેક વાનગી તેઓએ

તે બનાવી હતી .

વષ : ૨૦૨૦

 વજ વંદન
 મૃિતપ િવતરણ
વાનગી પધા માણપ િવતરણ

ગૂજરાત

િવ ાપીઠ

અમદાવાદ

સંચાિલત

અનુદાિનત

િનવાસી

ાથિમક શાળા ભલાડામાં
૨૬ મી

યુઆરી ૨૦૨૦

િનિમતે “ દીકરીની સલામ
દે શને સલામ “ કાય મની
ઉજવણી કરવામાં આવી .
૨૬ મી

યુઆરી િનિમતે

વજવંદન કાય મ કરવામાં

આ યો . રા ગીતોનું ગાન કરી દીકરીના હાથે
ફરકાવવામાં આ યો .

વજ

યાર બાદ શાળાના સં કાર

કાય મોની શ આત થઈ જેમાં બહેનો માટે વાનગી
પધા,રાખવામાં આવી હતી . યાર બાદ અંતે બાળકોને
ો સાિહત ઇનામો આપવામાં આ યા.

કાય મ બાદ “ દીકરીની સલામ દે શને
સલામ “ અંતગત શાળામાં દીકરીઓને
એસ.એમ.સી. સ યો વારા સ માન આપવામાં આ યું અને
તેમને સ માનપ

આપવામાં આ યું . સં થામાં “ બેટી

બચાવો અને બેટી પઢાવો “ અ વયે બાળકોને સમજ
આપવામાં આવી તથા “
કે ળવણી

મહ વની

ીઓના ઉ ાર માટે આજે

ી

છે

વામી દયાનંદે લ યું છે કે ,
એક પુ ષ િશિ ત અને
સં કૃ તહોય તો ના

તે

એકલો જ ઉપયોગી બને છે
, ી – પુ ષની સં યામાં
વતતી અસમાનતા દૂ ર
કરવી

તથા

છોકરીઓને

શૈ િણક તથા આિથક રીતે
ઉ

વળ ભિવ ય દાન કરવું તે આ યોજનાનો મુ ય ઉદે શ
છે .

યાર બાદ વાલી સંમેલન યોજવામાં આ યું જેમાં બાળકોના
િશ ણની સાથે સાથે બાળકો ને યસન થી દૂ ર રહે તે માટે
વાલીઓને પણ

ગૃતતા માટે ની સમ
સમજ
જ આપવામાં આવી .

મૃિતપ

 ખેડૂત વાસ : (૨૮-૦૧--૨૦૨૦ ):
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ સેવા કે

ભલાડા ,દેથલી, બામણગામ યોિજત ગૂજરાત િવ ાપીઠ

અમદાવાદ શતા દી વષ િનિમ ે આ મા ોજે ટ ના સહીયોગથી સૌયૅ ઉજૉ મંડળી ઢૂડીી, દેશી ગાયઆધા રત સ વ
ખેતી નરસંડા, ડાકોર ખેડત
ૂ વાસ નું આયોજન કરવામાં આ યું.

 ગાંધી િનવાણ િદન - શિહદ િદન : (૩૦ -૦૧-૨૦૨૦ ):
ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ સેવા કે

ભલાડા , ાથિમક કુમાર -કક યા શાળા પરીવાર ભલાડા પૂ ય

ગાંધીબાપુ િનવાણ દન િનિમ ે ાથના સભાનું આયોજન કરવામાં આ યું.

 શતા દી વષની ઉજવણી :(૩૧-૧--૨૦૨૦):
પૂ ય બાપુ ની ૧૫૦ મી જયંતી અને ગૂજરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ ે ચા સેટ હોિ પટલ ચાંગા ના
સહયોગથી સ વાડા ના ૩ અને ભલાડા ના ૩ કુલ ૬ મોિતયાના દદ ઓને િન:સુ ક ઓપરેશન લે સ સાથેના કરવામાં
આ યા .

સમાચાર વૃિત આ િુ ત –

યુઆરી

