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ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત

ામસેવા કે  ભલાડા 

ે ુઆરી  – ૨૦૨૦ વિૃત અહવેાલ   અકં 

  

 

 

સ યના યોગો અથવા આ મકથા 

 

‘સ યના યોગો અથવા આ મકથા’ (

સાિહ યન ેજ નહ , િવ વ સાિહ યન ેપણ મહ વનુ ં દાન છે
૫૦૨ પૃ ોમા ં િવ તરલેી અન ે બ ે ભાગમા ં વહચાયલેી આ 
આ મકથામા ં ૧૮૬૯ થી ૧૯૨૦ દરિમયાનની લખેકના ં જ મ
બચપણ, બાળિવવાહથી આરભંી નાગપુર સ યા હ સધુીની 
ઘટનાઓ સમાવશે પામલેી છે. િનદભ રજૂઆત
અન ેિનદય આ મિનરી ણનો નમનૂો બનતી આ કથાની ભીતરમા ં
િવચાર અને આચારન ેએક કરવાના મકુાબલાની સઘંષકથા વહ ેછે
 
િનખાલસતા સાથે સ યની ખવેના કરવાનુ ંસાહસ આમ તો દુ કર 
છે, એન ેઅહ  લખેક ેબહુધા િસ ધ કરી બતા યુ ંછે
ક ે નરસી બાજુઓન ે રજૂ કરતા સગંોના ં િન પણો
આપમળે ે સયંમ અન ે િવવકે જળવાયલેા જોઈ શકાય છે
અનલકંૃત ભાષાનો વાિ મતા વગરનો યાપાર એની સાદગીના 
આકષણ ેસ વ છે. ટૂકંમાં, િનરિભમાની આ મશોધકની આ કથા 
િવ વની આ મકથાઓમા ંનોખી છે. 
 
સદંભ : -ચં કા ત ટોપીવાળા 
સિવશષે પ રચય: મહા મા ગાધંી  

 
 
મેહુલભાઈ.એસ.પટેલ.  

ાથના સભા તથા 

 

 

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત 

ામસેવા કે  ભલાડા . તા. માતર .ખડેા. 

વિૃત અહવેાલ   અકં :૯ 

 

 

 

 

 

’ (૧૯૨૭) ગજુરાતી 
િવ વ સાિહ યન ેપણ મહ વનુ ં દાન છે. 

પૃ ોમા ં િવ તરલેી અન ે બ ે ભાગમા ં વહચાયલેી આ 
દરિમયાનની લખેકના ં જ મ, 

બાળિવવાહથી આરભંી નાગપુર સ યા હ સધુીની 
િનદભ રજૂઆત, િનભ ક કબલૂાત 

ય આ મિનરી ણનો નમનૂો બનતી આ કથાની ભીતરમા ં
િવચાર અને આચારન ેએક કરવાના મકુાબલાની સઘંષકથા વહ ેછે.  

િનખાલસતા સાથે સ યની ખવેના કરવાનુ ંસાહસ આમ તો દુ કર 
એન ેઅહ  લખેક ેબહુધા િસ ધ કરી બતા યુ ંછે. પોતાની સારી 

ક ે નરસી બાજુઓન ે રજૂ કરતા સગંોના ં િન પણોમા ં આથી 
આપમળે ે સયંમ અન ે િવવકે જળવાયલેા જોઈ શકાય છે. અહ  
અનલકંૃત ભાષાનો વાિ મતા વગરનો યાપાર એની સાદગીના 

િનરિભમાની આ મશોધકની આ કથા 

 



 

 િવ વ જળ પિ વત દવસ: પાણી બચાવો 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા અન ે સામાિજક વનીકરણ િવભાગ નડીયાદ તથા 
યપુીએલ શારસ યોજના  ઉપ મ ે ગજુરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ  ઉજવણી િનિમ  ે જળ લાિવત ે  અન ે જૈવ 
િવિવધતા સદંશેાથી િવ વ જળ પિ વત દવસ ની આદરણીય ડૉ
આદરણીય ડો.જતી દર કૌર યપુીએલ શારસ યોજના ના હ ત ેકરવામા ંઆવી

અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડા અન ે બામણગામ
િવ ાથ ઓ ટરુીઝમ પરીએજ મા ં કિૃત દશન કય ુઅને િચ  પધામાં

 

 િવ વ  કે સર દવસ  : (૪-૨-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડામા ંિવ વ કે સર દવસની બાળકોન ે 
સમજ આપવામા ંઆવી જેમા ં યસન િનમલૂન કાય મ યોજવામા ંઆ યો 
િવ ાથ ઓન ેકે સર એ તમાકનુા સવેનથી થાય છે અને ત ેમાટ ેઆપણે તેનાથી 
દૂર રહવેુ ંજોઈએ તવેી સમજ આપી . િનયિમત યોગ અને યાયામ જ રી કરવો 
જોઈએ તથા યસન ન કરવુ ં તવેી સલાહ આપવામા ં આવી 
કે સર િવષ ેની ટિેલ ફ મ બતાવવામા ંઆવી 

 

 

 

 

પાણી બચાવો :(૩-૨-૨૦૨૦):  

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા અન ે સામાિજક વનીકરણ િવભાગ નડીયાદ તથા 
યપુીએલ શારસ યોજના  ઉપ મ ે ગજુરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ  ઉજવણી િનિમ  ે જળ લાિવત ે  અન ે જૈવ 
િવિવધતા સદંશેાથી િવ વ જળ પિ વત દવસ ની આદરણીય ડૉ.ટી. ુ પા વામી નાયબ િનયામક ખેડા િજ લા તથા 

જતી દર કૌર યપુીએલ શારસ યોજના ના હ ત ેકરવામા ંઆવી. 

અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડા અન ે બામણગામ, ાથિમક કમુાર શાળા સ વાડા
િવ ાથ ઓ ટરુીઝમ પરીએજ મા ં કિૃત દશન કય ુઅને િચ  પધામા ંઇનામો અન ે માણપ  િવતરણ કરવા આ યા

૨૦૨૦):  

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડામા ંિવ વ કે સર દવસની બાળકોન ે 
સમજ આપવામા ંઆવી જેમા ં યસન િનમલૂન કાય મ યોજવામા ંઆ યો . સૌ 
િવ ાથ ઓન ેકે સર એ તમાકનુા સવેનથી થાય છે અને ત ેમાટ ેઆપણે તેનાથી 

િનયિમત યોગ અન ે યાયામ જ રી કરવો 
જોઈએ તથા યસન ન કરવુ ં તવેી સલાહ આપવામા ં આવી . િવ ાથ ઓન ે
કે સર િવષ ેની ટિેલ ફ મ બતાવવામા ંઆવી .           

 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા અન ે સામાિજક વનીકરણ િવભાગ નડીયાદ તથા 
યપુીએલ શારસ યોજના  ઉપ મ ે ગજુરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ  ઉજવણી િનિમ  ે જળ લાિવત ે  અન ે જૈવ 

વામી નાયબ િનયામક ખેડા િજ લા તથા 

ાથિમક કમુાર શાળા સ વાડા- પરીએજ ના 
ઇનામો અન ે માણપ  િવતરણ કરવા આ યા. 

 

 

 

 

 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડામા ંિવ વ કે સર દવસની બાળકોન ે 



 

 બાળ મેળો – પેટલાદ (૯-૨-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક 
સયૂાઇ ટરનશેનલ કલૂ પેટલાદ ખાત ેયો યલે બાળમળેામાં બાળ વિૃ ઓ કરી

 

 

 

 

 સવ દય મળેો (૧૨-૨-૨૦૨૦):ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ અન ે વન સાધના ટ બામણગામ યોિજત 
બા બાપ ુ૧૫૦, ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમ  ેસવ દય મળેાનુ ંઆદરણીય ડૉ
માનદ નાયબ િનયામક િવ તરણ ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ મખુ થાન ેકરવામા ંઆ યું
ભલાડા  િવ ાથ ઓ એ િવિવધ વિૃતઓ રજૂ કરી
, તથા આદરણીય લાભભુાઈ બાઢીવાલા એ ાસિંગક વચન કયુ
હાજર રહી ગાધંી વન િવશ ેવાત કરી
િવનય મં દર અમદાવાદ , અભટેી,
િવ ાથ ઓએ િવ ાન દશન, 
અદંાિજત ૧૦૦૦ િવ ાથ ઓએ સવ દય મળેા મા ંભાગ લીધો

 

 

 

 

 

 િવ વ રે ડયો દવસ (૧૩-૨-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડાના િવ ાથ ઓ
સાભાળતા જ નવાઈ લાગી આવી કમેક ેઆજના આધિુનક યુગમા ંહવ ેરે ડયો ભલુાઈ ગયો છે 
સમયમા ં યારે મોબાઈલ નહોતા યાર ે તનેી પર જ ાદિેશક સમાચાર અન ેસગંીતના કાય મો આવતા 
િવ ાથ ઓન ે જુદા જુદા કારના રે ડયોના િચ ો

 

 

૨૦૨૦): 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડાના િવ ાથ ઓ એ 
સયૂાઇ ટરનશેનલ કલૂ પેટલાદ ખાત ેયો યલે બાળમળેામાં બાળ વિૃ ઓ કરી. 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ અન ે વન સાધના ટ બામણગામ યોિજત 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમ  ેસવ દય મળેાનુ ંઆદરણીય ડૉ

માનદ નાયબ િનયામક િવ તરણ ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ મખુ થાન ેકરવામા ંઆ યું
ભલાડા  િવ ાથ ઓ એ િવિવધ વિૃતઓ રજૂ કરી. આદરણીય ઉદે સહ ભાઈ સોલકંી 

તથા આદરણીય લાભભુાઈ બાઢીવાલા એ ાસિંગક વચન કય.ુ માનનીય િબ દબુને પં યા ક ેળવણી કાર સગં ે
હાજર રહી ગાધંી વન િવશ ેવાત કરી.ગજૂરાત િવ ાપીઠ સચંાિલત ામ સવેા કે  બોચાસણ 

, વન સાધના ટ સચંાિલત અનદુાિનત શાળાઓ અન ેિવનય મં દર  ણ ના 
, ગાધંી ગીત અન ે સગં,મદેાનની કાય મો અન ે સં કાર કાય મ રજુ કયા

િવ ાથ ઓએ સવ દય મળેા મા ંભાગ લીધો. 

૨૦૨૦): 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડાના િવ ાથ ઓ
સાભાળતા જ નવાઈ લાગી આવી કમેક ેઆજના આધિુનક યુગમા ંહવ ેરે ડયો ભલુાઈ ગયો છે 
સમયમા ં યારે મોબાઈલ નહોતા યાર ે તનેી પર જ ાદિેશક સમાચાર અન ેસગંીતના કાય મો આવતા 
િવ ાથ ઓન ે જુદા જુદા કારના રે ડયોના િચ ો બતાવી સમજ આપી  રે ડયોનુ ંમહ વ શુ ંહતુ ંત ેસમ યુ ં

શાળા ભલાડાના િવ ાથ ઓ એ 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ અન ે વન સાધના ટ બામણગામ યોિજત 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમ  ેસવ દય મળેાનુ ંઆદરણીય ડૉ.રાજે  ભાઈ ખીમાણી 

માનદ નાયબ િનયામક િવ તરણ ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ મખુ થાન ેકરવામા ંઆ યું. ામ સવેા કે  
આદરણીય ઉદે સહ ભાઈ સોલકંી સવ દય મળેાસયંોજક ી 

માનનીય િબ દબુને પં યા ક ેળવણી કાર સગં ે
ગજૂરાત િવ ાપીઠ સચંાિલત ામ સવેા કે  બોચાસણ ,ભારલે, દથેલી, 

સાધના ટ સચંાિલત અનદુાિનત શાળાઓ અન ેિવનય મં દર  ણ ના 
મદેાનની કાય મો અન ે સં કાર કાય મ રજુ કયા. 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક શાળા ભલાડાના િવ ાથ ઓન ે રે ડયો શ દ 
સાભાળતા જ નવાઈ લાગી આવી કમેક ેઆજના આધિુનક યુગમા ંહવ ેરે ડયો ભલુાઈ ગયો છે . રે ડયા વારા પહલેા 
સમયમા ં યારે મોબાઈલ નહોતા યાર ે તનેી પર જ ાદિેશક સમાચાર અન ેસગંીતના કાય મો આવતા . આજે આ 

બતાવી સમજ આપી  રે ડયોનુ ંમહ વ શુ ંહતુ ંત ેસમ યુ ં.  



 

 

 માતભૃાષા ગૌરવ દન  (૨૧-૨-૨૦૨૦

             બાળકો ભાષા વારા િવચાર અન ેલાગણીઓન ેભાષા વારા દ શત કરવાનુ ંશીખી શ યા 
િવચારોનુ ંઆદાન દાન ભાષાથી સરળ બની શ યુ ં
અગં બની ર ુ ંછે . શાળામા ંમાતભૃાષા ગૌરવ દન િનિમતે
રાખવામા આવી . જેમાં ધોરણ ૫ થી ૮ ના તમામ િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો 
બાળકોએ રજૂ કયા .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 રા ીય કૃિમ  ગિૃત અન ેબાળ  આરો ય માગદશન   

 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ા
આરો ય િવભાગના સહયોગથી ભવાઇ વારા 

 

૨૦૨૦): 

બાળકો ભાષા વારા િવચાર અન ેલાગણીઓન ેભાષા વારા દ શત કરવાનુ ંશીખી શ યા 
િવચારોનુ ંઆદાન દાન ભાષાથી સરળ બની શ યુ ં. આજે આપણી ભાષાએ આપણા િવચારો રજૂ કરવા માટનેુ ંમહ વન ુ

શાળામા ંમાતભૃાષા ગૌરવ દન િનિમત ેમાતભૃાષા નુ ં“ વનમા ંમહ વ “ 
ના તમામ િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો . ગૌરવ પી ગરબા 

રા ીય કૃિમ  ગિૃત અન ેબાળ  આરો ય માગદશન   (૨૧-૨-૨૦૨૦): 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ા.શાળા ભલાડા મા ં  કુમાર ક યા ાથિમક શાળા ભલાડા 
ભવાઇ વારા રા ીય કિૃમ ગિૃત અન ેબાળ આરો ય માગદૅશનૅ 

 

 

 

 

 

બાળકો ભાષા વારા િવચાર અન ેલાગણીઓન ેભાષા વારા દ શત કરવાનુ ંશીખી શ યા . એક બી  શાથે 
આજે આપણી ભાષાએ આપણા િવચારો રજૂ કરવા માટનેુ ંમહ વન ુ

“ ત ેિવષય પર િનબંધ પધા 
ગૌરવ પી ગરબા , એક પા ીય અિભનય  

શાળા ભલાડા મા ં  કમુાર ક યા ાથિમક શાળા ભલાડા 
રા ીય કિૃમ ગિૃત અન ેબાળ આરો ય માગદૅશનૅ  અગં ે કાયકૅમ યો યો. 



 

 કાઉટ ગાઈડ  દન  (૨૨-૨-૨૦૨૦

 

કાઉટની થાપના ભારતમા ં ૧૯૦૯ 
એસોિસએશનની િવદશેી શાખા તરીક ે થઈ હતી 
બાળકોમા ંિશ ત અન ેત દુર તી માટનેો એક શૈ િણક પાયો ગણી 
શકાય જેના વારા બાળકોના શારી રક પાસા પર ભાર મકુતા 
તઓેન ે આચાર અન ે િવચારમાં ફરેફાર લાવી શકાય છે 
િવ ાથ ઓન ે કાઉટના ફાયદા જણાવવામા ં આ યા 
તાલીમ થી શુ ં ફરેફાર થઈ શક ે તેની િવ તતૃ માિહતી આપવામા ં
આવી . 

 

 

 મુખવાચન અન ેવાચન અથ હણ પધા 

 

સરકાર ીના પ રપ  અનસુાર ધોરણ – ૩ 

અથ હણ પધા યોજવામા ંઆવી . િવ ાથ ઓમા ંવાચનની સાથ ેસાથ ે  તનેું અથ હણ કરતા ંશીખ ેત ેઆ પધાનો 

મુ ય હતે ુહતો . જેમા ંધોરણ – ૩ થી ૫ માટ ેએક િવ ાથ  અન ે

િવતરણ કરવામા ંઆ યુ ં તથા લ ટર ક ાએ િવજેતા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૦૨૦): 

૧૯૦૯ માં કાઉટ 
એસોિસએશનની િવદશેી શાખા તરીક ે થઈ હતી . યુવાનો અન ે
બાળકોમા ંિશ ત અન ેત દુર તી માટનેો એક શૈ િણક પાયો ગણી 
શકાય જેના વારા બાળકોના શારી રક પાસા પર ભાર મકુતા 
તઓેન ે આચાર અન ે િવચારમાં ફરેફાર લાવી શકાય છે . 

જણાવવામા ં આ યા . કાઉટની 
તાલીમ થી શુ ં ફરેફાર થઈ શક ે તેની િવ તતૃ માિહતી આપવામા ં

મુખવાચન અન ેવાચન અથ હણ પધા : (૨૪- ૦૨-૨૦૨૦ ) :  

૩ થી ૫ માટ ેઅને ૬ થી ૮ એમ બ ેિવભાગમા ંઆ મખુ વાચન અન ેવચન 

િવ ાથ ઓમા ંવાચનની સાથ ેસાથ ે  તનેું અથ હણ કરતા ંશીખ ેત ેઆ પધાનો 

માટ ેએક િવ ાથ  અન ે૫ થી ૮ માટ ેએક િવ ાથ ન ેિવ

તથા લ ટર ક ાએ િવજેતા િવ ાથ ઓના નામ મોકલી આપવામા ંઆ યા 

એમ બ ેિવભાગમા ંઆ મખુ વાચન અન ેવચન 

િવ ાથ ઓમા ંવાચનની સાથ ેસાથ ે  તનેું અથ હણ કરતા ંશીખ ેત ેઆ પધાનો 

માટ ેએક િવ ાથ ન ેિવજેતા હરે કરી ઈનામ 

નામ મોકલી આપવામા ંઆ યા .  



 

 

 બી.આર.સી .કૉઓ ડનટેર મલુાકાત 

આજ રોજ િનવાસી શાળા ભાલાડામા ં શૈ િણક હતેથી તાલકુા 
બી.આર.સી .કૉઓ ડનટેર  િહ મતિસહ અન ે તાલકુા કૉઓ ડનટેર 

સી.આર.સી . એ મલુાકાત લીધી જેમા ંધોરણ 

અન ે લખેન તથા એકમ કસોટી અતંગત નોતરી કરી 
િ વતીય સ ની પરી ા અગંે સૂચનો કયા અન ેશભુે ચા પાઠવી 
 
 
 

 રા ીય કૃિમ  નાશક  દવસ   (૨૭-૨

 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક 
શાળા મા ં આરો ય િવભાગ ભલાડાના સહયોગથી રાિ ય કિૃમ મુ કત 
દવસ ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી.જેમા ંસૌ બાળકોન ેકિૃમના કાર અન ે
તનેાથી આપણા શરીર પર થતી આડઅસરો િવશનેી માહીતી કરણભાઇ 
વારા આપવામા ં આવી. ાથિમક આરોગી કે ના કરણભાઇ અન ે

જયશેભાઈ બો રચા વારા બાળકોન ે કૃિમની દવાનુ ં િવતરણ કરવામા ં
આ યુ ંહતું.  
 

 યસન િનમલૂન    (૨૭-૨-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી 
ા.શાળા ભલાડા મા ં  પોલીસ િવભાગ અન ે આરો ય િવભાગના 

સયંુ ત સહયોગથી બા બાપુ ૧૫૦,ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી 
વષની ઉજવણી િનિમ  ે યસન િનમલૂન કાય મ આદરણીય 
એ.આર. પિત પોલીસ  ઇ પે ટર અન ેતષુારભાઈ આર
સરપંચ ી ભલાડા ઉપિ થત ર ા . 
 

 

. 

કૉઓ ડનટેર મલુાકાત : (૨૫- ૦૨-૨૦૨૦ ) :  

આજ રોજ િનવાસી શાળા ભાલાડામા ં શૈ િણક હતેથી તાલકુા 
કૉઓ ડનટેર  િહ મતિસહ અન ે તાલકુા કૉઓ ડનટેર 

એ મલુાકાત લીધી જેમા ંધોરણ – ૩ થી ૮ મા ં વાંચન 

અન ે લખેન તથા એકમ કસોટી અતંગત નોતરી કરી . િવ ાથ ન ે
યા અન ેશભુે ચા પાઠવી .  

૨-૨૦૨૦): 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી ાથિમક 
શાળા મા ં આરો ય િવભાગ ભલાડાના સહયોગથી રાિ ય કિૃમ મુ કત 

જેમા ંસૌ બાળકોન ેકિૃમના કાર અન ે
તનેાથી આપણા શરીર પર થતી આડઅસરો િવશનેી માહીતી કરણભાઇ 

ાથિમક આરોગી કે ના કરણભાઇ અન ે
જયશેભાઈ બો રચા વારા બાળકોન ે કૃિમની દવાનુ ં િવતરણ કરવામા ં

૨૦૨૦): 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત િનવાસી 
શાળા ભલાડા મા ં  પોલીસ િવભાગ અન ે આરો ય િવભાગના 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી 
વષની ઉજવણી િનિમ  ે યસન િનમલૂન કાય મ આદરણીય 

પિત પોલીસ  ઇ પે ટર અન ેતષુારભાઈ આર પરમાર 



 

 

 શતા દી વષની ઉજવણી : ાથના સભા તથા વન ભોજન 

ગજુરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા અન ે ાથિમક શાળા હરીપરુા
શેખપુરુ, ચાનોર, નગરામા , રણાસર,મરાલા ના સયંુ ત ઉપ મ ેગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ શતા દી વષ િનિમ  ે

ાથના સભાનુ ંઅન ેવનભોજન નુ ંઆયોજન દાતા ી તરફથી હરીપરુા ભલાડા 

 

 

 રા ીય િવ ાન દન   (૨૮-૨-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત 
િનવાસી ાથિમક શાળા ભાલાડામા ંબાળકોન ે િવ ાનની 
અ ાનતા દરૂ થાય અન ેઆ િવષયમા ં િચ કેળવાય ત ેહતે ુ
થી િવ ાન દનની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમા ં
શાળા ભલાડા , ક યા શાળા ભલાડા અન ેિનવાસી શાળા 
ભલાડાના ધોરણ ૫ થી ૮ના િવ ાથ ઓની  િવ ાન 
પધા રાખવામા આવી જેમા ં થમ , 

તૃતીય િવ ાથ ન ે ઈનામ અન ે માણપ  આપવામા ં
આ યા .  

 

 

 

 

ાથના સભા તથા વન ભોજન :   (૨૮-૨-૨૦૨૦): 

ગજુરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા અન ે ાથિમક શાળા હરીપરુા(
મરાલા ના સયંુ ત ઉપ મ ેગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ શતા દી વષ િનિમ  ે

ાથના સભાનુ ંઅન ેવનભોજન નુ ંઆયોજન દાતા ી તરફથી હરીપરુા ભલાડા (િજલાડી ના વડે

 

૨૦૨૦): 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત 
િનવાસી ાથિમક શાળા ભાલાડામા ંબાળકોન ે િવ ાનની 
અ ાનતા દરૂ થાય અન ેઆ િવષયમા ં િચ કેળવાય ત ેહતે ુ
થી િવ ાન દનની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમા ં કુમાર 

ક યા શાળા ભલાડા અન ેિનવાસી શાળા 
િવ ાથ ઓની  િવ ાન 

 િ વતીય અને 
તૃતીય િવ ાથ ન ે ઈનામ અન ે માણપ  આપવામા ં

(ભલાડા), ગાય ી નગર , 
મરાલા ના સયંુ ત ઉપ મ ેગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ શતા દી વષ િનિમ  ે

િજલાડી ના વડ)ે  કરવામાં આ યું 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સમાચાર વિૃત આ િુત સમાચાર વિૃત આ િુત – યઆુરી  


