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૧. પ ી ઘર 
૨. શૈ િણક િવડીયો કો ફર સ નુ ં
આયોજન 
૩. ના તા કીટ િવતરણ 

૪. અનાજ – ક રયાણાની કટનુ ંિવતરણ 

૫. મા ક િવતરણ  
૬ . વે ટ માથી બે ટ  
 

                  ઈમેલ આઈડી: 

gvpbhalada@gmail.com 
 

લોગ આઈડી: 

http://schoolbhalada9.blogspot.com
 

ફસેબુક આઈડી: 

Gramseva Kendra Bhalada
 

યુટબુ આઈડી : 

School nivashi bhalada9 

ટેિલ ામ આઈડી :  
Nivashi bhalada 9 

 
 

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત

ામસેવા કે  ભલાડા 

મે    – ૨૦૨૦                              

  

      

                    તાબંાના વાસણનો ઉપયોગ શા માટ ે
 
           આયવુદમા ંકહવેામા ંઆ ય ુછે ક ેકૉપર એટલ ેક ેતાબંાના વાસણન ુ
પાણી પીવ ુ આરો ય માટ ે લાભકારી છે. તેના પાણીના સવેનથી શરીરનો 
ઝેરીલો પદાથ બહાર નીકળી ય છે અન ે અનેક બીમારીઓ સહલેાઈથી 
ખતમ થઈ ય છે. તાંબ ુજ દી તાપમાનમા ંફરેફાર પર િત યા આપ ેછે 
અન ે રસોઈ બનાવવા માટ ે એક શાનદાર િવક પ હોઈ શક ે છે
સમયમા ં રસોઈ બનાવવાથી લઈન ેજમવા માટ ે તાંબાના વાસણ જ જોવા 
મળતા હતા. અન ેતને ેકારણ ેલોકોન ેબીમારીઓ પણ ઓછી થતી હતી
વાસણોમા ંરસોઈ બનાવવી પણ આરો ય માટ ેખૂબ લાભકારી રહ ેછે
 
કોપર રોગ િતકારક શિ તન ેમજબૂત બનાવવા અન ેનવા કોષોના ઉ પાદનમા ં
મદદ કરવા માટ ે ણીતુ ંછે. 
 

રસોડામા ં તાબંાના ં વાસણોનો ઉપયોગ તનેા ઘણા
ગણુધમ ન ે કારણ ે ફાયદાકારક છે. તે એ ટી બે ટે રયલ અન ે એ ટી વાઇરલ 
ગણુધમ  માટે ણીતુ ંછે. તાંબુ જખમોને ઝડપથી મટાડવાનો ે  ઉપાય છે
તાબંાના ંવાસણોમાં રાધંેલા ખોરાક ખાવાથી શરીરમાથંી ઝેરી પદાથ  બહાર 
નીકળી ય છે, જેનાથી કડની અન ેિલવર વ થ રહ ેછે
 

        જનલ ઓફ હે થ, પો યલુશેન એ ડ યુ શનમા ં કાિશત એક 
અ યાસમા ંજોવા મ યુ ંછે ક ેતાંબ ુખોરાકમા ંરહલેા વાયરસ 
સાથ ે િત યા 
તેમન ેમારી શક ેછે. એટલ ેકે, રસોડામા ંકટેલાક તાબંાના ંવાસણો એક મોટા
રોગા રોધી તરીક ે કાય કરી શક ે છે. તાબંાના ં વાસણો કેટલા જૂના અથવા 
ઓિ સડાઇ ડ છે, આ વાસણોમા ં ખોરાક રાખીન ે અન ે રાધંવાથી ખોરાક 
સૂ મજંત ુમુ ત થઈ શકે છે.  
 

(સદંભ : વેબ ુ િનયા – જુરાતી ) 

 
                                                    મહુેલભાઈ

ક રયાણાની કટનુ ંિવતરણ 

http://schoolbhalada9.blogspot.com 

Gramseva Kendra Bhalada 

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત 

ામસેવા કે  ભલાડા . તા. માતર .ખડેા. 

                             વિૃત અહવેાલ                                અકં 

 

 

 

 

 

તાબંાના વાસણનો ઉપયોગ શા માટ ે? 

આયવુદમા ંકહવેામા ંઆ ય ુછે ક ેકૉપર એટલ ેક ેતાબંાના વાસણન ુ
તેના પાણીના સવેનથી શરીરનો 

ઝેરીલો પદાથ બહાર નીકળી ય છે અન ે અનેક બીમારીઓ સહલેાઈથી 
તાબં ુજ દી તાપમાનમા ંફરેફાર પર િત યા આપ ેછે 

અન ે રસોઈ બનાવવા માટ ે એક શાનદાર િવક પ હોઈ શક ે છે. પહલેાના 
સમયમા ં રસોઈ બનાવવાથી લઈન ેજમવા માટ ે તાંબાના વાસણ જ જોવા 

અન ેતને ેકારણ ેલોકોન ેબીમારીઓ પણ ઓછી થતી હતી. આ 
ટ ેખૂબ લાભકારી રહ ેછે. 

કોપર રોગ િતકારક શિ તન ેમજબૂત બનાવવા અન ેનવા કોષોના ઉ પાદનમા ં

રસોડામા ં તાબંાના ં વાસણોનો ઉપયોગ તનેા ઘણા 
તે એ ટી બે ટે રયલ અન ે એ ટી વાઇરલ 

જખમોન ેઝડપથી મટાડવાનો ે  ઉપાય છે. 
તાબંાના ંવાસણોમાં રાધંેલા ખોરાક ખાવાથી શરીરમાથંી ઝેરી પદાથ  બહાર 

જેનાથી કડની અન ેિલવર વ થ રહ ેછે. 

પો યલુશેન એ ડ યુ શનમા ં કાિશત એક 
બ ુખોરાકમા ંરહલેા વાયરસ અન ેબે ટે રયા 

 કરીન ે

રસોડામા ંકટેલાક તાબંાના ંવાસણો એક મોટા 
તાબંાના ં વાસણો કેટલા જૂના અથવા 

આ વાસણોમા ં ખોરાક રાખીન ે અન ે રાધંવાથી ખોરાક 

મહુેલભાઈ.એસ.પટેલ.  
 

અકં :૧૧ 



 

 
 પ ી ઘર : (૦૨-૦૫-૨૦૨૦ ) 

           ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા વારા ઉનાળાની ઋતમુા ંપ ીઓ માટ ે
પ ીના માળા બનાવીન ેમકૂવામા ંઆ યા. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા વારા ઉનાળાની ઋતમુા ંપ ીઓ માટ ેગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા વારા ઉનાળાની ઋતમુા ંપ ીઓ માટ ે

 

 

 



 શૈ િણક િવડીયો કો ફર સ નુ ંઆયોજન 
 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા સવેકો 
વારા વી ડયો કો ફર સ વારા બઠેકનુ ં આયોજન 

શાળાકીય આયોજન અંગ ેિવચારણા કરવામા ંઆવી 
 
 

 ના તા કીટ િવતરણ : (૮-૫-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે
તવેા જ રયાત મદં અન ેઆ થક રીત ેનબળા કટુુબંના 
િન યાનદંમ અમદાવાદના સહીયોગ થી આપવામા ંઆવી

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શૈ િણક િવડીયો કો ફર સ નુ ંઆયોજન : (૭-૫-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા સવેકો 
વારા વી ડયો કો ફર સ વારા બઠેકનુ ં આયોજન કરી આગામી શૈ િણક  

શાળાકીય આયોજન અંગ ેિવચારણા કરવામા ંઆવી .  

 

 

૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામ સવેા કે  ભલાડા વારા  ભલાડા ગામ ના માતા અથવા િપતા ન હોય 
તવેા જ રયાત મદં અન ેઆ થક રીત ેનબળા કટુુબંના ૮૦ બાળકોન ે ના તાની કીટ દાતા ીઆદરણીય ઇિ દરાબને 
િન યાનદંમ અમદાવાદના સહીયોગ થી આપવામા ંઆવી. 

 

 

 ભલાડા વારા  ભલાડા ગામ ના માતા અથવા િપતા ન હોય 
બાળકોન ે ના તાની કીટ દાતા ીઆદરણીય ઇિ દરાબને 



 

 ૨૦૦ અનાજ – ક રયાણાની કટનુ ંિવતરણ 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદા.વાદ સચંાિલત ામસવેાકે  ભલાડા વારા

સહયોગથી જ રયાતમંદ ભલાડાના ૨૦૦ 

વ તનુુ ંનામ 

તલે 

હળદર 

મરચુ ં

ખાડં 

કઠોળ ચણા 

તવુરે દાળ 

ચા 

ગોળ 

તવુરે 

મીઠુ ં

ઘ  

ચોખા 

માચીસ  

મા ક  

 

 

 

ક રયાણાની કટનુ ંિવતરણ : (૧૧-૦૫-૨૦૨૦) 

વાદ સચંાિલત ામસવેાકે  ભલાડા વારા આદરણીય ી સમીરભાઈ 

૨૦૦ પ રવારોન ે અનાજ – ક રયાણાની કટનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ ં

                જ થો િવતરણ જ થો 

૨૦૦ ક. ા. દરકે ન ે૧ ક. ા.

૨૦ ક. ા. ૧૦૦ ામ 

૨૦ ક. ા. ૧૦૦ ામ 

૧૦૦ ક. ા. ૫૦૦ ામ 

૧૦૦ ક. ા. ૫૦૦ ામ 

૧૦૦ ક. ા. ૫૦૦ ામ 

૫૦ ક. ા. ૨૫૦ ામ 

૧૦૦ ક. ા. ૫૦૦ ામ 

૧૦૦ ક. ા. ૫૦૦ ામ 

૨૦૦ ક. ા. ૧ કલો 

૧૦૦૦ ક. ા. ૫ કલો ( રામ  ભરોસ ે

૬૦૦ ક. ા. ૩ કલો ( રામ ભરોસ ે

૧૦૦૦  નગં  ૫ નગં  

૪૦૦  નગં  ૨ નગં  

આદરણીય ી સમીરભાઈ . યુ. પ રખ મુબંઈના 

ક રયાણાની કટનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ યુ ં.  

 

. 

રામ  ભરોસ ે) 

રામ ભરોસ ે) 



 

 મા ક િવતરણ : (૧૩-૫-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેાકે  ભલાડા 
સહયોગથી ૨૦૦૦ વદશેી મા ક નું િવતરણ કરવામા ંઆ યું

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 વે ટ માથી બે ટ : (૨૧-૫-૨૦૨૦

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામસવેાકે  ભલાડા વારા વે ટ માથંી બે ટ 
બનાવવામા ંઆ યો. ( સાધનો : જૂની પી.

,નાના  ૂ,એક નટ – બો ટ,નાનુ ંિમ ગ  ં

 

 

 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેાકે  ભલાડા વારા ામપચંાયત ભલાડા અન ેદધુ મડંળી ભલાડા ના 
વદશેી મા ક નું િવતરણ કરવામા ંઆ યું. 

૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામસવેાકે  ભલાડા વારા વે ટ માથંી બે ટ 
.વી.સી. પાઇપ , માથંામા ંનાખવાનુ ંરબર  ,બોલ પેનની ગ 

નાનુ ંિમ ગ  ં, ડી દોરી કપડા ંસીવવા માટેની ,બ ેસીધા લે પ 

વારા ામપચંાયત ભલાડા અન ેદધુ મડંળી ભલાડા ના 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામસવેાકે  ભલાડા વારા વે ટ માથંી બે ટ " સિેનટાઇઝેશન પપં " 
બોલ પેનની ગ ,જૂની માકર 

બ ેસીધા લે પ ) 


