
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ામસવેા કે ની વિૃતઓ: 
૧. શતા દી વષ િનિમત ેખેડતૂોન ેકીટ િવતરણ 
૨. ઘર શાળા   
૩. ૧૫મી ઑગ     
૪. શતા દી  વષ ઉજવણી િનિમત ેવૃ ારોપણ 
૫. શતા દી વષ ઉજવણી િનિમત ેરડે ોસ ર ત 
સવેા . 
૬. ગણશે ઉ સવ ની ઉજવણી િનિમત ે
ઓનલાઈન પધા 
૭. શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ  ેફરત ુ
પશદુવાખાન ુ
૮. વે ટમાથી બે ટ 
૯. શતા દી વષ ઉજવણી િનિમત ેરા ીય ામ 
વરાજ અતંગત તાલીમ 

૧૦. નટે હાઉસની મલુાકાત.  
૧૧. વામતૃ ોજેકટ સવ .  
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ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત

ામસેવા કે  ભલાડા 

ઓગ       – ૨૦૨૦                              

  

  

      

                     

                                                     
 
 
                                           મહુેલભાઈ

શતા દી વષ િનિમત ેખેડતૂોન ેકીટ િવતરણ  

િનિમત ેવૃ ારોપણ 
ર ત 

શતા દી વષ ઉજવણી િનિમત ેરા ીય ામ 

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત 

ામસેવા કે  ભલાડા . તા. માતર .ખડેા. 

                             વિૃત અહવેાલ                                

 

 

 

 

 

 

મહુેલભાઈ.એસ.પટેલ.  
 

                        અકં :૧૩ 



 
 શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે ખેડૂતોને કીટ િવતરણ 

 
          ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
આ ા ોજકેટ અંતગત જમેાં ૮ ×૨ 
કંપો ટ ખાતર ૮૦ ×૫૦ કુલ ૪૦૦૦ 
૪૦ િકલો , સ ફેટ  ૧૬ િકલો , જિૈવક દવા 
૮ િદવલેાની િકટનું ખેડૂતોને િવતરણ  કરવામાં આ યું 
 
 
 
 
 ઘર શાળા : (૧૦-૦૮-૨૦)  

  ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત 
િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીને 
કારણે ઘર ેભણી ને  “ ઘર ેિશખીએ
લેસન અને પાઠ વૃિતઓ વો સઅપ ુપ માં મોકલતા 
થયા .  
 
 
 
 
 ૧૫મી ઑગ    : (૧૫-૦૮-૨૦૨૦ 

     ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ 
સેવા કે  ભલાડા ૭૪ મા ં વાતં  પવ ની 
ઉજવણી ી જતીનભાઈ પટેલ
કોઓિડનેટર, યુપીએલ સારસ સરં ણ યોજના 
ખેડા િજ લાના હ તે કરવામાં આ યું
 
 
 
 
 
 
 
 

શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે ખેડૂતોને કીટ િવતરણ : (૮-૦૮-૨૦ ) 

જરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ ે 
૨ િકલો કુલ િદવેલા જમેાં  

૪૦૦૦ િકલો , િજંક  ૮×૫ =  
જિૈવક દવા ૮×૧  િલટર  કુલ 

િદવલેાની િકટનું ખડૂેતોને િવતરણ  કરવામાં આ યું .  

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત અનુદાિનત 
િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીને 

ઘર ેિશખીએ”  ારા મિહનાની  
લેસન અને પાઠ વૃિતઓ વો સઅપ ુપ માં મોકલતા 

૨૦૨૦ ) 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ 

માં વાતં  પવ ની 
ઉજવણી ી જતીનભાઈ પટેલ, ોજે ટ 

યુપીએલ સારસ સરં ણ યોજના 
ખેડા િજ લાના હ તે કરવામાં આ યું .  



 
 
     શતા દી  વષ ઉજવણી િનિમતે વૃ ારોપણ 

૦૮-૨૦) 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ સેવા કે  
ભલાડામાં શતા દી વષની ઉજવણી િનિમતે યુ
સારસ સંર ણ ના સહયોગથી વૃ ારોપણ કરવામાં આ યું 
 
  
 
 શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે રડે ોસ ર  સેવા 

        
             ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ 
સેવા કે  ભલાડામાં શતા દી વષની ઉજવણી િનિમતે રડે 

ોસ સોસાયટી અને ગામના યવુાનો ના સહયોગથી 
આકિ મક ર  સહાય  સેવા ની શ આત કરવામાં આવી 
.  
 
 
 
 ગણેશ ઉ સવ ની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન પધા 

 
             ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત 
અનુદાિનત િનવાસી  ાથિમક શાળા ભલાડા 
ગણેશ મહો સવ " િનિમતે   ઇકો ે ડલી
મૂિત બનાવવાની ઓનલાઈન પધા ધોરણ
થી ૮ ની યોજવામાં આવી . ઇકો ે ડલી ગણેશ 
બનાવી તેઓના ફોટાના આધાર ે માણપ  
આપવામા ંઆ યા .  
 
 
  
 
 
 
 

શતા દી  વષ ઉજવણી િનિમતે વૃ ારોપણ : (૧૭-

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ સેવા કે  
માં શતા દી વષની ઉજવણી િનિમતે યુ.પી.એલ. 

સારસ સંર ણ ના સહયોગથી વૃ ારોપણ કરવામાં આ યું .  

શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે રડે ોસ ર  સેવા .(૧૮-૦૮-૨૦) 

િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ 
માં શતા દી વષની ઉજવણી િનિમતે રડે 

ોસ સોસાયટી અને ગામના યવુાનો ના સહયોગથી 
આકિ મક ર  સહાય  સેવા ની શ આત કરવામાં આવી 

ગણેશ ઉ સવ ની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન પધા : (૧૯-૮-૨૦ થી 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત 
અનુદાિનત િનવાસી  ાથિમક શાળા ભલાડા " 

િનિમતે   ઇકો ે ડલી ગણેશ 
પધા ધોરણ:- ૩ 

ઇકો ે ડલી ગણેશ 
બનાવી તેઓના ફોટાના આધાર ે માણપ  

થી ૨૧-૮-૨૦) 



 
 શતા દી વષ ઉજવણી િનિમ ે ફરતુ પશદુવાખા

       
         ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
િનિમ  ે ામ સેવા કે  ભલાડા તથા દુધ ઉ પાદક 
મંડળી ભલાડા ના સંયુ  ઉપ મે ી ચં કાંતભાઈ 
સી.સોલંકી સે ેટરી ની ઉપ થીતી મા ં
િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમ ે પશુપાલન 
િવભાગના સહયોગથી (હે પ લાઇન નંબર 
ભલાડા ગામમાં દશગામ દીઠ ફરતુ પશદુવાખા
ની શ આત કરવામાં આવી. 
 
 
 
 વે ટમાથી બે ટ ( ૨૧-૦૮-૨૦

             ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત 
ામ સેવા કે  ભલાડામાં કેરોસીનના ખાલી 

ડ બામાથી ગણેશ અને દીવાસળીના સળીમાથી 
કૃ ણ બના યા .  
  
 
  
 શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે રા ીય ામ વરાજ 

(૨૯-૦૮-૨૦) 
              ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
િનિમ ે રા ીય ામ વરાજ અંતગત ામ પંચાયત 
િવકાસ યોજના ખડેા િજ લા 
પદાઅિધકારી ી, .પી.ડી.પી. સિમિતનાના સ ય ી 
તથા તલાટીકમ મં ીઓની ણ િદવસીય તાલીમ નુ ં
આયોજન થયું. જમેાં ભલાડા તથા આજુબાજુના 
ગામના સરપચં , તલાટી , આંગણવાડી કાયકરો 
તાલીમાથ ઓ એ ણ િદવસની તાલીમ માં સહભાગી 
થયા .  
 
 
 

િનિમ ે ફરતુ પશદુવાખાનાની શ આત  : (૨૧

જરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ ઉજવણી 
િનિમ  ે ામ સેવા કે  ભલાડા તથા દુધ ઉ પાદક 
મંડળી ભલાડા ના સંયુ  ઉપ મે ી ચં કાંતભાઈ 

સોલંકી સે ેટરી ની ઉપ થીતી મા ં ગજૂરાત 
િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમ ે પશુપાલન 

હે પ લાઇન નંબર ૧૯૬૨) 
ભલાડા ગામમાં દશગામ દીઠ ફરતુ પશદુવાખાન ુ

૨૦) 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત 

માં કેરોસીનના ખાલી 
ડ બામાથી ગણેશ અને દીવાસળીના સળીમાથી 

શતા દી વષ ઉજવણી િનિમતે રા ીય ામ વરાજ અંતગત તાલીમ : (

જરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ ઉજવણી 
રા ીય ામ વરાજ અંતગત ામ પંચાયત 

િવકાસ યોજના ખડેા િજ લા ની ા ય ક ાના 
સિમિતનાના સ ય ી 

તથા તલાટીકમ મં ીઓની ણ િદવસીય તાલીમ નુ ં
જમેાં ભલાડા તથા આજુબાજુના ૨૧  

આંગણવાડી કાયકરો 
તાલીમાથ ઓ એ ણ િદવસની તાલીમ માં સહભાગી 

૨૧-૦૮-૨૦) 

: (૨૭-૦૮-૨૦) થી 



 
 
 નેટ હાઉસની મુલાકાત : (૩૧

        ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ સેવા 
કે  ભલાડામા ં શતા દી વષની ઉજવણી િનિમતે ખેડા 

લા  ખતેી મદદનીસ ખેતી અિધકારી  ખેડા િજ લો  
ારા  આ ા ોજકેટ અંતગત નેટ હાઉસની મુલાકાત 

લેવામાં આવી .  
દેશી ગાય આધાિરત ખતેી પ િતમા ં વામૃત 
બનાવવાની શ આત કરવામાં આવી 
 
 
 
 
 વામતૃ ોજકેટ અંતગત સવ 

 
                ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત 

ામ સેવા કે  ભલાડામા ં શતા દી વષની 
ઉજવણી િનિમતે આ ા ોજકેટ અતંગત  

વામતૃ “  ગીર ગાયોના સવ માટે 
ખેતી મદદનીસ ખતેી અિધકારી  ખેડા િજ લો  
પશુપાલકો અને ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી 
 
 
 
 
  
 

૩૧-૦૮-૨૦) 
ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત ામ સેવા 

માં શતા દી વષની ઉજવણી િનિમતે ખેડા 
લા  ખતેી મદદનીસ ખેતી અિધકારી  ખેડા િજ લો  

ારા  આ ા ોજકેટ અંતગત નેટ હાઉસની મુલાકાત 

દેશી ગાય આધાિરત ખતેી પ િતમા ં વામૃત 
આત કરવામાં આવી .   

વામતૃ ોજકેટ અંતગત સવ : (૩૧-૦૮-૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત 
માં શતા દી વષની 

ઉજવણી િનિમતે આ ા ોજકેટ અતંગત  “ 
ગીર ગાયોના સવ માટે ખેડા લા  

ખેતી મદદનીસ ખતેી અિધકારી  ખેડા િજ લો  ારા 
પશુપાલકો અને ખેડૂતોની મુલાકાત લીધી .  


