
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રોધ ન કરવો (લઘ ુકથા ) 
 

          પ્રાચીન સમયમાાં એક સ્વામીજી હતા, જમેનુ નામ હતુ 

રામતીર્થ. તે રોજ સવાર ેવહેલા ઊઠતા અને પૂજા-પાઠ પછી ભિક્ષા 

માાંગવા માટે 5 ઘર જતા હતા.   

 

              એક ભિવસે સવાર ેરામતીર્થ િીક્ષા માાંગવા માટે એક એવી 

મભહલાના ઘર ેપહોાંચ્યા જ ેકાયમ ગુસ્સામાાં રહેતી હતી. સ્વામીજીએ 

અવાજ લગાવ્યો કે માતા ભિક્ષા આપો. આ સાાંિળીને મભહલાને વધુ 

ગુસ્સો આવ્યો.  

              તેણે સ્વામીજીને કહ્ુાં કે તમને લોકોને િીખ માાંગવા ભસવાય 

કોઈ અન્ય કામ નર્ી આવતતુાં ુંુાં? તે સમયે તે મભહલા ગોબરર્ી ઘર 

લીપી રહી હતી. આ કામ માટે જ ેકપતાાંનો ઉપયોગ કરી રહી હતી, તે 

ગાંિુાં  કપતુાં  તેણે સ્વામીજીને આપી િીધુ અને કહ્ુાં આ લઈ જાઓ, આજ ે

તમારા માટે આ જ છે મારી પાસે. 

      સ્વામીજીએ આુંીવાથિ આપ્યો અને તયાાંર્ી ગાંિુાં  કપતુાં  લઈને નિી 

ભકનાર ેગયા. તેમણે નિીમાાં ગાંિા કપતાાંને સાફ કયો. તેના પછી તે 

કપતાાંર્ી િીવા માટે વાટ બનાવી લીધી. બીજી તરફ જ્યાર ેમભહલાનો 

ગુસ્સો ુંાાંત ર્તાાં તે તરત જ સ્વામીજી પાસે પહોાંચી અને પોતાના કરલેા 

કમોની માફી માગી. 

           સ્વામીજીએ મભહલાને કહ્ુાં કે માતા તમે માફી ન માાંગો. તમે 

યોગ્ય િીક્ષા આપી છે. િોજન તો તરત ખતમ ર્ઈ જાય છે, પરાંતુ તમારી 

િીક્ષાર્ી જ માંભિરના બધા િીવા પ્રગટી રહ્ા છે. 

 

કર્ાનો બોધપાઠ: 

 

       આ કર્ાર્ી ુંીખવા મળે છે કે આપણે ક્રોભધત લોકો સામે પણ ુંાાંત 

રહેવુાં જોઈએ. જ્યાર ેક્રોધ ુંાાંત ર્ાય છે તો બધુ ઠીક ર્ઈ જાય છે. આ 

ભસવાય કોઈ પણ વસ્તુ વ્યર્થ નર્ી હોતી. હકારાત્મક ભવચારીની સાર્ે 

ફરીર્ી તેનો ઉપયોગ કરી ુંકાય છે. 

 

સાંિિથ : ભિવ્ય િાસ્કર   

                                                    મહુેલિાઈ.એસ.પટેલ.  

 

 

 

 

 

ગ્રામસેવા કેન્દની પ્રવૃભતઓ: 

૧. વેસ્ટમાર્ી  બેસ્ટ તાલીમ  

૨. ભુંક્ષક ભિનની ઉજવણી  

૩. ુંતાબ્િી વર્થ ભનભમતે  ુંાકિાજી ધરાં  ભવતરણ 

૪. િીનિયાળ આવાસ યોજના સહાય 

૫. ભહન્િી ભિવસ ઉજવણી  

 ૬. ુંાળા બાંધ છે ભુંક્ષણ નહી ાં .  

૭. રમત – ગમતના સાધનો  

 ૮. ભકચન ગાતથન  

૯. સ્વાવલાંબન વેભબનાર 

૧૦. ઓનલાઈન તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર   

૧૧. પ્રાર્ભમક સારવાર અને પુંુ સારવાર  

૧૨. ુંતાબ્િી વર્થ ભનભમતે – કુટુાંબનુાં અન્ન           

સ્વાવલાંબન સવે 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                  

                     ઈમલે આઈડી: 
gvpbhalada@gmail.com 

 

બ્લોગ આઈડી: 
http://schoolbhalada9.blogspot.com 

 

ફસેબકુ આઈડી: 
Gramseva Kendra Bhalada 

 

યટુબુ આઈડી : 

School nivashi bhalada9 
ટેભલગ્રામ આઈતી :  

Nivashi bhalada 9 

 
 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદ સચંાવલત 
ગ્રામસિેા કને્દ્ર ભલાડા . તા. માતર જી.ખડેા. 

સપ્ટેમ્બર  – ૨૦૨૦                              પ્રિવૃત અહિેાલ                                અકં :૧૪ 
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 વેસ્ટમાર્ી બેસ્ટ – તાલીમ : (૩-૯-૨૦  ર્ી ૪-૯-૨૦) 

યુભસક ભવિાગ ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ દ્રારા ઓનલાઈન વેસ્ટમાર્ી 

બેસ્ટ તાલીમ વગથનુાં આયોજન ર્યેલ. ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ 

સાંચાભલત અનુિાભનત ભનવાસી ુંાળા િલાતામાાં ઓનલાઈન  

ટોપલી બનાવાની તાલીમ આપવામાાં આવી જમેાાં 

ફેભવકોલ,છાપા,લાકતીર્ી ટોપલી બનાવતા સાંયુક્તાબેન દ્વારા  

ુંીખવ્યુાં . બીજા ભિવસે જમેાાં કાગળ કામની  એક ભિવસીય તાલીમ 

ુૈંક્ષભણક સેવકોએ તાલીમ લીધી .  

 

 ભુંક્ષક  ભિનની ઉજવણી : (૫-૦૯-૨૦૨૦) 

            કોરોના માહામારી ને કારણે ુંાળાઓ બાંધ છે પરાંત ુભુંષ્ય અન ે

ગુરનો સબાંધ ઓછો ના આાંકી ુંકાય . આ સમયમાાં ભુંક્ષકોએ ભુંક્ષક 

ભિનની અનોખી ઉજવણી કરી . જમેાાં ભવતીયો કોલ કરી બાળકો સાર્ે 

ભુંક્ષક  ભિન ભનભમતે ભવદ્યાર્ીઓ અને વાલીઓ સાર્ે વાતાથલાપ કયો 

જૂના સાંસ્મરણો વાગોળ્યા અને ભુંક્ષણ ઉપરાાંત ભવદ્યાર્ો ઘર ેરહી કઈ 

પ્રવૃભતઓ કર ેછે તેના ભવર્ે ચચાથઓ કરી .  

 

 

 ુંતાબ્િી વર્થ ભનભમત ે ુંાકિાજી ધરાં  ભવતરણ : (૮-૦૯-૨૦૨૦) 

              ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ ુંતાબ્િી વર્થ ઉજવણી ભનભમત્ત ેઆત્મા પ્રોજકેટ દ્વારા ૧૫ બહેનોને ુંાકિાજી ના 

રી ાંગણ , ટામેટી,મરચી,કોબીજ,ફ્લાવર ૧૦૦૦ રોપાનુાં ધરનુાં ભવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં .  

 

 િીનિયાળ આવાસ યોજના સહાય સવે : (૧૦-૦૯-૨૦૨૦)  

            ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત ગ્રામસેવા કેન્દ્ર િલાતા 

ગામમાાં સમાજ કલ્યાણ  ખેતા ભજલ્લા નભતયાિ ના સહયોગર્ી પાંભતત 

િીનિયાળ આવાસ યોજના નો લાિ ગામના કાચા મકાન ધરાવતા 

લોકોને મળી રહે ત ેમાટેનો સવે ુંરૂ કરવામાાં આવ્યો .  

 

 

 

 

 



 

 ભહન્િી ભિવસ : (૧૪-૦૯-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત 

અનુિાભનત ભનવાસી પ્રાર્ભમક ુંાળા 

િલાતામાાં સૌસેવકો સાર્ે મળીને 

ભહન્િી િાર્ાના મહતવ  ભવર્ે ચચાથ કરી  

અને ભહન્િી ભવનીત  પરીક્ષા માટે કુલ - 

૨૬ ફોમથ  િરવામાાં આવ્યા .  

 

 

 

 ુંાળા બાંધ છે ભુંક્ષણ નહી ાં . : (૧૬-૦૯-૨૦૨૦) 

          ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત 

અનુિાભનત ભનવાસી ુંાળાના બાળકો ઘર ે રહી 

પોતાના ઓનલાઈન અભ્યાસમાાં વધુ યોગ્ય રીત ે કરી 

ુંકે તે માટે નજીકના વાલીઓનો સાંપકથ  કરી તઓેના 

ઘર ે જઈ વાલીઓને ઓનલાઈન ભુંક્ષણ અાંગ ે

માગથિુંથન આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં .  

 

 

 

 રમત – ગમત ના સાધનો : (૧૭-૦૯-૨૦૨૦) 

          ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત 

અનુિાભનત ભનવાસી ુંાળાના ભવદ્યાર્ીઓ  માટે ગજુરાત 

સરકાર દ્વારા રમત – ગમત ભવિાગ  રમત – ગમતના 

સાધનો આપવામાાં આવ્યા  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ભકચન ગાતથન : (૧૮-૦૯-૨૦૨૦) 

    ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત ગ્રામસેવા 

કેન્દ્ર િલાતામાાં  સેવકો દ્વારા તર્ા યુ. પી. એલ. સારસ 

સાંરક્ષણ ના સહયોગર્ી ભકચન ગાતથન બનાવવામાાં 

આવ્યુાં જમેાાં િૂધી,રી ાંગણ ,ટામેટી અને કાકતી ના 

ુંાકિાજી ઉગાતવામાાં આવ્યા .  

 

 

 

 

 સ્િાિલબંન િવેબનાર : (૧૯-૦૯-૨૦૨૦) 

            સ્વાવલાંબન અાંગે ગામતા ના લોકોની 

જાગૃતતા ર્ાય અને ભવદ્યાર્ીઓ  પોતાના ગામના 

ખેતૂતોને સાંગ્રહની સાર્ે ખેતી સાર્ે અનાજ અને 

કઠોળમાાં સ્વાવલબન કરતાાં ર્ાય તે હેતરુ્ી ઓનલાઈન 

વેભબનાર યોજવામાાં આવ્યો જમેાાં ભવદ્યાપીઠના તમામ 

સેવકો જોતાયા અને પોતાના ભવચારો રજૂ કયાથ હતા .  

 

 

 ઓનલાઈન તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર : (૨૧-૦૯-૨૦૨૦)  

 

          ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત અનુિાભનત ભનવાસી ુંાળાના ુૈંક્ષભણક ભવિાગમાાં સેવકોએ 

ઓનલાઈન તાલીમ અને  સ્પધાથમાાં િાગ લઈ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા જમેાાં  

 

 

 

 

 

 

 

 

ભવર્ય તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર મેળવાર 

નુાં નામ 

- ગુણોતસવ-૨.૦   મુખ્ય ક્ષેત્ર -૧ અને ૨ , અધ્યયન અને અધ્યાપન  

- N . c . f - ૨૦૦૫    સામાભજક ભવજ્ઞાન – ઉચ્ચ પ્રાર્ભમક  

- N . c . f – ૨૦૨૦     પ્રારાંભિક બાલ સાંિાળ અને ભુંક્ષણ  

- ગાાંધીજીનુાં ભુંક્ષણ િુંથન – િાગ -૧  

- N . c . f - ૨૦૦૫    પયાથવરણ ભુંક્ષણ  

 

અલ્પેુંિાઈ. સો. પટેલ. 

                     અને  

           કાજલબેન . રાઠોત 



 

પ્રાર્ભમક સારવાર અને પુું સારવાર : (૨૪-૦૯-૨૦૨૦) 

                  

              કોનકોતથ બાયોટેક લીભમટેત માતર તાલુકાના સહયોગર્ી િલાતા ગામમાાં િર ગુરવાર ે ભવનામુલ્યે 

પ્રાર્ભમક સારવાર અન ેિર ુુંક્રવાર ેપુુંપાલન ભવિાગના સહયોગર્ી (હેલ્પ લાઇન નાંબર ૧૯૬૨) િલાતા ગામમાાં 

િુંગામ િીઠ ફરત ુપુુંિવાખાનુ ની ુંરૂઆત કરવામાાં આવી. 

 

                      

 

 

                 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રાર્ભમક સારવાર 

 

પશ ુસારિાર 



 ુંતાબ્િી વર્થ ભનભમત ે– કુટુાંબનુાં અન્ન સ્વાવલાંબન સવે : (૩૦-૦૯-૨૦૨૦) 

 

                      ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત ગ્રામસેવા કેન્દ્ર િલાતા ગામમાાં  2જી ઑક્ટોબર  ને  

બાપુનાાં સ્મરણાર્ ેભવશ્વ અભહાં સા ભિન તરીકે ઉજવણી માાં ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠના કુલપભત ઇલાબહેન િટે્ટ આ વર્ે 

સહુને ગામમાાં અન્નસ્વાવલાંબન અાંગ ેજાણકારી મળી રહે ત ેમાટેનો એક સવે કરવા જણાવ્ય ુહતુાં . જમેાાં િલાતા  

ગામના મોટા-મધ્યમ ખેતૂત, નાના-સીમાાંત ખેતૂત,  ખેતમજૂર, છૂટકમજૂર, એકલવાયુાં જીવન જીવતાાં વૃદ્ધ/વૃદ્ધા, 

પુુંપાલન કે માછીમારી પર નિતા ન ે ગામની બહાર મજૂરીએ જતાાં કુટુાંબોમાાંર્ી  ૬૮  કુટુાંબોને  પસાંિ કરીન ે

માભહતી  

 

ગ્રામસેવાવા ક્દ્ર ભ ાલાનાન  અદ્ર ય પ્રવતૃિઓ 

 

 મભહલા ઉતકસથ યોજના સહાય સવે : 

                ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત ગ્રામસેવા કેન્દ્ર િલાતા ગામમાાં ગામના  મભહલાઓનુાં  ૧૦ ના 

જુર્ બનાવી મુખ્યમાંત્રી મભહલા ઉતકસથ યોજના હેઠળ  ૧ લાખ રૂભપયાની લોનની આભર્થક સહાય મળી રહે તે માટે 

માભહતી અને માગથિુંથન આપવામાાં આવ્યુાં .  

 

 ગાંગા સ્વરૂપા આભર્થક સહાય યોજના  (ભવધવા સહાય સવે) :  

                   ગજૂરાત ભવદ્યાપીઠ અમિાવાિ સાંચાભલત ગ્રામસેવા કેન્દ્ર િલાતા ગામમાાં ગામની  ૪૦ ગાંગા સ્વરૂપા 

આભર્થક સહાય યોજના  હેઠળ (ભવધવા મભહલા)ઓનો સવે કરી તેઓની નોધણી કરવામાાં  આવી તેઓને માભસક 

સહાય મળવા પાત્ર ર્ુંે .   

 પાલક માતા-ભપતા ના 3 કુટુાંબોને માભસક 3000/- રૂભપયાનો આભર્થક સહાય મળી રહે તે માટે ના ફોમથ 

િરવામાાં આવ્યા.  

 એ.પી.એલ. કાતથને અાંનતયોિય કાતથમાાં તબિીલ કરવા માટેના ભવકલાાંગતા ધરાવતા ૧૬  કુટુાંબના 

ભિવ્યાાંગ વ્યભક્તઓને માભહતી અને માગથિુંથન આપી  ફોમથ િરી આપવામાાં આવ્યા.  

  


