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 શતા�દ� વષ� િનિમ�ે કાય��મ 

       �ામસેવા ક��� ભાલેલ ખાત ે�જૂરાત િવ�ાપીઠ,અમદાવાદના ંશતા�દ� વષ� ઉજવણી િનિમ�ે 

િવિવધ કાય��મ થયા �ની િવ��તૃ મા�હતી  નીચે �માણે આપેલ છે. 

 �તૂ�વૂ� િવ�ાથ� અને વાલી સમંેલન 

    આ સમંલેનમા ંવાલીઓને ‘�કશોર�ઓના ઉછેરમા ં�યાનમા ં

રાખવાની બાબતો’-િવષય પર  ડૉ. લોપાબેને વાલીઓ સાથે  

�ુદંર છણાવટથી વાતો કર�. �યાર બાદ વાલીઓ સાથે 

��ો�ર�નો કાય��મ રખાયો. 

 વાલી સમંેલનમા ંમાતા-િપતાએ ભાગ લીધો. 

  ભાગલેનાર �ુલ વાલીઓની સ�ંયા- ૪૦૭  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �તૂ�વૂ� કાય�કર િવ�ાથ� સમેંલન 



 

 ગાધંી જયતંીની ઉજવણી.. 

                                    - સ�હૂ �ાથ�ના 

    - ગાધંી��ુ ંિ�ય ભજન ‘વૈ�ણવ જન......’ 

    - ગાધંી �સગંો, ગાધંી-ગીતોની ર�ૂઆત 

    - શાળાની મહાસફાઈ 

    - �ામ સફાઈ-ભાલેલ ગામ 

    - �બર કાતંણ ય� 

    - ગાધંીિવચારની પર��ા�ુ ંઆયોજન    

 

   

 

 

 

 �જૂરાત િવ�ાપીઠ �થાપના �દન િનિમ�ે 

         આજના �દવસ ે�ી િશ.ગો.પટ�લ ક�યા િવ�ાલય ભાલેલમા ંશાળા પ�રવાર� સવાર� ૦૭:૪૫ 

�જૂરાત િવ�ાપીઠનો �વજ ફરકાવી �િત�ા 

લેવામા ંઆવી. સઘંગાન ‘એક જ ડાળના 

પખંી….’ ગા�ુ.ં  �યાર બાદ નીચે  �જુબના ંકાય� 

કયા�.... 

o શતા�દ� વન િનમા�ણ 

 �જૂરાત િવ�ાપીઠના ંશતા�દ� વષ� ઉજવણી 

િનિમ�ે અમાર� શાળા-પ�રવારના બધાજ સેવકો 

અને િવ�ાથ�ઓ ��ૃારોપણ કાય��મમા ંજોડાયા. 

 શતા�દ� વનમા ં�ુલ ૧૪૦ ��ૃો�ુ ંરોપણ થ�ુ ં

 ૧૮/૧૦/૨૦ ૧૯ ના રોજ ભાલેલ ગામમા ં

 �ામસફાઈ અન ેસા�ં�ૃિતક કાય��મ�ુ ંઆયોજન 

થ�ુ ં

      �બર કાતંણ ય� 



 

 ૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ��સ�ાક �દનની ઉજવણી 

                          �વજવદંન કાય��મ 

              �ી િશ.ગો.પટ�લ ક�યા િવ�ાલયમા ં 

              શાળા -પ�રવારના ંસેવક ગણ અન ે

              િવ�ાથ�ઓ �ારા ��સ�ાક �દનની                                                                           

                         ઉજવણી.........  

 આજના �દવસે અમાર� શાળાના ં

િવ�ાથ�ઓ અન ેસેવકગણે મતદાન 

��િૃત �ગેની ર�લી કાઢ� તેનો 

�ચાર કય�. 

  ભાલેલ ગામમા ં�ામ સફાઈ�ુ ં

આયોજન થ�ુ ં

 

 

 ભાલેલ ગામની �ામ સફાઇમા ંજોડાયેલ 

�ામસેવા ક���  �ી િશ.ગો.પટ�લ ક�યા 

િવ�ાલયના ંિવ�ાથ�ઓ, સવેક ગણ અન ે

આચાયા�બેન�ી ��ુુ�ચબેન........ 

 

 

 

     મતદાન ��િૃત કાય��મ �ગે ર�લી 



 

 ગાંધી િનવા�ણ �દન 

   આજ રોજ  અમાર� શાળામા ંસા�ં �ાથ�નાસભા�ુ ંઆયોજન થ�ુ.ં  

આ સભામા ંગાધંીગીતો,ગાધંી �સગંો ગાધંી��ુ ંિ�ય ભજન ‘વૈ�ણવ જન.....’ ગાવા�ુ.ં  

- શાળા પ�રવારના બધા જ સેવકો તથા િવ�ાથ�ઓએ બે િમિનટ�ુ ંમૌન�ત પા��ુ.ં 

  

 

 �વ�છ ભારત અ�ભયાન કાય��મ..  

 

 �ામસફાઈ- ભાલેલ ગામમા ં�લા��ટક વીણીન ે

�ામપચંાયતન ેસ�પી �લા��ટક ��ુત ભારત 

�ગે ર�લી કાય��મ થયો. 

 

 ભાલેલ ગામમા ંખે�ૂતોની �લુાકાત ગોઠવાઈ. 

તેમા ંસ�વખેતી �ગેની મા�હતી આપી. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 શતા�દ� વષ� ઉજવણીના ંભાગ �પે  ભાલેલ, �ુદંરણા,ં 

િવ�ામ�રુા,શાહ�રુ અને શકંર�રુા-પાચં ગામોમા ંકાય��મ 

આ�યા.�મા ંસ�હૂ �ાથ�ના,ગાધંી �વન�સગંો, અ�ગયાર 

મહા�તોની સમજ, ગાધંી ગીતોની ર�ૂઆત થઈ.  

 �ી સરદાર પટ�લના �વનદશ�ન�ુ ં�ેરક �દશ�ન ગોઠવા�ુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ા.શાળા �ુદંરણા 

�ા.શાળા શકંર�રુા 

�ા.શાળા િવ�ામ�રુા 

     શતા�દ� વષ�ની ઉજવણી  

     િનિમ�ે � શાળામા ંગયા તે  

  શાળા�ુ ંનામ અને ભાગ લેનાર  

    િવ�ાથ�-િશ�કોની �ુલ સ�ંયા 

૧) �ા.શાળા શકંર�રુા=૬૩ 

૨) �ા.શાળા �ુદંરણા=૪૫૦ 

૩) �ા.શાળા િવ�ામ�રુા=150 

૪) �ા.શાળા શાહ�રુ=૨૫૧ 

૫) �ા.શાળા ભાલેલ=૫૦ 



 

 

 �ા�ય �વન િશ�ણ િશ�બર 

 લોકિમ�ા ઢ��ુંક�મા ં�ા�ય �વન િશ�ણ િશ�બરમા ં�ુલ ૬૭ િવ�ાથ�ઓ અને ૦૪ 

િશ�કો જોડાયા. 

 કબીરના ંદોહા શોધવાની રમત 

 સ�હૂ ભોજન 

 કબીરના ંદોહા શોધી તેનો અથ� શોધવો 

અને સમજવો.  

 ‘ક’ શાળાના ંિવ�ાથ�ઓએ પોતાની િશ�ણ 

પ�િતની સમજ આપી. તેમની પાસેથી 

િનભ�યતાના ંપાઠ શી�યા. 

 

 

 ભાલેલના ંિવ�ાથ�ઓ-િશ�કો ર�પલ�ગમા ંરસ �વૂ�ક જોડાયા. 

 લાકડાનંી ઘોડ� પર ચાલવાના �ય�નો થયા. 

આ િશ�બરના બધા જ ખચ�મા ંિવ�ાથ�ઓ�ુ ં�વાલબંન ર�ુ.ં 

ર�પલ�ગ/ Rapelling 

આદરણીય�ી ચૈત�યભાઈ અને ‘ક’શાળાના ં

િવ�ાથ�ઓ સાથે ચચા� 



 

 આદરણીય �ી ચૈત�યભાઈના ંઆયોજન �જુબ 

રામપરા ગામના ં�ુદા-ં�ુદા ં૨૭ ઘરોમા ં૬૭ 

િવ�ાથ�ઓ અન ે૦૪ િશ�કોએ રા�ી િનવાસ 

કય�. �ા�ય �વન અન ે�ા�ય સ�ં�ૃિતન ે

સમજવાનો �ય�નો કય�. �ા�ય �વનની  

સાચી પ�ર��થિતનો �ત અ�ભુવ લીધો. દર�ક 

પ�રવાર સાથે સ�હૂ ભોજન અન ેસવાર� સ�હૂ 

ના�તો કય�. 

 રામપરા ગામમા ંરા�ે સા�ં�ૃિતક કાય��મ 

�ારા િવ�ાથ�ઓએ લોક-િશ�ણ�ુ ંકામ ક�ુ�.  

 

 

 

 

 

 ચોબાર� ગામના ં૧૫ �ુદા-ં�ુદા ંઘરોમા ંરા�ી 

િનવાસ કય�. 

 �ા�ય સ�ં�ૃિતનો અ�યાસ કય�. રા�ી ભોજન અને 

સવારના ના�તા�ુ ંઆયોજન થ�ુ.ં 

 બધાએ કાઠ�ાવાડની મહ�નનાગિત માણી. 

આદરણીય �ી ચૈત�યભાઈ, ‘ક’ શાળાના ં

િવ�ાથ�ઓ,લોકિમ�ાના ંસેવકો અને �ામજનોના ં

અમે ઋણી થયા.... 

 

 

 

 

રામપરા ગામમા ંિવ�ાથ�ઓ �ારા 

સા�ં�ૃિતક કાય��મ 

રામપરા ગામથી ઢ��ુંક�ગામ �ધુી ખ�નની 

રામપરા ગામના ં

�ામજનો સાથ ેચચા� 

કરતા િશ.ગો.પટ�લ ક�યા 

િવ�ાલયના ં

આચાયા�બેન�ી 

��ુુ�ચબેન 



 

             વાલી�નેહ િમલનો 

    -વાલી ��િૃત વી�ડયો �ફ�મ બતાવી. 

  - િવ�ાથ�ઓ �ારા વાલી �જૂન 

  - વાલીઓ સાથે �ુથ ચચા� 

  - સ�વ ખેતી �ચાર�સાર કાય��મ 

  - િવ�ાથ�ઓ બનાવેલા ઉ�પાદનો�ુ ંવેચાણ-કાય� થ�ુ.ં  




