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ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત

ામસેવા કે  ભલાડા 

જુન- જુલાઇ     – ૨૦૨૦                              

  

  

      

       લુસી અને હળદર નો આ વુ દક ઉપચાર  

 તલુસી ખાસ કરીને દય, યકતૃ, ફફેસા,ં 
લડ સુગરની ર ત વાિહનીઓન ેઘટાડવામાં મદદગાર છે

ચપે સમય ેતલુસીનો ઉકાળો પીવાથી રોગ િતકારક શિ ત વધ ેછે
 તલુસી િવટાિમન સી અન ેઝ કથી ભરપરુ છે

િતર ા બૂ ટર તરીક ેકાય કર ેછે અન ેચપેન ેખાડી પર રાખ ેછે
તેમા ંપુ કળ એ ટી બે ટે રયલ, એ ટી વાયરલ અન ેએ ટી ફગંલ 
ગણુધમ  છે જે આપણન ે િવિવધ કારના ચપેથી સરુિ ત રાખ ે
છે. તલુસીના પાંદડાઓનો અક ટી મદદગાર કોષો અન ે કદુરતી 
કલર કોષોની વિૃ મા ંવધારો કર ેછે, રોગ િતકારક શિ તન ેવગે 
આપ ેછે.ઔષધીય પ ધિત અનસુાર, તલુસીમા ં રોગો મટાડવાની 

ચડં સભંાવના છે. તલુસી ચપેન ેદરૂ કરવા સાથ ેતાણ અન ેઅ ય 
રોગો સામનેી કદુરતી રોગ િતકારક શિ તન ેમજબતૂ બનાવ ેછે
શરદી અન ેશરદીની અસરને ઘટાડ ે છે અન ે તાવના ચપેન ે ઘટાડ ે
છે, અન ે મલેે રયા, િચકન પો સ, ઓરી
અ થમા જેવા રોગોન ેપણ દરૂ કર ેછે. 
 
       હળદરવાળુ ં દધૂ પીવાના ઘણા ફાયદાઓ છે અન ે એ િવશ ે
ઘણીવાર ચચાઓ થતી રહ ેછે. ઘણા લોકોન ેહળદરવાળુ ંદધૂ નથી 
ભાવતુ ં પણ તમે છતા ં યારકે કયારકે તઓે 
ઔષિધ તરીકે પી લ ે છે. એવુ ં માનવામા ં આવ ે છે કે ત ે શરદી
ખાસંી, ઘા વગરે ેમટાડ ેછે અન ેરોગ િતકારક શિ ત પણ વધાર ેછે
હળદર અને દધૂ બનં ેઆપણા વા ય માટ ેફાયદાકારક હોય છે 
 
                                                    મહુેલભાઈ

શતા દી વષ િનિમત ેવૃ ારોપણ અન ે 

http://schoolbhalada9.blogspot.com 

Gramseva Kendra Bhalada 

ગૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત 

ામસેવા કે  ભલાડા . તા. માતર .ખડેા. 

                             વિૃત અહવેાલ                                

 

 

 

 

 

લુસી અને હળદર નો આ વુ દક ઉપચાર   

, હાઈ લડ શેર અને 
લડ સુગરની ર ત વાિહનીઓન ેઘટાડવામાં મદદગાર છે. તેથી, 

ચપે સમય ેતલુસીનો ઉકાળો પીવાથી રોગ િતકારક શિ ત વધ ેછે. 
તલુસી િવટાિમન સી અન ેઝ કથી ભરપરુ છે. ત ેઆ રીત ેકદુરતી 
િતર ા બૂ ટર તરીક ેકાય કર ેછે અન ેચપેન ેખાડી પર રાખ ેછે. 

એ ટી વાયરલ અન ેએ ટી ફગંલ 
ગણુધમ  છે જે આપણન ે િવિવધ કારના ચપેથી સરુિ ત રાખ ે

તલુસીના પાદંડાઓનો અક ટી મદદગાર કોષો અન ે કદુરતી 
રોગ િતકારક શિ તન ેવગે 

તલુસીમા ં રોગો મટાડવાની 
તલુસી ચપેન ેદરૂ કરવા સાથ ેતાણ અન ેઅ ય 

રોગો સામનેી કદુરતી રોગ િતકારક શિ તન ેમજબતૂ બનાવ ેછે. તે 
અન ે તાવના ચપેન ે ઘટાડ ે

ઓરી, ઈ ફ યએુ ઝા અન ે

હળદરવાળુ ં દધૂ પીવાના ઘણા ફાયદાઓ છે અન ે એ િવશ ે
ઘણા લોકોન ેહળદરવાળુ ંદધૂ નથી 

ભાવતુ ં પણ તમે છતા ં યારકે કયારકે તઓે હળદરવાળા દધૂન ે
એવુ ં માનવામા ં આવ ે છે કે ત ે શરદી, 

ઘા વગરે ેમટાડ ેછે અન ેરોગ િતકારક શિ ત પણ વધાર ેછે. 
હળદર અને દધૂ બનં ેઆપણા વા ય માટ ેફાયદાકારક હોય છે .  

મહુેલભાઈ.એસ.પટેલ.  
 
 

                        અકં :૧૨ 



 

 
 વાલી સંપક  : (૦૮-૦૬-૨૦૨૦ )

 
            ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત િનવાસી શાળા ભલાડાના 

શ આત થઈ જેમા ંિવ ાથ ઓના વશેની સાથ ે

િવ ાથ ઓન ે ામસવેા કે ની િવિવધ શૈ િણક વિૃતઓની માિહતી આપવામાં આવી
 

 
 
 

 િવકલાંગો માટ ેકીટનુ ંિવતરણ: (૧૩

          ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સંચાિલત
ના સહયોગથી  આખંની હો પીટલ અધંજન મડંળ બારે  ના સહયોગથી જ રયાત મદં િવકલાગંો માટ ેકીટનું 
િવતરણ કરવામા ંઆ યું. 

 

) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત િનવાસી શાળા ભલાડાના ૨૦૨૦ 

શ આત થઈ જેમા ંિવ ાથ ઓના વશેની સાથ ે– સાથ ેવાલી સપંક પણ કરવામા ંઆ યો જેમા ંવાલીઓ અન ે

િવ ાથ ઓન ે ામસવેા કે ની િવિવધ શૈ િણક વિૃતઓની માિહતી આપવામાં આવી

૧૩-૦૬-૨૦૨૦ ) 

મદાવાદ સંચાિલત ામસવેાકે  ભલાડા અને  ાથિમક આરો ય કે  
આખંની હો પીટલ અધંજન મડંળ બારે  ના સહયોગથી જ રયાત મદં િવકલાગંો માટ ેકીટનું 

 

  

 

 

 

 

૨૦૨૦ ના  નવા શૈ િણક સ ની 

સાથ ેવાલી સપંક પણ કરવામા ંઆ યો જેમા ંવાલીઓ અન ે

િવ ાથ ઓન ે ામસવેા કે ની િવિવધ શૈ િણક વિૃતઓની માિહતી આપવામાં આવી .  

ાથિમક આરો ય કે   પરીવાર 
આખંની હો પીટલ અધંજન મડંળ બારે  ના સહયોગથી જ રયાત મદં િવકલાગંો માટ ેકીટનું 



 

 

 ઓનલાઈન િશ ણ: વો સઅપ પુ વારા  

               ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત 
િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીન ે કારણ ેઘરે જ 
રહીન ેઅ યાસ કરી શક ેત ેમાટ ેવાલીઓના સપંક વારા  
શાળા ભલાડા નામનુ ં એિ લ મિહનામા ં
બનાવવામા ં આ યુ ં હતુ ં જેમા ં વાલીઓન ે તઓેના બાળકોન ે
દરરોજ વશે અગંનેી માિહતી મોકલવામા ંઆવતી હતી 

પૂમા ં સરકાર ીના ઓનલાઈન િશ ણના િવડીયો મોકલવામા ં
આ યા , જેના લીધે બાળકો ઘર ેજ રહીન ેટે નોલો નો ઉપયોગ 
કરી િશ ણ મળેવી શક ે. 

 

 

 

 ઘર શાળા :પા ય પુ તક િવતરણ  : 
(૨૨-૦૬-૨૦૨૦) 

                 ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ 
સચંાિલત િનવાસી શાળા ભલાડાના નવા સ ના 

વશે લીધલે િવ ાથ ઓ ઘર ેરહીન ેઅ યાસ કરી 
શક ે ત ે માટ ે વાલીઓના સપંક વારા તમેના ઘર ે
જઈ “ પા ય પુ તક”  અન ે માિસક 
િશખીએ ‘ પુિ તકાઓ અને અનાજની કીટ 
આપવામા ંઆવી .  

 

 

 

 

 

 

વો સઅપ પુ વારા   : (૧૫-૦૬-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનદુાિનત 
િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીન ે કારણ ેઘરે જ 
રહીન ેઅ યાસ કરી શક ેત ેમાટ ેવાલીઓના સપંક વારા  િનવાસી 
શાળા ભલાડા નામનુ ં એિ લ મિહનામા ં વો સઅપ પૂ 

જેમા ં વાલીઓન ે તઓેના બાળકોન ે
જ વશે અગંનેી માિહતી મોકલવામા ંઆવતી હતી , આજ 

સરકાર ીના ઓનલાઈન િશ ણના િવડીયો મોકલવામા ં
જેના લીધ ેબાળકો ઘરે જ રહીન ેટે નોલો નો ઉપયોગ 

: 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ 
સચંાિલત િનવાસી શાળા ભલાડાના નવા સ ના 

વશે લીધલે િવ ાથ ઓ ઘર ેરહીન ેઅ યાસ કરી 
શક ે ત ે માટ ે વાલીઓના સપંક વારા તમેના ઘર ે

અન ે માિસક “ ઘર ે
પિુ તકાઓ અને અનાજની કીટ 



 

 

 શતા દી વષ િનિમત ેવૃ ારોપણ અન ે

                  ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેા કે  ભલાડા વારા ગજૂરાત િવ ાપીઠ 
િનિમત ે વન િવભાગના અન ે યવુાનોના સહયોગથી ભલાડા ગામના ખડેતૂોન ે રોપાનુ ં િવતરણ કરી વૃ ારોપણ કરવામા ં
આ યુ ં.  

 

 

 

 

 

 

 

 ઘર શાળા  : (૨૪-૦૭-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનુદાિનત િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીન ેકારણ ેઘર ેજ 
રહીન ેઅ યાસ કરી શક ેત ેમાટ ેવો સઅપ પૂ
આવી જેથી બાળકો ટી.વી.ના મા યમ થી પણ ઘર ેરહી િશ ણ મળેવી શક ે

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વૃ ારોપણ અન ે રોપા િવતરણ : (૨૨-૦૭-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેા કે  ભલાડા વારા ગજૂરાત િવ ાપીઠ 
િનિમત ે વન િવભાગના અન ે યવુાનોના સહયોગથી ભલાડા ગામના ખડેતૂોન ે રોપાનુ ં િવતરણ કરી વૃ ારોપણ કરવામા ં

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનુદાિનત િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીન ેકારણ ેઘર ેજ 
રહીન ેઅ યાસ કરી શક ેત ેમાટ ેવો સઅપ પૂમા ંઘર ેભણી શક ેત ેમાટે ડી.ડી.િગરનાર ના કાય મો ની ણ કરવામા ં

ના મા યમ થી પણ ઘર ેરહી િશ ણ મળેવી શક ે.  

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેા કે  ભલાડા વારા ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
િનિમત ે વન િવભાગના અન ે યવુાનોના સહયોગથી ભલાડા ગામના ખડેતૂોન ે રોપાનુ ં િવતરણ કરી વૃ ારોપણ કરવામા ં

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત અનુદાિનત િનવાસી શાળા ના િવ ાથ ઓ કોરોના મહામારીન ેકારણ ેઘર ેજ 
િગરનાર ના કાય મો ની ણ કરવામા ં



 

 

 શતા દી વષ િનિમત ેખતેી કીટનુ ંિવતરણ 

                 ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેા કે  ભલાડા વારા ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
િનિમત ેબાગાયત િવભાગ ખેડા િજ લાના સહયોગથી ભલાડા
ખેતી કીટ િવતરણ કરવામા ંઆવી .  

 

 

 

 

   

 

 

ામસેવા ક  

 આરો ય લ ી કાય :  
 મા ંઅમૃતમ યોજના અતંગત ભલાડા ગામના જ રયાત મદં પ રવાઓન ેિવનામુ ય ેઆરો યલ ી સારવાર માટ ે

મા ંઅમતૃમ અન ેઆયુ યમા ં કાડ ૪૮ 
આરો યલ ી સારવાર આરો ય િવભાગ વારા સચૂવલે હોિ પટલોમા ંિવના મૂ ય ેમળશ ે

 કોનકોડ બાયોટકે લીિમટડે માતર તાલકુાના સહયોગથી ભલાડા ગામમા ંદર ગુ વાર ેિવનામુ ય ે ાથિમક સારવાર 
કાય શ  કરવામા ંઆ યુ ં.  

 રડે ોસ સોસાયટી ખડેા – આણદં િજ લાના સહયોગથી ભલાડા ગામના જ રયાત ધરાવતા યિ તઓન ે

લોહીની યવ થા કરી આપવામા ંઆવ ેછે 
 ચા સટે હોિ પટલ ચાગંા , યડસ હોિ પટલ આણદં 

ુ ણ હોિ પટલ કરમસદ ના સહયોગથી ભલાડા ગામના દદ ઓ માટેની આરો યલ ી સારવાર માટ ેકાય થાય છે
 
 
 

શતા દી વષ િનિમત ેખતેી કીટનુ ંિવતરણ : (૩૧-૦૭-૨૦૨૦) 

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેા કે  ભલાડા વારા ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
િનિમત ેબાગાયત િવભાગ ખેડા િજ લાના સહયોગથી ભલાડા,નાંદોલી ,મરાલા, ગામના વા મી ક સમાજના ખડેતૂોન ે

ામસેવા ક  ભલાડાની સેવાક ય િૃતઓ

મા ંઅમૃતમ યોજના અતંગત ભલાડા ગામના જ રયાત મદં પ રવાઓન ેિવનામુ ય ેઆરો યલ ી સારવાર માટ ે
૪૮ કાઢી આપવામાં આ યા , જેમાં પ રવારના પાંચ સ યોન ેપાચં લાખની 

આરો યલ ી સારવાર આરો ય િવભાગ વારા સચૂવલે હોિ પટલોમા ંિવના મૂ ય ેમળશ ે
કોનકોડ બાયોટકે લીિમટડે માતર તાલકુાના સહયોગથી ભલાડા ગામમા ંદર ગુ વાર ેિવનામુ ય ે ાથિમક સારવાર 

આણદં િજ લાના સહયોગથી ભલાડા ગામના જ રયાત ધરાવતા યિ તઓન ે

લોહીની યવ થા કરી આપવામા ંઆવ ેછે .  
યડસ હોિ પટલ આણદં , મહાગજુરાત હોિ પટલ , 

ુ ણ હોિ પટલ કરમસદ ના સહયોગથી ભલાડા ગામના દદ ઓ માટેની આરો યલ ી સારવાર માટ ેકાય થાય છે

ગજૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ સચંાિલત ામસવેા કે  ભલાડા વારા ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ 
ગામના વા મી ક સમાજના ખડેતૂોન ે

 

િૃતઓ 

મા ંઅમૃતમ યોજના અતંગત ભલાડા ગામના જ રયાત મદં પ રવાઓન ેિવનામુ ય ેઆરો યલ ી સારવાર માટ ે
જેમા ંપ રવારના પાંચ સ યોન ેપાચં લાખની 

આરો યલ ી સારવાર આરો ય િવભાગ વારા સચૂવલે હોિ પટલોમા ંિવના મૂ ય ેમળશ ે.  
કોનકોડ બાયોટકે લીિમટડે માતર તાલકુાના સહયોગથી ભલાડા ગામમા ંદર ગુ વાર ેિવનામુ ય ે ાથિમક સારવાર 

આણદં િજ લાના સહયોગથી ભલાડા ગામના જ રયાત ધરાવતા યિ તઓન ે

 ચરોતર હોિ પટલ ખડેા , 
ુ ણ હોિ પટલ કરમસદ ના સહયોગથી ભલાડા ગામના દદ ઓ માટેની આરો યલ ી સારવાર માટ ેકાય થાય છે.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 વૃ ોનું જતન :  
 વન િવભાગ માતર તાલકુાના ં સહયોગથી 

િવતરણ કરવામા ંઆ યુ ં. જેમાં , 

 
     સામાિજક વનીકરણ યોજના અતંગત પોતાના ખતેરમા ંઅન ેસડેા ઉપર 
જેઓન ેછોડ ઉછેર માટ ેદરકે ખડેતૂન ે

છોડનુ ંનામ
િનલિગરી

ગલુમહોર

સીતાફળ
આસોપાલવ

 

વન િવભાગ માતર તાલકુાના ં સહયોગથી ભલાડા ગામના ખેડતૂોન ે શતા દી વષ ઉજવણી 

સામાિજક વનીકરણ યોજના અતંગત પોતાના ખતેરમા ંઅન ેસડેા ઉપર ૧૦ ખડેતૂોએ વૃ ારોપણ કરલે છે 
જેઓન ેછોડ ઉછેર માટ ેદરકે ખડેતૂન ે૭/- . િનભાવ ખચ મળશ ે,  જેમા ં૨૦૦ છોડનુ ંવાવેતર થયલે છે 

છોડનુ ંનામ િવતરણ કરલે સં યા 
િનલિગરી ૫૦૦૦ 

સાદડ ૪૦૦ 
લ મડા ૪૦૦ 
વાસં ૩૦૦ 

બં ુ ૧૦૦ 
પટો ૫૦૦ 

અરડસૂા ૪૦૦ 
ગલુમહોર ૫૦૦ 
તલુસી ૨૦૦ 

સીતાફળ ૧૦૦ 
આસોપાલવ ૧૦૦ 

સવેન ૫૦૦ 
 કલુ :  ૮૫૦૦ 

ઉજવણી િનિમત ે છોડ નુ ં

 

ખડેતૂોએ વૃ ારોપણ કરલે છે , 
છોડનુ ંવાવેતર થયલે છે .  

 

 



 

 ઓનલાઈન ખેડતૂ સહાય ર શેન કાય 
 

 ખેતીવાડી િવભાગના સહયોગથી 
કે  ભલાડા વારા ભલાડા ગામના ખડેતૂોન ે ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમત ે
ઓનલાઈન નોધણી કરવામાં આવી 

 દેશી ગાય આધા રત  ાકિૃતક ખેતી કરવા ખડેતૂોન ેએક ગાય માટ ે િનભાવ ખચમા ંસહાય આપવાની 
યોજના અતંગત ભલાડા ગામના 
૧૦,૮૦૦/- . મયાદામા ંસહાય મળવા પા  થશ ે

 ાકૃિતક કિૃષ પ ધિત વારા વામતૃ બનાવવા
૧૩૫૦/-  માટ ે૭૮ ખડેતૂોની ઓનલાઈન નોધણી કરવામા ંઆવી 

 ફળ –શાકભા  પાકનુ ં વચેાણ કરતા ંનાના વપેારીઓન ેગરમી 
િવનામુ ય ેછ ી આપવાની યોજનાના 

 બાગાયતી િવભાગના સહયોગથી શાકભા  ખતેી કટનુ ંિવતરણ અનુ
આ યુ ં જેમા ં 
 

 
 આ મા ોજેકટ અંતગત ચોમાસ ુપાક ડાગંર િબયારણ અન ેખાતર કટનુ ં

કરવામા ંઆ યુ ં. 
 

ઓનલાઈન ખેડતૂ સહાય ર શેન કાય :  

ખેતીવાડી િવભાગના સહયોગથી પાક સં હ ચર ( ગોડાઉન ) માટ ેગજૂરાત  િવ ાપીઠ ામસવેા 
કે  ભલાડા વારા ભલાડા ગામના ખડેતૂોન ે ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમત ે
ઓનલાઈન નોધણી કરવામાં આવી , જેમા ં૩૦,૦૦૦/- સહાય મળવા પા  છે 
દેશી ગાય આધા રત  ાકિૃતક ખેતી કરવા ખડેતૂોન ેએક ગાય માટ ે િનભાવ ખચમા ંસહાય આપવાની 
યોજના અતંગત ભલાડા ગામના ૧૨૨ પશ ુધારકોની ઓનલાઈન નોધણી કરવામા ંઆવી 

મયાદામા ંસહાય મળવા પા  થશ ે.  
ાકૃિતક કિૃષ પ ધિત વારા વામતૃ બનાવવા સા  ંભલાડા ગામના પશ ુપાલકોન ે યકે કિૃષ કટના 

ખડેતૂોની ઓનલાઈન નોધણી કરવામા ંઆવી .  
શાકભા  પાકનુ ં વચેાણ કરતા ંનાના વપેારીઓન ેગરમી , ઠડંી , વરસાદથી ર ણ મળેવવા માટે 

છ ી આપવાની યોજનાના ૨૨ ઓનલાઈન ફોમ ભરવામા ંઆ યા 
બાગાયતી િવભાગના સહયોગથી શાકભા  ખતેી કટનુ ંિવતરણ અનુ. િત ાતીના ખડેતૂો ન ે કરવામા ં

ગામનું નામ કીટ િવતરણ સં યા 

ભલાડા ૨૧ 

નાદોલી ૦૭ 

વ તાણા ૦૭ 

સાયલા ૦૬ 

કલુ  : ૪૧ 

આ મા ોજેકટ અંતગત ચોમાસ ુપાક ડાગંર િબયારણ અન ેખાતર કટનુ ંિવતરણ ભલાડા ગામના 

 

માટ ેગજૂરાત  િવ ાપીઠ ામસવેા 
કે  ભલાડા વારા ભલાડા ગામના ખડેતૂોન ે ગજૂરાત િવ ાપીઠ શતા દી વષ િનિમત ે ૭૦ ફોમનુ ં

સહાય મળવા પા  છે .  
દેશી ગાય આધા રત  ાકિૃતક ખેતી કરવા ખડેતૂોન ેએક ગાય માટ ે િનભાવ ખચમા ંસહાય આપવાની 

પશ ુધારકોની ઓનલાઈન નોધણી કરવામા ંઆવી , જેમા ંવા ષક 

સા  ંભલાડા ગામના પશ ુપાલકોન ે યકે કિૃષ કટના 

વરસાદથી ર ણ મળેવવા માટે 
ઓનલાઈન ફોમ ભરવામા ંઆ યા .  

િત ાતીના ખડેતૂો ન ે કરવામા ં

િવતરણ ભલાડા ગામના ૦૮ ખડેતૂોન ે


