
 

      

બા-   બાપુ ૧૫૦
 

  પ્રવતૃ્તિ� દર્પ	ણ: મે - ૨૦૨૦

        સંપાદક

પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ

           સયંોજક

         ર્પરામશ	ન

ડૉ. નયનેશ વસાવા  

  ચિ$ત્ર ગોઠવણી અને લખાણ

        શ્રી ત્તિવશાલ માગંરોલીયા



  

 
 

પ્રવતૃ્તિ�     : ગ્રામસેવા
કાય	       : શ્રી જક્ષણી અન્નપણૂ	 કેન્દ્રમા ંબનાવેલ બાવન વદૃ્ધો
             માટે ૨૦૦ ફૂડ રે્પકેટનુ ંત્તિવતરણ  કરવુ.ં
કાય	કતા	   : શૈલેષભાઈ શાહ, કનભુાઈ ગોસ્વામી, પ્રદીર્પભાઈ 

   રાઓલ અને આશવભાઈ  શાહ
માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : રાહોલબા વદૃ્ધાશ્રમ, મગોડી ગામ તા.જિજ. ગાધંીનગર
તારીખ    : ૧-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     : ગ્રામસેવા
કાય	       : બાવન વદૃ્ધોનુ ંથમ	લ સ્કેનીંગ કરી વધ ુઉષ્ણતામાન 

    વાળા વદૃ્ધોને સારવાર આર્પવાનુ ંમાગ	દશ	ન આર્પી
            કોરોના વાયરસ અંગેની તર્પાસ હાથ ધરાઈ.
કાય	કતા	   : ડૉ. નયનેશ વસાવા
માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : રાહોલબા વદૃ્ધાશ્રમ, મગોડી ગામ તા.જિજ. ગાધંીનગર
તારીખ    : ૧-૫-૨૦૨૦



 

 

 
 

પ્રવતૃ્તિ�     : સકુંલ ત્તિવકાસ 
કાય	       : ત્તિવદ્યાથOઓ ખલુ્લામા ંબેસી શકે તે માટે ૪૦ ફૂટ લાબંી

    ત્તિવદ્યાથO બેઠક વ્યવસ્થ કરી.
કાય	કતા	   : પ્રદીર્પભાઈ  રાઓલ, ભરતભાઈ રાવળ, સરેુશભાઈ  

   રાવળ, મેહલુભાઈ રાવળ, જેન્તીભાઈ, ગોરધનભાઈ, 

   મહને્દ્રભાઈ, બળદેવભાઇ રાઠોડ દ્વારા મદદરૂર્પ થયા.  
માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : હિહં$કા બાગ
તારીખ    : ૨-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     : ત્તિવસ્તરણ પ્રવતૃ્તિ�
કાય	       : કોરોના વાયરસ સકં્રત્તિમત ફેરીયાઓ લારી ઉર્પરથી

   શાકભાજી કે વસ્તઓુ ખરીદી કરવી નહિહ.
ત્તિવકલ્ર્પ    : ઘરમા ંસગં્રહ કરેલ કઠોળ અને તેચિલચિબયાના દાણાનો

    ઉર્પયોગ કરવો જેનુ ંઅઠવાહિડક આહાર આયોજનની 
    અમલવારી.

માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : લોકડાઉનમા ંઘેર બેઠા બેઠા- ગાધંીનગર
તારીખ    : 3-૫-૨૦૨૦



 

પ્રવતૃ્તિ�     : ગ્રામ સેવા
કાય	       : રાહોલબા વદૃ્ધાશ્રમના ૫૫ વદૃ્ધોને અન્નદાન કરાવવુ ંજેમા ં   

     ૫૦ હિકગ્રા. ખાડં, ૩૦ હિકગ્રા તવેુરદાળ, ૩૦ હિકગ્રા   
     મગદાળ અને તેલના ડબ્બા - ૨ આર્પવા.

કાય	કતા	   : સવdદય ર્પહિરવાર ટ્રસ્ટ- અમદાવાદ
    ટ્રસ્ટી શ્રી. શૈલેષભાઈ શાહ- સાદરા સ્વયમ સેવક શ્રી   
    કનભુાઈ ગોસ્વામી, ચિબન્દેશ મોદી, અલ્રે્પશ સોની,  
    પ્રદીર્પભાઈ રાઓલ

માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : રાહોલબા વદૃ્ધાશ્રમ
તારીખ    : ૬-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     : સકુંલ ત્તિવકાસ
કાય	       : ગાયો બાધંવાની શડેમા ંભોયતળીયામા ંખાડા ર્પડયા 

    હોવાથી લોકડાઉનમા ંશ્રમયોગી ન મળતા સકુંલના 
    ત્તિસક્યરુીટી સેવકો દ્વારા ત્તિસમેન્ટ કાકરીથી ખાડા પયૂા	

કાય	કતા	   : ત્તિસક્યરુીટી સેવકો
માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : ગોં-સવધ	ન કેન્દ્ર
તારીખ    : ૭-૫-૨૦૨૦



 

પ્રવતૃ્તિ�      : લોકડાઉનમા ંઘેર બેઠેલા ત્તિવદ્યાથOઓની
     સ્ર્પધા	મા ંસહભાગીતા

સ્ર્પધા	      : કાવ્ય ર$ના, ચિ$ત્ર સ્ર્પધા	, ત્તિનબધં
        સ્ર્પધા	
ભાગલેનાર : પજૂાબેન, હિદશાબેન, દ્રષ્ટીબેન
માગ	દશ	ક  : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
તારીખ     : ૯-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�       : આરોગ્ય સેત ૂએર્પનો ઉર્પયોગ સકુંલના  
      સૌ સેવકો  ઉર્પયોગ કરી કોરોના વાયરસ
      સકં્રમણથી સજાગ બને

માગ	દશ	ક   : ડૉ. નયનેશ વસાવા
સ્થળ        : મ.દે. ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા

તારીખ      : ૧૧-૫-૨૦૨૦



 

સકુંલમા ંકરવાના ર્પયા	વરણ કાયd     
માત્ર આ વષ	 પરુતા બાગાયતી વ્રકુ્ષો છોડ લાવી ફળછોડ ઉછેર કરવા તેમજ ઔષત્તિધક 

વનસ્ર્પત્તિત વાવવી જેમા ંની$ે મજુબ આયોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંછે.

૧૦૦ આંબા  ૧૦૦ આમળા 

૧૦૦ શતેરુ ૧૦૦ ફાલસા

૧૦૦ કરમદા ૧૦૦ સીતાફળ

શોર્પીશ છોડ 

૨ ત્તિશવજટા, ૨ ર્પામ, ૧૦ વાસં 

ઔષધ છોડ

૧૫૦ તલુસી, ૧૫૦ ડમરો, ૧૫૦ અરડુસી, ૧૫૦ એલોવેરા, ૧૫૦  અરીઠા

ફૂલછોડ

૧૫૦ ગલગોટા, ૧૫૦ મોગરો, ૧૫૦ બારમાસી, ૧૫૦ જાસદુ 

આયોજન:  પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ

સ્થળ: સકુંલના ર્પડતર ર્પડી રહલેી જગ્યામાં

પ્રવતૃ્તિ�    : ત્તિનદામણ કાઢવું
કાય	     : ત્તિવસ્તરણ ત્તિનયામક ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીના      

       માગ	દશ	નથી વાવેલ છોડમા ંત્તિનદામણ કાઢી છોડનો ક્યારો 
       $ોખ્ખો કરવો

કાય	કતા	  : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ     : ગજૂરાત ત્તિવદ્યાર્પીઠ શતાબ્દી સ્મતૂી બાગ
તારીખ   : ૧૫-૫-૨૦૨૦

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enIN867IN867&q=%E0%AA%94%E0%AA%B7%E0%AA%A7%E0%AA%BF%E0%AA%95&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjOqo3y_N_pAhUxzzgGHaSeAqcQkeECKAB6BAgLECY


 

 

પ્રવતૃ્તિ�           : ગાયનુ ંત્તિવયાણ થવુ ં
ગાયાનુ ંનામ  : દૂધ મહાસાગર
વેતર          : ત્રીજુ ં
સ્થળ            : ગોં-સવધ	ન કેન્દ્ર
જન્મ          : એ$.એફ. ૫૦% વાછરડો
તારીખ          : ૧૫-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�    : લોકડાઉન વખતે  ગહૃ ઉદ્યોગ કાય	 
કાય	કતા	 : વસતંબેન વાણીયા
સ્થળ      : ગાધંી ખાદી ગહૃ ઉદ્યોગ કેન્દ્ર
તારીખ    : ૧૯-૫-૨૦૨૦



 

પ્રવતૃ્તિ�    : ત્તિવડીયો કોન્ફરન્સ
માધ્યમ  : ઝૂમ એપ્લીકેશન
ત્તિવષય   :  કોરોના યોદ્ધાઓને આવકાર
સ્થળ      : કોમ્પ્યટુર ત્તિવભાગ
ગોઠવણી : શ્રી ત્તિવશાલ માગંરોલીયા
તારીખ    : ૨૧-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�    : ત્તિર્પયત કરવું
કાય	     : જુવાર વાવેતર માટે ગાળવાણ કરતા શ્રમજીવીને 

   થોડો સમય મદદરૂર્પ થવુ.ં
કાય	કતા	 : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ, ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા
સ્થળ     : ગોં-સવધ	ન કેન્દ્રના ધાસ$ારા ખેતર
તારીખ   : ૨૦-૫-૨૦૨૦



 

 

  

પ્રવતૃ્તિ�     : રોગ પ્રત્તિતકારક શક્તિ�ત વધારવાની      
    ઝૂબેશ

 ત્તિવષય    :  દરરોજ વીસ ત્તિમનીટ પ્રાણાયામ કરો
જૂથ       : સકુંલના સેવક ભાઈ- બહનેો
સ્થળ       : સકુંલના પ્રાગંણમાં
માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
તારીખ      : ૨૨-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�      : શોકસભા
ત્તિવષય     : હિકરીટભાઈ ત્તિવદ્યાથOનુ ંઅકસ્માતથી મતૃ્ય ુથયું
        હોવાથી કુલનાયકશ્રી કુલસચિ$વ શ્રી 
        ત્તિનયામકશ્રી સાથે વાત$ીત કરી
સ્વગ	વાસ  : સ્વ. હિકરીટભાઈ અભેત્તિસંહ 
ગામ       : ધોળાદાતા ફચિળયુ ંતા. ગરબાડા, જિજ. દાહોદ
આયોજન  : શ્રી મોહનભાઈ ર્પટેલ
તારીખ      : ૨ 3-૫-૨૦૨૦



 

પ્રવતૃ્તિ�     : હાથ સફાઈની રીત
કાય	      : કોરોના વાયરસ સકં્રમણથી બ$વા 

   સેવકોના ર્પહિરવારના સભ્યોએ હાથ ધોવાની 
   રીત શીખવી

સ્થળ       : સકુંલના પ્રાગંણમાં
માગ	દશ	ક : ડૉ. નયનેશ વસાવા
તારીખ    : ૨૯-૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     : મલુાકાત
કાય	      : અરડુસાના વ્રકુ્ષની  ગણત્રી અને 

    વે$ાણ માટે ભાવ લેવા
મલુાકાતી : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ, શ્રી. 

    બળદેવભાઇ રાઠોડ, શ્રી.પ્રદીર્પભાઈ રાઓલ
સ્થળ      : નમ	દા વન

 તારીખ     : ૩૦-૫-૨૦૨૦



 

 પ્રવતૃ્તિ�     : સેત્તિનટાઇઝેસનની  વ્યવસ્થા 
 કાય	      : ર્પહિરસરમા ંઆવેલ ગ્રથંાલય, મહાત્તિવદ્યાલયને  
           સપંણૂ	 $ેર્પરહિહત બનાવવામા ંઆવ્યું
 કાય	કતા	  : ત્તિસક્યરુીટી સેવકો

 આયોજન : ડૉ. નયનેશ વસાવા
 સ્થળ     : સકુંલ
 તારીખ   : મહિહના દરમ્યાન પ્રત્યેક સોમવાર



 
 પ્રવતૃ્તિ�     :  સફાઈ અને સ્વચ્છતા
 કાય	      :  ઉંદર અને ચિખસકોલીથી કોતરી 

    ખાધેલ ર્પતરા ની$ેના આવરણનો 
   ર્પડલેો ક$રો એકઠો કરી ત્તિનકાલ કરવો

  કાય	કતા	  : વસતંબેન વાણીયા
  સ્થળ     : ગાધંી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ

  તારીખ   : ૨૬-૦૫-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     :  ઝાખંા થઇ ગયેલ બોડ	 બનાવવા
 કાય	     :  લોકડાઉન ર્પહલેા બોડ	 બનાવવાની 

           કામગીરી $ાલતી હતી તે  લોકડાઉનમા ં
   બધં હતી. અધરૂા બોડ	 બનાવડાવ્યા

 ચિ$ત્રકાર  : શ્રી તષૂારભાઈ જોષી
 સ્થળ     : સકુંલના બધાજ ત્તિવભાગોમાં

 તારીખ   : ૨૭-૦૫-૨૦૨૦



 

 



 

આભાર


