
      

બા-   બાપુ ૧૫૦
 

  પ્રવતૃ્તિ� દર્પ	ણ: જૂન - ૨૦૨૦

        સપંાદક

પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ

           સયંોજક

         ર્પરામશ	ન

 ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી, ડૉ. ધ્વત્તિનલ ર્પારેખ

  ચિ-ત્ર ગોઠવણી અને લખાણ

        શ્રી ત્તિવશાલ માગંરોલીયા



 પ્રવતૃ્તિ�   : આત્મત્તિનભ	ર 
 કાય	     : અરીઠાના વ્રકુ્ષ ની-ે અરીઠાના બીજ એકત્ર કરી   

    અરીઠાનો સાબ ુબનાવવા ઉર્પયોગમા ંલેવો.
 કાય	કર્તાા	 : હિ@મરં્તાભાઈ વાચિણયા અને વસરં્તાબેન વાણીયા
 સ્થળ    : ગાધંી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ
 ર્તાારીખ   : ૧-૬-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     : સકુંલ ત્તિવકાસ
કાય	       : ત્તિવદ્યાથJ બેઠક રંગકામ
કાય	કર્તાા	   : શ્રી. સરેુશભાઈ રાવળ

    શ્રી બાબભુાઈ રાવળ
સ્થળ   : @ીં-કા બાગ
ર્તાારીખ    : 3-૬-૨૦૨૦



 પ્રવતૃ્તિ�     : સકુંલ ત્તિવકાસ 
 કાય	       : રંગકામ   
 માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ્થળ   : કસ્તરૂબા આ@ારગ@ૃ

 ર્તાારીખ   : 3-૬-૨૦૨૦

પ્રવતૃ્તિ�     : ત્તિવશ્વ ર્પયા	વરણ હિદન ઉજવણી
કાય	       : રાજ્યકક્ષાના વેચિબનારમા ંગજુરાર્તાની સસં્થાઓના

   ૨૫૦ અધ્યાર્પકો અને ત્તિવદ્યાથJઓનુ ંજોડાણ
ત્તિવષય            : વૈત્તિશ્વક મ@ામારી અને ર્પયા	વરણ

અધ્યક્ષ         : ડૉ. અનાત્તિમક શા@

          ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી
વક્ર્તાા            : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
                    ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

           ડૉ. મોર્તાીભાઈ દેવું
આભાર દશ	ન    : ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી
કાય	ક્રમ સ-ંાલન: ડૉ. હિદવ્યેશ ભટ્ટ
વ્યવસ્થા         : શ્રી ત્તિવશાલ માગંરોલીયા 
સ્થળ          : કોમ્પ્યટુર લેબ
ર્તાારીખ           : ૫-૬-૨૦૨૦



પ્રવતૃ્તિ�     : સમ@ૂ સફાઈ યજ્ઞ
કાય	       : @ીં-કા બાગ, સકુંલ પ્રાગંણ, ઔષધબાગ, શર્તાાબ્દી મ@ોત્સવ સ્મતૂ્તિર્તાબાગ, કસ્તરૂબા   

    આ@ાર ગ@ૃના શૌ-ાલયની સફાઈ કરવી.
કાય	કર્તાા	   : શકૈ્ષચિણક, ચિબનશકૈ્ષચિણક, સલામર્તાી સેવકો
આયોજન : શ્રી. જયેશભાઈ રાવલ
માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ્થળ   : સકુંલના ત્તિવભાગો
ર્તાારીખ   : ૬-૬-૨૦૨૦



પ્રવતૃ્તિ�     : વેચિબનાર
કાય	       : કોરોના યોદ્ધા ર્તારીકે ર્પશરુ્પાલકોની ભતૂ્તિમકા
જૂથ       : ગજુરાર્તા રાજ્યના ર્પશરુ્પાલકો
સખં્યા    : ૧૩૦
વક્ર્તાા    : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
સ@ાયક  : ડૉ. નયનેશ વસાવા

     ડૉ. મોર્તાીભાઈ દેવું
     શ્રી. ત્તિવશાલ માગંરોલીયા

સ્થળ     : સકુંલ
ર્તાારીખ    : ૯-૬-૨૦૨૦



 પ્રવતૃ્તિ�   : સકુંલ ત્તિવકાસ
 કાય	     : સકુંલમા ંરસ્ર્તાાની બને્ન બાજુ ખાલી જગ્યામા ં
          ફળાઉ વકૃ્ષો વાવવાનુ ંઆયોજન
 કાય	કર્તાા	 : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ@ાય   :  C.R.P.F.ના  જવાનો
 ર્તાારીખ  : ૧૦-૬-૨૦૨૦

 પ્રવતૃ્તિ�   : સકુંલ ત્તિવકાસ 

 કાય	     : આંબા વકૃ્ષ ઉછેરની --ા	      
 કાય	કર્તાા	 : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ

    ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા
       ડૉ. ત્તિનરજ ત્તિસલાવટ
 સ@ાય    :  C.R.P.F.ના  જવાનો
 સ્થળ     : ગૌ-શાળા હિક્રકેટ મેદાન ફરરે્તા

 ર્તાારીખ   : ૧૧-૬-૨૦૨૦



પ્રવતૃ્તિ�               : સ્વાવલબંન (આત્મત્તિનભ	ર) 
 કાય	               : અરીઠાનો સાબ ુબનાવવો
 કાય	કર્તાા	             : શ્રી હિ@મર્તાભાઈ વાચિણયા

              વસરં્તાબેન વાચિણયા
 માગ	દશ	ક            : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ્થળ                 : ગાધંી ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ
 ત્તિવડીયો બનાવનાર : શ્રી ત્તિવશાલ માગંરોલીયા
 ત્તિવડીયો ચિલંક        : https://youtu.be/5i6nbSZ8VJE
 ર્તાારીખ             : ૧૨-૬-૨૦૨૦

 પ્રવતૃ્તિ�      : સ્વચ્છર્તાા
 કાય	        : દીવાલો અને છર્તા કાળી ર્પડી ગઇ @ોવાથી   

         રંગકામ કરવું
 માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ્થળ       : કસ્તરૂબા આ@ારગ@ૃ
 ર્તાારીખ     : ૧૩-૬-૨૦૨૦



 પ્રવતૃ્તિ�      : ગ્રામસેવા
 કાય	        : પ્રવેશ માટે ત્તિવદ્યાથJ અને વાલી જાગતૃ્તિર્તા અચિભયાન
 કાય	કર્તાા	    : સકુંલના બધા જ અધ્યાર્પકો, ડૉ. ગાયાત્રીદર્તા  
               મ@રે્તાા, ડૉ. ગેલજીભાઈ ભાહિટયા, 
               ડૉ. અતલુ ર્પરમાર
 માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ્થળ       : સકુંલના આજુબાજુના ં૧૭ ગામો
 ર્તાારીખ     : ૧૭-૬-૨૦૨૦  થી ૧૯-૬-૨૦૨૦

 પ્રવતૃ્તિ�      : મલુાકાર્તા
 કાય	        : પ્રવેશાથJ ત્તિવદ્યાથJ અને વાલીઓને ગ્રથંાલય અને 
              કોમ્પ્યટુર ખડંની માહિ@ર્તાી આર્પવી
 કાય	કર્તાા	    : સકુંલના બધાજ અધ્યાર્પકો
 માગ	દશ	ક : શ્રી. જગદીશભાઈ ર્પરીખ
 સ્થળ       : મધ્યસ્થ ગ્રથંાલય અને કોમ્પ્યટુર ખડં
 ર્તાારીખ     : ૧૯-૬-૨૦૨૦



પ્રવતૃ્તિ�      : આત્મત્તિનભ	ર
 કાય	        : સાબ ુબનાવવા
 કાય	કર્તાા	    : શ્રી. હિ@મરં્તાભાઈ વાચિણયા

            વસરં્તાબેન વાચિણયા
 માગ	દશ	ક : ડૉ. અનાત્તિમકભાઈ શા@
           ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી

 સ્થળ        : ગાધંી ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ
 ર્તાારીખ      : ૨૧-૬-૨૦૨૦

 
 
 પ્રવતૃ્તિ�      : વકૃ્ષારોર્પણ
 કાય	        : અરડૂસા, નીલગીરી છોડ રોર્પણી
 કાય	કર્તાા	    : C.R.P.F. જવાનો- (ગાધંીનગર)

             ગણેશભાઈ રબારી
 માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ્થળ       : નમ	દાવન
 ર્તાારીખ     : ૨૨-૬-૨૦૨૦



 પ્રવતૃ્તિ�      : ર્પયા	વરણ જાળવણી
 કાય	        : સીર્તાાફળ, જામફળના ૩૦૦ છોડ રોર્પવા
 કાય	કર્તાા	    : C.R.P.F. જવાનો- (ગાધંીનગર), શ્રી. મો@નભાઈ 

             ર્પટેલ, શ્રી. જયેશભાઈ ર્પટેલ, રસોડાના સેવકો
 માગ	દશ	ક : પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 સ્થળ       : ગૌ-સવંધ	ન કેન્દ્ર ર્તારફનો રસ્ર્તાો
 ર્તાારીખ     : ૨ 3-૬-૨૦૨૦

 
પ્રવતૃ્તિ�      : વે-ાણ મેળો
 કાય	        : અરીઠાના માથુ ંધોવાના સાબ ુઅને લીમડાના    
             ન@ાવાના સાબનુ ુ ંવે-ાણ

 કાય	કર્તાા	    : શ્રી. હિ@ંમર્તાભાઈ વાચિણયા
 સ્થળ       : મખુ્ય ગ્રથંાલય પ્રાગંણ
 ર્તાારીખ     : ૨૪-૬-૨૦૨૦

 પ્રવતૃ્તિ�      : વકૃ્ષો વાવો જીવન બ-ાવો અચિભયાન
 કાય	        : સેતરૂ અને સીર્તાાફળના ૨૮૦ છોડનુ ંરોર્પણ કરવું
 કાય	કર્તાા	    : C.R.P.F.ના જવાનો, સકુંલના બને્ન ત્તિવભાગોના

           ૭૦ સેવકો
 સ્થળ       : સકુંલના રસ્ર્તાાઓની બનેં બાજુ
 ર્તાારીખ     : ૨૭-૬-૨૦૨૦



 પ્રવતૃ્તિ�             : ત્તિવદાય સમારંભ
 ત્તિવદાય             : ડૉ. ગલુાબભાઈ ર્પટેલ
 પ્રાસચંિગક ઉદબોધન: પ્રા. રમેશભાઈ ર્પટેલ
 વ્યવસ્થા           : ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ જોષી

                  ડૉ. મોર્તાીભાઈ દેવું
 અધ્યક્ષ          : ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી
 પ્રત્તિર્તાભાવ           : ડૉ. ગાયત્રીદર્તા મ@રે્તાા,

                    ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
                    ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા
                    શ્રી. રે્તાજશભાઈ ઠાકર
                    શ્રી. અભેરાજ રબારી

 આભાર દશ	ન      : ડૉ. ધ્વત્તિનલ ર્પારેખ
 કાય	ક્રમ સ-ંાલન   : ડૉ. હિદવ્યેશ ભટ્ટ
 ફોટોગ્રાફી           : ડૉ. ત્તિમલનભાઈ ભટ્ટ

                    શ્રી. ત્તિવશાલ માગંરોલીયા
                    શ્રી. જર્તાીન સોલકંી

 સ્થળ               : સરદાર ઉર્પાસના મહંિદર
 ર્તાારીખ             : ૩૦-૬-૨૦૨૦



 સ્પે્રશ નોટ





આભાર


