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                                               આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણણક શતે ુઅને ભાગગદળગન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફોચાવણ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફોયવદ જજ.આણદં 

૧. વભાજવેલા એલોડગ અગણ વભાયંબનુ ંપ્રવાયણ જોય.ુ 
    તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૨. વલોદમભેાની પલૂગ તૈમાયી ભાટે ફેઠક. 
    તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૩. વલોદમભેાની પલૂગ તૈમાયી ભાટે જીલન વાધના ટ્રસ્ટ સળક્ષણ  

   વકુંર ફાભનગાભની મરુાકાત. તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
૪. સળક્ષણ ભશાસલદ્યારમ, ધભગજના સલદ્યાથીઓની અભ્માવ અથે વસં્થા 
   મરુાકાય તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ શકુ્રલાય. 
૫. વેલક રયલાય પ્રલાવ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ યસલલાય. 
૬. લગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ નુ ંફજેટ તૈમાય કયુગ. તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦ વોભલાય. 
૭. વી.એ.ઑરડટ ૨૦૧૯-૨૦૨૦. તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ભગંલાય. 
૮. ફાર રક્રડાગંણ તૈમાય કયુગ. તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ભગંલાય. 
૯. સનર્ ૂગભ ચરૂા તૈમાય કમાગ. તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ભગંલાય. 
૧૦.કુભાય છાિારમના ગશૃસતઓ વાથે ફેઠક તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ભગંલાય. 
૧૧. તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ને બધુલાયે જીલન વાધના ટ્રસ્ટ સળક્ષણ વકુંર –  
     ફાભણગાભ ખાતે મોજાનાય વલોદમભેાની પલૂગ તૈમાયી ભાટે ફેઠક. 
     તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
૧૨. ૭૧ ભા પ્રજાવત્તાક રદનની ઉજલણી. તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ યસલલાય. 
૧૩. વલોદમભેાની તૈમાયી ભાટે સળક્ષણ વકુંર – ફાભણગાભની મરુાકાત. 
     તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ યસલલાય. 
૧૪. ગાધંી સનલાગણ રદન/. તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
૧૫. ળતાબ્દી લગ ઉજલણીના કામગક્રભો. 
૧૬. યાજ્મ કક્ષાનો યભોત્વલ યાજીા. તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૧૭. સલનમભરંદય ઉદ્યોગભા ંળાકબાજી નુ ંઉત્ાદન 

૧૪. ગગંાફા ગૌળાાભા ંદૂધ ઉત્ાદન. 

 
 

ટાઇ અન ેર-ેઆઉટ        
શ્રી વાજીદબાઇ લશોયા 

વકંરન 

૧.શ્રી ઉદેસવિંશ વોરકંી 
૨.શ્રી રકળોયબાઇ યાલર  ૩.શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ  

    ૪.શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય  

 
 

 

 
 

-લાત્સ્લ્મમસૂતિ ગગંાફા- 

જન્મ:૧૫/૦૮/૧૮૭૮                    દેહ તિલય:૨૯/૦૭/૧૯૮૮ 

 

  ગગંાફનેનુ ંલતન મુફંઇ , ધનાઢય કુટંુફભા ંઉછેય 
થમો, વન ે૧૯૨૪ભા ં૪૪ લગની ઉંભયે વાફયભતી 
આશ્રભભા ંજોડામા. ત્મા તભેણ ેગાધંીજીની આજ્ઞાથી 
યવોડાની જલાફદાયી સનબાલી. આ વભમભા ંફોચાવણના 
ગાભ રોકોએ ઇ.વ.૧૯૩૦ ભા ંનાકયની રડત ળરૂ કયી ત્માયે 
ગાભની ફશનેોન ેભાગગદળગન આલા આશ્રભની ફશનેોન ે
વાથ ેરઇ તઓે ફોચાવણ આવ્મા. તભેણ ેફોયવદ વત્માગ્રશ 
વયઘવની આગેલાની વબંાી. ૧૯૩૪ભા ંગાધંીજી ના 
આદેળ મજુફ ગગંાફને ેગ્રાભોત્થાનની પ્રવસૃત્ત ભાટે 
ફોચાવણની વદંગી કયી. તઓે લદૈ્ય ુ , તભેજ વાભાન્મ 
સવલણ કાભ જાણતા. તથેી તભેણ ેવાયલાય કયલાનુ ંઅન ે
કડા વાધંતા ળીખલલાનુ ંળરૂ કયુું. ૧૯૩૮ભા ંએક ગામથી 
અશીં ગૌળાા ળરૂ કયી. પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજના ભોટા 
દીકયા ભઘેાવ્રતજીની વાથ ેયશી દલાખાનુ ંઅન ેલલ્રબ 
સલદ્યારમની ગૌળાા સલકવાલી. ૮૫ લગની ઉંભયે તઓે 
ગૌળાા વચંારન ભાથંી સનવતૃ થમા.  
 
 

વસં્થા રયચમ ભાા ભાથંી. 



 

 

 

1.  ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ રાયા વભાજવેલા 
એલોડગ અગણ વભાયંબનુ ંજજલતં પ્રવાયણ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ને બધુલાયના યોજ કયલાભા ંઆવ્યુ ં
શત ુ ંગ્રાભવેલા કેન્ર – લલ્રબ સલદ્યારમ , ફોચાવણના 
ફધા સલબાગો – કુભાયભરંદય , સલનમભરંદય તથા 
અધ્માનભરંદયના સલદ્યાથીઓએ તેને જોયુ ંશત ુ.ં 
 
 

2. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ 
વચંાણરત ગ્રાભવેલા કેન્રો – ફોચાવણ , બાયેર , 
બરાડા, દેથરી , અંબેટી તથા અભદાલાદ ગજૂયાત 
સલનમભરંદયના વેલકોની એક ફેઠક ગ્રાભવેલા કેન્ર 

– લલ્રબ સલદ્યારમ , ફોચાવણભા ંવલોદમભેાની 
પલૂગ તૈમાયી ભાટે ભા.શ્રીયાજેન્રબાઇ ખીભાણી 
(ભાનદ્ સનમાભકશ્રી સલસ્તયણ) ના વાસનધ્મભા ંભી 
શતી. અને વલોદમભેાના કામગક્રભોની સલગતે ચચાગ 

કયલાભા ંઆલી શતી.  

 
 

3. જીલન વાધના ટ્રસ્ટ સળક્ષણ વકુંર – ફાભણગાભની મરુાકાત નીચેના વભ્મોએ રીધી. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 આ ફેઠકભા ંનીચેના સનણગમો રેલામા.  

- વલોદમભેો જીલન વાધના ટ્રસ્ટ સળક્ષણ વકુંર- ફાભણગાભભા ંગાધંીજીના શ્રાધ્ધરદને 

તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ને બધુલાયના યોજ યાખલો. 

- પ્રદળગન, સલદ્યાથી વભંેરન , વ્મામાભ સનદળગન અને વસં્કાય કામગક્રભ એ વલોદમભેાના મખુ્મ કામગક્રભ 

યશળેે. 

- ૧૦ વસં્થાઓ બાગ રેળે. દયેક વસં્થાભાથંી ૫૦ સલદ્યાથીઓ વાભેર થળે. 
 

 

1. શ્રી ઉરદવશં વોરકંી 
2. શ્રી રકળોયબાઇ યાલર 

3. શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ 

4. શ્રી પ્રસલણબાઇ ટેર 

5. શ્રી ભનીબાઇ બટ્ટ 

6. શ્રી રખધીયબાઇ 
બયલાડ 



 

4. સળક્ષણ ભશાસલદ્યારમ, ધભગજના તારીભાથી બાઇઓ તથા અધ્માકો સળક્ષણા એક બાગ રૂે ગ્રાભવેલા 
કેન્રની મરુાકાતે આવ્મા. તેભણે નીચેની ભારશતી ભેલી. 
1 વજીલખેતી 

2 ગગંાફા ગૌળાા 
3 છાિારમ જીલન 

4 પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની વભાસધ. 
 

 

5. ગ્રાભવેલા કેન્રો – ફોચાવણ તથા બાયેરના વેલકોનો રયલાય 
વાથેનો એક રદલવનો પ્રલાવ તા.૧૨/૦૧/૨૦ના યોજ 
મોજામો. તેભા ંનીચેના સ્થોની મરુાકાત રીધી. 
૧. કુફેય બડંાયી 
૨. ગરુડશે્વય 

૩. સ્ટેચ્ય ુઑપ યસુનરટ 

૪. શગદબલાની યાજીા 
6. ગ્રાભવેલા કેન્ર – ફોચાવણ તથા બાયેરનુ ંલગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧નુ ંફજેટ તૈમાય કયી , ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, 

અભદાલાદ ભોકરી આપયુ.ં 

7. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ તયપથી લગ ૨૦૧૯-

૨૦૨૦નુ ંરડવેમ્ફય ૨૦૧૯ સધુીનુ ંઑરડટ કયલાભા ં

આવ્યુ.ં શ્રી સનતીનબાઇ યાઠોડ તથા ૬ ઑરડટયો વસં્થા 

મરુાકાતે આવ્મા. 
 

 

8. ધોયણ ૬ ,૭,૮ ના સલદ્યાથીઓ 

ભાટે રોકપાાભાથંી ફાર ક્રીડાગંણ તૈમાય 

કયલાભા ંઆવ્યુ.ં ૬ વાધનો ખયીદી, કુભાયભરંદયના 

ભકાનની ાછના બાગે જભીનભા ંઊબા ં

કયલાભા ંઆવ્મા.ં 

9. શ્રી અબ્દુર ચાચાએ ૫ સલદ્યાથીઓ તથા કરડમાની ભદદથી સનર્ ૂગભ ચરૂા તૈમાય કમાગ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. કુભાય છાિારમના ગશૃસતઓ વાથે છાિારમા વચંારન અંગે તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ને ભગંલાયે ફોયે 
૪-૦૦ લાગે ફેઠક યાખલાભા ંઆલી શ્રી સનતીનબાઇ યાઠોડ , શ્રી અબ્દુર ચાચા , શ્રી ઉરદસવિંશ વોરકંી , શ્રી 
રકળોયબાઇ યાલર તથા ગશૃસતઓ શાજય યહ્યા. 
 

11. તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ને બધુલાયે જીલન વાધના 
ટ્રસ્ટ વચંાણરત સળક્ષણ વકુંર – ફાભણગાભ 
ખાતે મોજાનાય વલોદમભેાની પલૂગ તૈમાયી 
ભાટે ગ્રાભવેલા કેન્ર – દેથરીભા ંભા.શ્રી 
યાજેન્રબાઇ ખીભાણી તથા ભા.શ્રી બયતબાઇ 
જોળીના વાસનધ્મભા ંએક ફેઠક મોજાઇ. તેભા ં
વલોદમભેાના કામગક્રભોની સલગતે ચચાગ 
કયલાભા ંઆલી. ભા.શ્રી યાજેન્રાબાઇ ખીભાણી 
તથા ભા.શ્રી બયતબાઇ જોળીએ વલોદમભેાના કામગક્રભો અંગે ભાગગદળગન પરંુૂ ાડ્ુ.ં 
ફેઠક ફાદ ગ્રાભવેલા કેન્રો – બરાડા, દેથરી તથા કૃસસલજ્ઞાન કેન્ર – દેથરીના વેલકોના ગાય તથા 

ખચગ દયખાસ્તો અંગે કાભગીયી કયલાભા ંઆલી. 
 

 

12. ૭૧ ભા પ્રજાવત્તાક રદનની 

ઉજલણીના બાગરૂે વલાયે ૮-૩૦ લાગે 

ધ્લજલદંનનો કામગક્રભ યાખલાભા ંઆવ્મો 

ધ્લજલદંન કામગક્રભ ફાદ સલદ્યાથીઓને સભઠાઇ 

લશેંચલાભા ંઆલી. 
 

13. શ્રી રાભબુાઇ ફાઢીલારાના આગ્રશથી વલોદમભેાની તૈમાયીના બાગરૂે શ્રી ઉદેસવિંશ વોરકંી તથા શ્રી 

ભેહરૂબાઇ ટેરે ફાભણગાભની મરુાકાત રીધી. સલદ્યાથી વભંેરન, ભેદાની કામગક્રભ, પ્રદળગન, વસં્કાય 

કામગક્રભ, ભશભેાનો, બોજન વ્મલસ્થા લગેયેની સલગતે ચચાગ કયી. 

 
 

14. ગાધંી સનલાગણ રદન તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૦ને 

ગરુૂલાયના યોજ નીચેના કામગક્રભો યાખલાભા ંઆવ્મા. 

૧. શ્રભકામગ “ળતાબ્દી લન” ભા ંફોયે ૪ થી ૫ 

૨. વમશૂ પ્રાથગના પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની      
    વભાસધએ ૫-૦૦ લાગે. 
 
 
 
 



 
 

15. ળતાબ્દી લગ ઉજલણીના કામગક્રભો 

૧. સલનમભરંદયના સલદ્યાથીઓ તથા સળક્ષકોએ ળતાબ્દી લગની ઉજલણી ભાટે વદં કયેર ગાભોભા ં

નીચેની પ્રવસૃત્ત કયી. (વયકાયીઆ કલૂા, 

ગોયેર, ડબાવી, ઉનેરી, ખાનપયુ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨. અધ્માનભરંદયના તારીભાથીઓ તથા અધ્માકોએ ળતાબ્દી લગની ઉજલણી ભાટે વદં કયેર 

ગાભોભા ંનીચેની પ્રવસૃત્ત કયી. (રૂદેર,ફોચાવણ, 

નાલડ, ચલૂા, યાલણાપયુા) 

 

 

 

 

 

16. યાજ્મકક્ષાનો યભોત્વલ તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦ને બધુલાયે યાજીા મકુાભે મોજામો. તેભા 

અધ્માનભરંદયના તારીભાથીઓએ બાગ રીધો. તેભા રાફંી કદૂભા ંફીજો તથા મોગભા ંિીજો નફંય 

પ્રાપત કમો. 

17. સલનમભરંદય ઉદ્યોગભા ંજાન્યઆુયી ભાવભા ં૬૩૮ રકરો ળાકબાજી ઉત્ાદન થયુ.ં 

18. ગગંાફા ગૌળાાભા ંજાન્યઆુયી ભાવભા ં૨૧૬૮ ણરટય દૂધ ઉત્ાદન થયુ.ં  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                           

1 ગજૂયાત સલદ્યાીઠ સલરડમો. 
2 વ્મવનમકુ્ક્ત સલરડમો. 
3 વ્મવનમકુ્ક્ત ચાટગનુ ંપ્રદળગન. 

4 “ભોફાઇર અસતયેક” નાટક. 
5 “વ્મવ” નાટક. 

1 પ્રાથગના વબાનુ ંવચંારન અને  
  કામગક્રભ. 
2 વપાઇ કામગ. 


