
 

 

 

 

 

 

        

  

                       પ્રવતૃિ – દર્પણ 

             અંક : ૧૨                                                                                            પેબ્રઆુયી ૨૦૨૦   
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                                               આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણણક શતે ુઅને ભાગગદળગન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવણ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફયવદ જજ.આણદં 

૧. નેળનર ડેયી ડેલરભેન્દ્ટ ફડગ  - આણદં ના ફે અસધકાયી ગગંાફા  
     ગોળાાની મરુાકાતે આવ્મા. તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
૨. સલનમભદંદયના ધ.૯,૧૧ના સલદ્યાથીઓની ફીજી કવટી તથા ધ.૧૦,૧૨ ના 
   સલદ્યાથીઓની સિણરસભનયી કવટી. તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦થીતા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦  

૩. સલબાગીમ લડાઓ વાથે ફેઠક તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ગરુૂલાય.  

૪. વલોદમભેાની પલૂગ તૈમાયી ભાટે ફેઠક – ફાભણગાભ તા.ભાતય 
   તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
૫. જીલન વાધના ટ્રસ્ટ વચંાણરત સળક્ષણ વકુંર ફાભણગાભ તા.ભાતયના શ્રી 
   રાભબુાઇ ફાઢીલારા વસં્થા મરુાકાતે તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ શકુ્રલાય. 
૬. સમૂાગ ઇન્દ્ટયનેળનર સ્કરૂભા ંફાભે તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૦ને ળસનલાય થી 
   તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ વભલાય. (3 દદલવ) 
૭. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વચંાણરત ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર તથા અન્દ્મ  
   વસં્થાઓન વલોદમભે – ફાભણગાભ તા.ભાતય તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ 
   બધુલાય. 
૮. ગ્રાભવેલા વસભસતની ફેઠક તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ગરૂૂલાય. 
૯. સ્લાલરફંન ફેઠક તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
૧૦.વમંજકશ્રીની શ્રી.સળ.ગ.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમ, બારેરની મરુાકાત. 
    તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૦ શકુ્રલાય. 
૧૧. પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજ જન્દ્ભ દદલવ (સળલયાિી)ની ઉજલણી. 
     તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૦ શકુ્રલાય 
૧૨. ગજૂયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી ધ્લજલદંન. તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
૧૩. પ.ૂકસ્તયૂફા જન્દ્ભ જમસંત તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
૧૪. યાજમવબાના વભ્મ ભા.શ્રી જુગરજી રખડંલારા વસં્થાની મરુાકાતે. 
     તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦ ભગંલાય 
૧૫. ધયણ૧૦,૧૨ના સલદ્યાથીઓન શબુેચ્છા વભાયંબ.  
     તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ળસનલાય.. 
૧૬. વંદ કયેરા ગાભભા ંળતાબ્દી લગની ઉજલણીના કામગક્રભ. 
૧૭. પેબ્રઆુયી ૨૦૨૦ ભા ંગગંાફા ગોળાાનુ ંદૂધ ઉત્ાદન. 
૧૮. સલનમભદંદય ઉદ્યગ ઉત્ાદન. 

 
 

ટાઇ અન ેર-ેઆઉટ        
શ્રી વાજીદબાઇ લશયા 

વકંરન 

૧.શ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી 
૨.શ્રી દકળયબાઇ યાલર  ૩.શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ  

    ૪.શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય  

 
 

 

       -: યાજપરુૂ : શ્રી ભયાયજીબાઇ દેવાઇ :  -  

( ૧૮૯૬ – ૧૯૯૫ ) 
    અંગ્રેજી ભદશના િભાણે દય ચાય લે જેઓની જન્દ્ભ 
તાયીખ આલે છે તેલા શ્રી ભયાયજીબાઇ દેવાઇન જન્દ્ભ 
તા.૨૯/૦૨/૧૮૯૬ના યજ લરવાડ જજલ્રાના બદેરી ગાભભા ંથમ 
શત. ભયાયજીબાઇ દેવાઇએ વાલયકંુડરા, લરવાડ તથા મુફંઇની 
સલલ્વન કૉરેજભાથંી સળક્ષણ િાપ્ત કયુું શત ુ.ં તેઓની વ્મલવામી અને 
યાજકીમ કાયદકદી ગધયાભા ંડેપ્યટુી કરેક્ટય, મુફંઇ વયકાયભા ં
િધાન, મખુ્મ િધાન, કેન્દ્ર વયકાયભા ંલેાય િધાન, નાણા િધાન, 
અને બાયતના લડિધાન સધુી યશી શતી. 
     ભયાયજીબાઇ દેવાઇએ વન ૧૯૩૦ભા ંવયકાયી 
નકયીભાથંી યાજીનામ ુઆી યાષ્ટ્ટ્રના સ્લતિંતા વગં્રાભભા ંજડામા 
શતા. દયસભમાન જેરલાવ ણ બગવ્મ શત. આઝાદી ફાદ 
બાયતના યાજકયણભા ંભખયાનુ ંસ્થાન ધયાલતા શ્રી ભયયજીબાઇએ 
વન ૧૯૬૯ભા ંઅરગ કૉંગ્રેવ (વસં્થા કૉંગ્રેવ) અને વન ૧૯૭૭ભા ં
જનતા ક્ષની યચના કયી શતી. લચ્ચે ગજુયાતના અરગ યાજ્મની 
યચના વાભે ઉલાવ ય ણ ઉતમાગ શતા શ્રી ઇન્ન્દ્દયાફેને રાદેરી 
કટકટી છી ૨૪ ભાચગ ૧૯૭૭ થી ૨૮ જુરાઇ ૧૯૭૯ સધુી શ્રી 
ભયાયજીબાઇ દેવાઇ બાયતના લડાિધાન યહ્યા શતા. ગજૂયાત 
સલદ્યાીઠના કુરસત, બાયત યત્ન શ્રી ભયાયજીબાઇ દેવાઇનુ ં૧૦ 
એિીર ૧૯૯૫ના યજ અલવાન થયુ.ં 
 શ્રી ભયાયજીબાઇ દેવાઇ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – ફચાવણ ભાટે ણ 
શભંેળા માદ યશળે.ે 

1. ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – ફચાવણનુ ંઉદ્દઘાટન કયુું તા.૦૮/૦૬૧૯૩૧ ના યજ 

2. વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરની િસતભાના અનાલયણ લખતે શાજય યહ્યા 
તા.૦૨/૦૩/૧૯૫૨  

3. કુભાય છાિારમના ઉદ્દઘાટન િવગંે શાજય યશી ઉદ્દઘાટન કયુું. 
તા.૧૫/૦૬/૧૯૬૮  

4. સલનફાજી લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવણભા ંઆવ્મા ત્માયે ૧૯૫૭ભા ં
શાજય યહ્યા. 
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1.  નેળનર ડયેી ડલેરભેન્દ્ટ ફડગ (એન.ડી.ડી.ફી)ના ફે 
અસધકાયીશ્રીઓ તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ને ળસનલાયના યજ 
ગગંાફા ગોળાાની મરુાકાતે આવ્મા. ગોળાાન લૈજ્ઞાસનક 
ઢફે સલકાવ કયલા શુ ંકયવુ ંજઇએ તેના ંઉમગી સચૂન 
કમો. 
 
 

2. સલનમભદંદયના ધ.૯,૧૧ના સલદ્યાથીઓની ફીજી કવટી તથા ધ.૧૦ ,૧૨ ના સલદ્યાથીઓની સિણરસભનયી 
કવટી તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ સધુી મજલાભા ંઆલી. 

 

3. કુભાયભદંદય, સલનમભદંદય , અધ્માનભદંદય તથા કુભાય છાિારમના સલબાગીમ લડાઓ વાથે 
તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ને ગરુૂલાયે વાજંના ૪-૦૦ લાગે ફેઠક કયી. તેભા ંનીચેના મદુ્દાઓની ચચાગ કયી.  

1. ગજૂયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી ધ્લજલદંન તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ ળસનલાય વલાયે ૮-૦૦ લાગે. 

2. ગ્રાભવેલા વસભસત તથા સ્લાલરફંન ફેઠક – ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ 

ગરુૂલાય ફયે ૧૧-૦૦ લાગે વાજંના ૩-૦૦ લાગે. 

3. ધયણ ૧૦,૧૨ ના સલદ્યાથીઓન શબુેચ્છા વભાયંબ તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ળસનલાયે વલાયે ૯-૦૦ લાગે. 

4. વલોદમભે – ફાભણગાભ તા.ભાતય તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ બધુલાય. 

4. વલોદમભેાની પલૂગ તૈમાયી ભાટે ફાભણગાભ તા.ભાતય સળક્ષણ વકુંરના લડા શ્રી રાભબુાઇ ફાઢીલારા 
વાથે ત.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ને ગરુૂલાયે ફયે ૩-૦૦ લાગે ફેઠક યાખી. તેભા વમંજકશ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી 
શાજય યહ્યા. 

 

5. જીલન વાધના ટ્રસ્ટ વચંાણરત સળક્ષણ વકુંર ફાભણગાભ તા.ભાતયના શ્રી રાભબુાઇ ફાઢીલારા વસં્થા 
મરુાકાતે આવ્મા. વસં્થા દળગન કયી, યત ગમા. 

6. સમૂાગ ઇન્દ્ટયનેળનર સ્કરૂ – ેટરાદભા ંગજુયાતબયની િાથસભક ળાાઓના ફાકન ફાભે 

તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૦ ને ળસનલાયથી તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ વભલાય સધુી 3 દદલવ ભાટે મજામ. તેભા 

કુભાયભદંદયના ધયણ ૭ ,૮ ના ાચં સલદ્યાથીઓએ તથા એક સળક્ષકે બાગ રીધ. ફાભેાની સલસલધ 

િવસૃિઓભા ંફાકએ ઉત્વાશબેય બાગ રીધ. આ ફાભે સલદ્યાથીઓ ભાટે ખફૂ ઉમગી યહ્ય. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ તથા જીલન વાધના ટ્રસ્ટ , 

ફાભણગાભ તા.ભાતય િમજજત વલોદમભે – 

તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ બધુલાયના યજ ફાભણગાભ તા.ભાતયભા ં

મજામ. તેભા ંનીચેની વસં્થાઓએ બાગ રીધ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- વલોદમભેાભા ંનીચેના કામગક્રભ મજામા. 
- તા: 11/02/2020, ભગંલાય         

    ગ્રા ભ વપાઇ અને ગ્રાભમાિા (ફાભણગાભ) 

- તા: 12/02/2020, બધુલાય 

 5:30 િબાતપેયી 
 6:30 વલાયનીિાથગના 
 10:00 સલદ્યાથી વભંેરન તથા િદળગન 
ઉદ્દઘ્ાટન 

મખુ્મ ભશભેાન  

૧. ભા.ડૉ.યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી. ભાનદૌ  સનમાભક (સલસ્તયણ) ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ  

૨. શ્રી ણફન્દ્દુફેન ડંયા, વલોદમ કામગકય  

  ૨:30 દપલ્ભ દળગન, ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, વ્મવન મકુ્ક્ત. 
              3:30  ભેદાની કામગક્રભ 

  ૭:૩૦  િાથગના તથા વસં્કાય કામગક્રભ. 
વલોદમભેાભા ંગ્રાભવેલા કેન્દ્ર તથા વલોદમભેાભા ંબાગ રેનાય અન્દ્મ વસં્થાઓના રગબગ 
૧૦૦૦ જેટરા સલદ્યાથી બાઇ ફશનેએ તથા કામગકયએ બાગ રીધ. આ વલોદમભે પ.ૂફાપજુીના 
શ્રાધગદદને ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ળતાબ્દી લગની ઉજલણીના બાગરૂે મજામ. 

 

 

 

1. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – લલ્રબ 
સલદ્યારમ, ફચાવણ. 

2. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – બારેર. 
3. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – બરાડા. 
4. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – દેથરી. 
5. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – અંબેટી. 
6. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ કુભાય સલનમભદંદય , અભદાલાદ. 
7. ફાભણગાભ તા. ભાતય 

8. રૂણ. તા.ેટરાદ 

9. ઇન્દ્રણજ. તા.તાયાપયુ. 



 

 

8. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ ભડંની ગ્રાભવેલા વસભસતની ફેઠક આ.કુરનામકશ્રી , ભા.કામગકાયી 
કુરવણચલશ્રી તથા ભા. ભાનદૌ  સનમાભક (સલસ્તયણ)ના વાસનધ્મભા ંતા. ૨૦/૦૨/૨૦૨૦ને ગરુૂલાયે 
ફયે ૧૧-૦૦ લાગે ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા વકુંરભા ંમજાઇ તેભા ંગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – 
ફચાવણભાથંી નીચેના વભ્મ શાજય યહ્યા. 
૧. શ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી      ૨. શ્રી દકળયબાઇ યાલર  ૩. શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ  

૪. શ્રી સનભગરસવિંગ ચાલડા     ૫. શ્રી વાજીદબાઇ લશયા 
ફેઠકભા ંગ્રાભવેલા કેન્દ્ર ફચાવણન લગ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ન િગસત અશલેાર તથા લગ 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ નુ ંઆમજન યજુ કયુું. 
9. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ ભડંની સ્લાલરફંન વસભસતની ફેઠક આ.કુરનામકશ્રી , ભા.કામગકાયી 

કુરવણચલશ્રી તથા ભા. ભાનદૌ  સનમાભક (સલસ્તયણ)ના વાસનધ્મભા ંતા. ૨૦/૦૨/૨૦૨૦ને ગરુૂલાયે 
ફયે ૩-૦૦ લાગે ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા વકુંરભા ંમજાઇ તેભા ંનીચેના વભ્મ શાજય યહ્યા. 
૧. શ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી ૨. શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ ૩. શ્રી સનભગરસવિંગ ચાલડા  

 

10. વમંજકશ્રી ઉદેસવિંશ વરકંીએ ખેતી સલબાગા બારેરની તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૦ને શકુ્રલાયના યજ મરુાકાત 
રીધી શ્રી યભેળબાઇ લાઘરેા વાથે નીચેના મદુ્દાઓની ચચાગ કયી.  
1. ધાવચાયા ભાટે ભકાઇની કાણી. ભકાઇ ગગંાફા ગોળાાભા ંરઇ જલી. 
2. ધઉંની ભાલજત 

3. ઉનાળુ ફાજયીનુ ંઆમજન, ધરૂ નાખવુ ં
4. ઉનાળુ ળાકબાજીનુ ંલાલેતય. 

 

11. પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની જન્દ્ભ જમસંત (સળલયાસિ)ના 
દદલવે વમશૂ િાથગના પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની વભાસધ 
ય વમંજકશ્રીના વાસનધ્મભા ંયાખલાભા ંઆલી.તેભા ં
નીચેના સલબાગના સલદ્યાથી બાઇ ફશને તથા કામગકય 
શાજય યહ્યા. 
૧. કુભાયભદંદય ૨. સલનમભદંદય ૩. અધ્માનભદંદય  

વમંજકશ્રી તથા અધ્માકશ્રી દદરીબાઇ લાઘરેા 
રાયા પ.ૂભશાયાજના જીલન િવગંની લાત કયલાભા ંઆલી. 
 

12. ગજૂયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી 
તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ને ળસનલાયે વલાયે ૮-૦૦ લાગે 
ધ્લજલદંન કયલાભા ંઆવ્યુ ંતેભા ંનીચેના સલબાગના 
સલદ્યાથીઓ બાઇ ફશને તથા કામગકય શાજય યહ્યા.  

13.  

૧. કુભાયભદંદય ૨. સલનમભદંદય ૩. અધ્માનભદંદય  

 
 
 
 



 

 

13. પ.ૂકસ્તયૂફા જન્દ્ભ જમસંતના બાગ રૂે આનદંભે તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ને ળસનલાયે વાજંના ૬-૦૦ લાગે 

યાખલાભા ંઆવ્મ. તેભા ંગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – ફચાવણ રાયા ગગંાફા ગોળાા રાયા ઉત્ાદદત ેંડા 

લેચાણ સ્ટર યાખલાભા ંઆવ્મ. 
 

14. પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજના જન્દ્ભ દદલવે 

તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦ને ભગંલાયના યજ 

યાજમવબાના વભ્મ ભા.શ્રી જીગરજી 

રખડંલારા તથા આણદં ખેડા જજલ્રાના 

અગ્રણી કામગકય પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની 

વભાસધએ પષુ્ટ્ાજંણર કયલા ધામાગ શતા. 

તેભણે પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની વભાસધભા ંવગલડ લધાયલા યાજમવબાના વભ્મની ગ્રાન્દ્ટભાથંી 

ભદદ કયલા ફાશંધેયે આી શતી. તેભની મરુાકાત લખતે વસં્થાના કામગકય તેભની વાથે શતા. 

15. ધયણ ૧૦ ,૧૨ ના 

સલદ્યાથીઓન શબુેચ્છા વભાયંબ 

તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ને ળસનલાયે 

વમંજકશ્રીના વાસનધ્મભા ંમજલાભા ં

આવ્મ. ધ.૯ ,૧૧ ના સલદ્યાથીઓ , સળક્ષક , 

આચામો, વમંજકશ્રી રાયા શબુેચ્છા 

ાઠલલાભા ંઆલી. સલદામરેતા 

સલદ્યાથીઓએ તાના ંઅભ્માવકાભ 

દયસભમાનના ંવસં્ભયણ યજૂ કમાગ. 

 

16. ળતાબ્દી લગ ઉજલણીના કામગક્રભ 

૧. સલનમભદંદયના સલદ્યાથીઓ તથા સળક્ષકએ ળતાબ્દી લગની ઉજલણી ભાટે વદં કયેર ગાભ 

ગયેરભા ંનીચેની િવસૃિ કયી.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ગ્રાભ વપાઇ. 
2 િાથગના વભંરેન વચંારન. 

 
 
 



 

 

૨. અધ્માનભદંદયના તારીભાથીઓ તથા અધ્માકએ ળતાબ્દી લગની ઉજલણી ભાટે વદં કયેર 

ગાભ ફચાવણભા ંનીચેની િવસૃિ કયી.  
 

 

 

 

 

17. પેબ્રઆુયી ૨૦૨૦ ભાવભા ંગગંાફા ગોળાાભ ં૨૨૬૦ ણરટય દૂધ ઉત્ાદન થયુ.ં 

18. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંપેબ્રઆુયી ૨૦૨૦ભા ંળાકબાજીનુ ં૫૪૮ દકર ળાકબાજી ઉત્ાદન થયુ.ં 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                           

1 િાથગના વભંરેન 

2 લારી વંકગ  
2 ગાધંી ગીત તથા ગાધંી િવગંની યજુઆત.  


