
 

 

 

 

 

 

        

  

પ્રવતૃિ – દર્પણ 

             અંક : ૯                                                                                             નલેમ્ફય ૨૦૧૯   
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                                               આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણિક શતે ુઅને ભાગગદળગન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવિ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફયવદ જજ.આિદં 

એ 

૧. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ભડંની ફઠેક તા.13/11/2019 બધુલાય.  
૨. ગ્રાભવલેા કેન્દ્ર – ફચાવિ, બાયેર, બરાડા, દેથરીના હશવાફનુ ં

આંતહયક ઑહડટ તા.13/11/2019 બધુલાયથી તા.15/11/2019 
શકુ્રલાય. 

૩. હયવયભા ંનીકેર વા કડમ. તા.14/11/2019 ગરુૂલાય. 
૪. સલબાગીમ લડાઓ વાથ ેફઠેક તા.20/11/2019 બધુલાય. 
૫. લલ્રબ સલદ્યારમના વલેકની સધયાિ ભડંીની કાયફાયીની ફઠેક  
   તા.22/11/2019 શકુ્રલાય 
૬.ગજૂયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી ધ્લજલદંન.તા23/11/2019 ળસનલાય. 
૭. વલેકનુ ંસ્નશે સભરન તા.23/11/2019, ળસનલાય. 
૮. ભા.ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ)તથા ભા.કામગકાયી કુરવણચલશ્રીની 
   ગ્રાભવલેા કેન્દ્રની મરુાકાત તા.29/11/2019 શકુ્રલાય. 
૯ સલનમભહંદય ઉદ્યગભા ંળાકબાજી નુ ંઉત્ાદન. 
૧૦  ગગંાફા ગોળાાનુ ંનલમે્ફય ૨૦૧૯નુ ંદૂધ ઉત્ાદન.  
૧૧. લાતાગરા ગઠલામા. 
12. યાસિ પ્રાથગના તા.29/11/2019. શકુ્રલાય. 
13. દૈસનક પ્રબાતપેયી. 
14. પસુ્તક લાચંન. 
 

ટાઇ અન ેર-ેઆઉટ        
શ્રી વાજીદબાઇ લશયા 

વકંરન 

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

    ૪.શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય  

 
 

 

-લલ્રબ સલદ્યારમ, ભાગગદળગક- 

 

 શ્રી યસલળકંય ભશાયાજ ખડેા જજલ્રાના લતની 
શતા. ખડેા જજલ્રાના યાજકીમ આગેલાન શ્રી ભશનરાર 
ડંમાએ ભશાયાજન ેપ.ૂ ભશાત્ભા ગાધંીજીન વંકગ કયાવ્મ 
શત. ત્માયફાદ તઓે આઝાદીની ચલભા ંજડાઇ ગમા 
અન ેતભેા ંવહક્રમ બાગ રીધ. તભેિ ેફાયૈમા અન ે
ાટિલાહડમા જ્ઞાસતની જાગસૃત ભાટે અથાગ પ્રમત્ન કમાગ 
શતા અન ેતભેની વલેા કયીન ેત ેજ્ઞાસતભા ંભાિવાઇના દીલા 
પ્રગટાવ્મા શતા. ભશાયાજન ેરાગ્ુ ંશત ુ ંકે ફાયૈમા , 
ાટિલાહડમા જેલી જ્ઞાસતભા ંસધુાય રાલલાન એક જ 
ઉામ છે અન ેત ેસળક્ષિ. ભશાયાજ લાયંલાય સલદ્યારમની 
મરુાકાત રતેા શતા અન ેવસં્થાન ેભાગગદળગન આતા યશતેા 
શતા.  

 આઝાદી પ્રાપ્ત થમા ફાદ ફાયૈમા , ાટિલહડમા 
જ્ઞાસતના સલદ્યાથીઓન ેફીજી છાત જ્ઞાસતઓની જેભ જ 
સળષ્મવસૃત ભે ત ેભાટે યસલળકંય ભશાયાજે પ્રમત્ન કમાગ. 
તઓે ત ેલખતના મુફંઇ યાજમના મખુ્મ ભિંી શ્રી 
ફાાવાશફે ખયેન ેભળ્મા શતા. અન ેલ ૂટંારુ તથા ધાડાડુ 
ગિાતી એ જ્ઞાસતઓના સલદ્યાથીઓન ેસળષ્મવસૃત ભે ત ેભાટે 
વભજાવ્મા શતા. તભેના આલા વસંનષ્ઠ પ્રમાવન ેહયિાભ ે
શ્રી ફાાવાશફે ખયેે ફચાવિના ંછાિારમન ેખાવ 
પ્રકાયના ંછાિારમ તયીકે ભાન્દ્મતા આીન ેતભેન ેભાટે 
સળષ્મવસૃત ભજૂંય કયી શતી. 

વસં્થા હયચમ ભાા ભાથંી. 



 

 

1. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ભડંની ફેઠક તા.13/11/2019ને બધુલાયે ફયે 12-00 લાગે મજાઇ. તેભા ંળતાબ્દી 

લગની ઉજલિીના કામગક્રભની સલગતે ચચાગ થઇ. વમંજક શ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી ફેઠકભા ંશાજય યહ્યા  

2. ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – ફચાવિ, બાયેર, બરાડા તથા દેથરીના હશવાફનુ ંઆંતહયક ઑહડટ કયલા શ્રી 

સનતીનબાઇ યાઠડ, શ્રી વોયબબાઇ યભાય , શ્રી ભનજબાઇ તદા તથા શ્રી આળલબાઇ ળાશ ફચાવિ 

કેન્દ્રભા ંઆવ્મા. અને હશવાફનુ ંઑહડટ ક્ુગ. સલબાગીમ હશવાફનીળ તથા વમંજકશ્રી વાથે આંતહયક ઑહડટ 

અંગે ચચાગ કયી તથા ભાગગદળગન આપ્્ુ.ં 

3. હયવયભા ંયાિે “ણચતય” નીકળ્મ શત. તેને 

ભાયલાને ફદરે ફચાવિના એક સ્લમવંેલક 

કડીને જગંરભા ંછૂટ મકૂલા તેને રઇ ગમા 

શતા.  
 

 

 

4. સલબાગીમ લડાઓ શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી, શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ, શ્રી યાલજીબાઇ યભાય, શ્રી 

હકળયબાઇ યાલર વાથે તા.20/11/2019 ને બધુલાયના યજ ફેઠક મજલાભા ંઆલી. તેભા નીચેના 

મદુ્દાઓની સલગતે ચચાગ કયલાભા ંઆલી. 

1 વેલકનુ ંસ્નેશ સભરન 

2 લારીવભંેરન 

3 વેલક પ્રલાવ 

4 ળતાબ્બ્દ લગની ઉજલિીના બાગરૂે વદં કયેરા ગાભભા ં
અઠલાહડક પ્રવસૃત 

5 ળતાબ્દી લન તથા ળતાબ્દી વકૃ્ષ 

6 સલદ્યાથીઓની અસનમસભતતા 
 

5. લલ્રબ સલદ્યારમના વેલકની સધયાિ ભડંની કાયફાયીની ફેઠક તા.22/11/2019ને શકુ્રલાયે વાજંના 5-
00 લાગે મજલાભા ંઆલી. તેભા નીચેના મદુ્દાઓની ચચાગ કયલાભા ંઆલી. 

- વેલકન પ્રલાવ 

- વેલકનુ ંસ્નેશ સભરન                                                       
6. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ળતાબ્દી ઉજલિીના બાગરૂે 

દયભહશને એક લખત ગજૂયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી 

ધ્લજલદંન કયલાનુ ંઆમજન ક્ુું છે. 

તા.23/11/2019ને ળસનલાયના યજ વલાય 8-00 લાગે 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી ધ્લજલદંન કયલાભા ં

આવ્્ુ ંઅને ધ્મેમનુ ંપ્રસતજ્ઞા રૂે લાચંન કયલાભા ંઆવ્્ુ.ં 
 



 

 

 

7. ફધા સલબાગના વેલકનુ ંતા.23/11/2019ને ળસનલાયે વલાયે 10-30 લાગે સ્નેશ સભરન કામગક્રભ 

યાખલાભા ંઆવ્મ. તેભા ંનીચેના મદુ્દાઓની સલગતે ચચાગ થઇ. 

  1. લારીવભંેરન    તા.15/12/2019 યસલલાય 

  2. વેલક પ્રલાવ     તા.12/01/2019 યસલલાય 

  3. ળતાબ્દી લગની ઉજલિીના બાગરૂે વદં કયેર ગાભભા ંઅઠલાહડક પ્રવસૃત. 

  4. ળતાબ્દી લનની ભાલજત. 

  5. સલદ્યાથીઓભા ંઅસનમસભતતા દૂય કયલાના ઉામ . 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ભા.ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) ડૉ.યાજેન્દ્ર ખીભાિી તથા ભા.કામગકાયી કુરવણચલશ્રી ડૉ.બયતબાઇ જળી 
ગ્રાભવેલા કેન્દ્રની મરુાકાતે આવ્મા. તેભા ંનીચેના મદુ્દાઓની ચચાગ થઇ. 
1. ગાય  

2. ખચગ દયખાસ્ત  
3. લશીલટી ફાફત. – પાજર સળક્ષક  
    - જજલ્રા સળક્ષિાસધકાયીશ્રી વાથે મરુાકાત તા.09/12/2019 વભલાય. 
    - લારી વભંેરન. 
4. નલી ખયીદીની ભજૂંયી 
5. નલા ફાધંકાભ. 

9. સલનમભહંદય ઉદ્યગભા ંનલેમ્ફય ભાવભા ંળાકબાજીનુ ંઉત્ાદન 170 હકરગ્રાભ થ્ુ.ં 

  - નીચેના ળાકબાજીના ંાક ખેતયભા ંઉગાડયા છે.  

1 યીંગિી 7 ારક 

2 ળક્કહયમા ં 8 ડુગંી ધરૂ 

3 ાડી 9 કફીજ, પરાલય ધરૂ 

4 મૂા 10 દૂધી 
5 ભેથી 11  

6 ફીટ 12  

 



 

 

 

 

10. ગગંાફા ગોળાાનુ ંનલેમ્ફય ભાવનુ ંદૂધ ઉત્ાદન 1830/- ણરટય થ્ુ ં

11. લાતાગરા ગઠલામા. 

- 70ભ ફધંાયિ હદલવ     તા.26/11/2019 

12. ળતાબ્દી લગ વદંબે શ્રીજીપયુા  (યેલ્લે સ્ટેળન સલસ્તાય) ભા ંશ્રી યભિબાઇ યભાયનુ ંઅલવાન થ્ુ ંશલાથી 

યાસિ પ્રાથગના કયલા શ્રીજીપયુા યાિે 8-00 લાગે ગમા. અને કુટંુફને પ્રાથગના રાયા ળાતં્લના આલાભા ં

આલી. 

13. કુભાય છાિારમના સલદ્યાથીઓની એક ટુકડી ળતાબ્દી લગ વદંબે દયયજ વલાયે 5-30 લાગે પ્રબાત પેયી 

વાથે હયવયભા ંહયક્રભા કયે છે. 

14. વાજંે પ્રાથગનાભા ંળતાબ્દી લગ વદંબે પજૂ્મ ફફરબાઇ ભશતેાનુ ંરેણખત પસુ્તક “ વમશૂજીલનન આચાય “ 

નુ ંલાચંન કયલાભા ંઆલે છે,. 
 

 

 

 

                                                                           


