
 

 

 

 

 

 

        

  

                       પ્રવતૃત – દપણ 

             અંક : ૧૭                                                                                         ઑગષ્ટ - 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. અનરૉક – ૩ તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાયથી ૩૧/૦૮/૨૦૨૦  

     વભલાય. 
૨. ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ)  દ્વાયા ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક -   
   આચામો વાથે વલંાદ તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦, ભગંલાય. 
૩. ઑગષ્ટ ક્ાસંત દદલવ (દશન્દ્દ છડ આંદરન) ની ઉજલણી.  
   તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૦ યસલલાય . 

૪. જન્દ્ભાષ્ટભીની યજાઓ. તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ વભલાયથી  
    તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
૫. સ્લાતતં્ર્મ દદનની ઉજલણી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
૬. વાબ ુફનાલલાની તારીભ સળણફય. તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ગરુૂલાય અને 
   ૨૧/૦૮/૨૦૨૦ શકુ્લાય.  
૭. કુભાય છાિારમભા ંયવમા તયીકે કામગ કયતા શ્રી ળયદબાઇ ધુાબાઇ  
   યભાયનુ ં૫૦ લગની લમે તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ને બધુલાયે હ્રદમની  

   ફીભાયીથી અલવાન. 
૮. સ્લાલરફંન (અનાજ, ળાકબાજી, દૂધ) ઑગષ્ટ ભાવની પ્રવસૃિમ. 
     
 

 
 

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  

 
 

 

-: આઝાદીની રડત :  - 

–: ક્ાાંતતકાયી ઑગષ્ટ (૧૯૪૨) ભાસભાાં લલ્રબ તલદ્યારમ ની પ્રવતૃિમો :  - 

 સને ૧૯૪૨ ભાાં દેળભાાં “ હિન્દ છોડો “ આંદોરન ળરૂ થય ાં. 
લલ્રબ તલદ્યારમનો ઉદ્દબલ આઝાદીના આંદોરન ભાાંથી થમો િોલાથી 
આઝાદીની એ રડતભાાં સાંસ્થાના કામપકતાપઓ અને તલદ્યાથીઓ જોડામા 
િતા. તેથી તે સભમે લલ્રબ તલદ્યારમ ફાંધ કયલાનો તનણપમ રેલાભાાં 
આવ્મો િતો. બાયત છોડોની એ રડતભાાં તે લખતના ખેડા જજલ્રાભાાંથી 
૩૮ રડલૈમા જેરભાાં ગમા િતા , તેભાાંથી ૧૮ તો એકરા લલ્રબ 
તલદ્યારમના તલદ્યાથીઓજ િતા.  

તા.૧૬/૦૮/૧૯૪૨ના યોજ સલાયે લલ્રબ તલદ્યારમના ફે 
તલદ્યાથીઓ શ્રી ભગનબાઇ હઢમાય અને શ્રી ભનિયબાઇ યભાય શ્રી 
તળલાબાઇ ગો. ટેર સાથે ફોયસદ ગમા િતા. તા.૧૫/૦૮/૧૯૪૨ના 
યોજ આગાખાન ભિરેભાાં શ્રી ભિાદેલબાઇ દેસાઇન ાં અભાન થય ાં 
િોલાથી તા.૧૬/૦૮/૧૯૪૨ના યોજ ફોયસદભાાં િડતાર ડાલલા ગમા 
િતા શ્રી તળલાબાઇ ગો. ટેરને ોરીસોના રાઠીચાર્જથી ખફૂ ભાય 
ડયો િતો. િાથન ાં િાડક  બાગી ગય ાં િત  ાં. શ્રી તળલાબાઇ ગો. ટેરને છ 
ભાસની જેરની સજા થઇ િતી. 

લલ્રબ તલદ્યારમના તલદ્યાથીઓ ૧૯૪૨ ની રડતભાાં ભગૂબપ 
પ્રવતૃિભાાં ણ જોડામા િતા. ૪ તલદ્યાથીઓને જેરની છ ભાસની સજા 
થઇ િતી. 

લલ્રાબ તલદ્યારમ હયલાયે આઝાદીની રડતભાાં મોજના 
પલૂપક ઝાંરાવ્ય  ત્માયે પ.ૂગાંગાફેન લૈધ ગૌળાા સાંબાે , પ.ૂાંહડતજી 
દલાખાન ાં સાંબાે તેવ ાં નક્કી થય ાં િત  ાં. એ લખતે એલી અપલા આલી કે 
ગોરૂાં  રશ્કય ફોયસદ થઇને બરૂચ જજલ્રા તયપ જલાન ાં છે તે લખતે 
તેભને ભાાંસની જરૂય ડળે અને ફોચાસણ ગૌળાાની સ ાંદય ગામો ય 
નજય જળે અને તેનો ઉમોગ કયળે. તે લખતે ગાંગાફિનેે જાિયે કય ું કે 
જમાાં સ ધી હ ાં જીલતી છાં ત્માાં સ ધી ભાયી ગામને કોઇ િાથ અડકાડી ળકળે 
નિીં. યાંત   તે કસોટી આલી ન િોતી ગાંગાફેનને ગામો ખફૂ લિારી 
િતી. ગામો ઉય ખફૂ િતે યાખતાાં િતાાં. 

“ વકંણરત “ 
 

. 



 

 

1.  અનરૉક – ૩  તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાયથી ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ વભલાય.  

  ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ભડંના ભાગગદળગન પ્રભાણે આ ભાવભા ંણ અસનલામગ કામો ચાલ ુ
યાખલાભા ંઆવમા.ં  

   

૧. ઓનરાઇન સળક્ષણ કામગ ચાલ ુછે. 
    કુભાયભદંદય ( ધ. ૬,૭,૮), સલનમભદંદય ( ધ. ૯,૧૦) 

    ઉચ્ચતય સલનમભદંદય (ધ. ૧૧,૧૨), અધ્માનભદંદય ( પ્રથભલગ, ફીજુલગ )   
૨. ગગંાફા ગોળાાભા ંઅસનલામગ કામો ચાલ ુછે. 
૩. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંઅસનલામગ  કામો ચાલ ુ છે. 
૪. ળતાબ્દી લન અને ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત ચાલ ુછે.  
૫. દયવયભા ંધાવં ઊબી નીકળ્ુ ંશત.ુ નીંદણ નાળક દલાન છટંકાલ કયી, ધાવં દૂય ક્ુું. પયીથી  
    ઊગાલ થરૂ થમ છે.   
૬. કયના ભશાભાયી ભાટે કાજી યાખલાભા ંઆલે છે.  
 

2.  ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) રાયા ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક તથા આચામો વાથે વલંાદ 
કામગક્ભ તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦ને ભગંલાયના યજ ફયે ૧-૦૦ લાગે યાખલાભા ંઆવમ. તેભા ંનીચેની 
ફાફત ય ભાગગદળગન આલાભા ંઆવ્ુ ંતથા સલગત યજુ કયલાભા ંઆલી. 

  ૧. ધયણલાય વખં્મા.  

 ૨. શારની ખેતીની સ્સ્થસત.  

 ૩. ઓન રાઇન સળક્ષણભા ંપ્રગસત  

 ૪. ફાકીની ગ્રાન્દ્ટ (અભાન્દ્મ થમેર ગ્રાન્દ્ટ ની સલગત)  

 ૫. કયના ભશાભાયી ભાટે વાલચેતી તથા વમલસ્થા  

 ૬. સલબાગન ડડેસ્ટક અને તેની ભેલણી  

   

3. ઑગષ્ટ ક્ાસંત દદલવ (દશન્દ્દ છડ આંદરન) ની ઉજલણી તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૦ યસલલાય.  
  ઑગષ્ટ ક્ાસંત દદલવ તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૦ને યસલલાય વાજંના ૪-૦૦ લાગે “ શુ ંઆજે ખાદી 
પ્રસ્તતુ છે ? “ સલમ ય લેણફનાય ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ તયપથી ગઠલલાભા ંઆવમ. 
    
            
         
                           
                       
                           
 
 
 
 
 

  પ્રાસ્તાસલક આ.અનાસભકબાઇ ળાશ , લેણફનાય વચંારન ભા.શ્રી કસરબાઇ ળાશ , આબાય દળગન 
શ્રી સનણખરબાઇ બટ્ટ.  
 લેણફનાયભા ંવસં્થાના વેલકએ બાગ રીધ.  

 

લક્તાઓ : ૧. શ્રી વતીળ લદુાવ 

       કયા દડઝાઇન કરાફયેટીલ,શૈદયાફાદ. 
   ૨. શ્રી અનતં વમનન 

       તરુા, ચેન્નઇ. 
    ૩.શ્રી દકળય ળાશ 

       ખાદી રડંન, ્કેુ. 



 
 
 

4. જન્દ્ભાષ્ટભી યજાઓ તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ વભલાયથી ૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
જન્દ્ભાષ્ટભીના તશલેાય સનસભિે તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ને વભલાયથી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાય ૬ 

દદલવનુ ંલેકેળન યાખલાભા ંઆવ્ુ.ં 
  

 

5. સ્લાતતં્ર્મ દદનની ઉજલણી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
સ્લાતતં્ર્મ દદનની ઉજલણીના બાગરૂે તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦ને 

ળસનલાયે વલાયે ૮-૩૦ લાગે વાભાજજક અંતય જાલીને ધ્લજલદંનન 
કામગક્ર્ભ યાખલાભા ંઆવમ. ફધા સલબાગના વેલકએ તેભા ંબાગ રીધ. 

 

6. વાબ ુફનાલલાની તારીભ સળણફય તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ગરુૂલાય અને 
તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ શકુ્લાય. 

 ્વુીક સલબાગ , ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ તયપથી વાબ ુફનાલલાની તારીભ સળણફય 
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ગરુૂલાય અને તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ શકુ્લાય ફે દદલવ ભાટે  વલાયે ૧૦-૦૦ થી ૧૨-૦૦ 
કરાકે યાખલાભા ંઆલી. તેભા ંનીચેના વેલકએ બાગ રીધ. 

  
ક્ભ વેલકનુ ંનાભ સલબાગ 
૧ શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ સલનભભદંદય 
૨ શ્રી સનભગરસવિંગ ચાલડા સલનભભદંદય 
૩ શ્રી જજજ્ઞાવાફેન િીલેદી અધ્માનભદંદય 
૪ શ્રી દદરીકુભાય યાલ અધ્માનભદંદય 
૫ શ્રી દદરીબાઇ લાઘરેા અધ્માનભદંદય 
૬ શ્રી અસભતબાઇ દઢમાય કુભાય છાિારમ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. કુભાય છાિારમભા ંયવમા તયીકે કામગ કયતા શ્રી ળયદબાઇ ધુાબાઇ યભાયનુ ં૫૦ લગની લમે 
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ને બધુલાયે હ્રદમની ફીભાયીથી અલવાન.  

 
 



 
 
 

કુભાય છાિારમ સલબાગભા ં૧૭ લગથી યવમા તયીકે કામગ કયતા શ્રી ળયદબાઇ ધુાબાઇ 
યભાયનુ ંતા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ને બધુલાયે ફયે ૧૨-૦૦ લાગે હ્રદમ યગના હભુરાથી ૫૦ લગની 
લમે અલવાન થ્ુ.ં તેભના લતન ગયલા તા.ફયવદભા ંસ્ભળાનમાિાભા ંવસં્થાના વેલક વાભેર થમા 
અને શ્રધ્ધાજંણર અગણ કયી. 

 
 

8. સ્લાલરફંન (અનાજ, ળાકબાજી, દૂધ) ઑગષ્ટ ભાવની પ્રવસૃિમ. 

૧. યીંગણીની યણી કયલાભા ંઆલી. 

૨. ચભાસ ુફાજયીના ાકની સ્સ્થસત વાયી છે. 

૩. વતત લયવાદથી ળાકબાજીના ાકને નકુળાન થ્ુ ંછે. સયુણ, કી, બીંડા ની વદૃિ-સ્સ્થસત વાયી  

   છે. 

૪. ગગંાફા ગોળાાભા ંઑગષ્ટ ભાવભા ં૧૮૫૭ ણરટય દૂધ ઉત્ાદન થ્ુ.ં 

૫. રીરા ડલાવ ભાટે લાલેતય કયેર ઇક્કડ વતત લયવાદભા ંખફૂ ઊંચા લધી ગમા છે. લયા થમે  

   પ્રાઉથી જભીનભા ંદફાલી દઇશુ.ં  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


