
 

 

 

 

 

 

        

  

                       પ્રવતૃિ – દપણ 

             અંક : ૧૬                                                                                           જુરાઇ - 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 – ૨ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ બધુલાયથી ૩૧/૦૭/૨૦૨૦  

     શકુ્રલાય. 
૨. પ.ૂયલીળકંય ભશાયાજની પણુ્મસતસથ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦, બધુલાય.  
૩. ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ)  દ્વાયા ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક  
   તથા આચામો વાથે ઓનરાઈન વલંાદ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦, બધુલાય. 
૪. ભફાઈરન ઓનરાઈન ચચાગભા ંકેલી યીતે ઉમગ કયી ળકામ તેનુ ં 
   ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ તયપથી ભાગગદળગન. તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦  
   ગરુૂલાય.   
૫. કુભાય છાિારમના વેલક વાથે ફેઠક. તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦ શકુ્રલાય. 
૬. કૉમ્પ્યટુય ડેટા ભેનેજભેન્દ્ટ, વેપટી અને સવક્યરયટી ઓનરાઇન તારીભ  
    સળણફય.તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ ભગંલાયથી તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ ગરુૂલાય  
    સધુી. 
૭. ઊર્જગ ફચત અને વચંારન ઓનરાઇન તારીભ સળણફય. 
   તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ ભગંલાયથી તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ બધુલાય.  
૮. જજલ્રા ચંામત, આણદં દ્વ્રાયા ેલય બ્રૉક ભાટે રૂ. ૨ રાખનુ ંઅનદુાન  
    તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૯. તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦ને શકુ્રલાય સધુીભા ંધયણલાય વખં્મા. 
૧૦.સ્લાલરફંન (અનાજ, ળાકબાજી, દૂધ) ના ંજુરાઇ ભાવ દયસભમાનના ં 
    કામો. 

 
 

ટાઇ અન ેર-ેઆઉટ        
શ્રી વાજીદબાઇ લશયા 

વકંરન 

૧.શ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી 
૨.શ્રી રકળયબાઇ યાલર  ૩.શ્રી સસુનરકુભાય ર્જદલ  

    ૪.શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય  

 
 

 

-: ખાલાન ું દલાની જેભ ખાઓ, નહીં િો દલાને બોજનની જેભ ખાલી ડળ ે:  - 

 જભલાના આ 5 તનમભ જે યોગ પ્રતિકાય ળક્તિને સ યક્ષિિ 
યાખળે. 

1. ભીઠ ું ૨૩૦૦ તભગ્રાથી લધ  નહીં.  
લધ  ડિા ભીઠાના સેલનથી યોગ પ્રતિકાય ળક્તિ નફી 

ડે છે. સ્લસ્થ વ્મક્તિ ભાટે દયયોજ એક ટીસ્નૂ ભીઠ ું (2300 
તભ.ગ્રા) યૂત  ું છે. 

 

2. ખાુંડ 25 ગ્રાભથી લધ  નહીં. 
આણે દયયોજ 25 ગ્રાભ ખાુંડન ું સેલન કયી ળકીએ છીએ. 

લધ   ડિી ખાુંડ ખાલાથી યોગ પ્રતિકાય ળક્તિ ઘટે છે. 
 

3. લધ  ડત ું કેફપન ન રો. 
કેફપન લધ  ડત ું રેલાથી ઊંધ ય અસય ડે છે. ઊંઘ 

 યી ન રેલાથી યોગ પ્રતિકાય ળક્તિ ઘટે છે. ઊંઘલાના રગબગ 
૬ કરાક હરેાું સ ધી કૉપી કે ચા ીલી નહીં. 

 

4. પાઇફય ય તિ બોજન લધ  રો. 
પાઇફય ય તિ બોજનથી ઊંઘ સાયી આલે છે િેનાથી યોગ 

પ્રતિકાય ળક્તિ લધે છે. દયયોજ ઓછાભાું ઓછું 30 ગ્રાભ 
પાઇફય ફુડ જભો. ળાકબાજી , પ , દા , લટાણા ખોયાકભાું 
સાભેર કયો. 

 

5. રીરા ળાકબાજી લધ  જભો. 
રીરા ળાકબાજી ખાલાથી ળયીયને તલટાતભન ‘ સી ‘ અને 

તલટાતભન ‘ એ ‘ ભે છે. િેનાથી યોગ પ્રતિકાય ળક્તિ લધે છે. 
સરાડ, પણગાલેરાું અનાજ ખોયાકભાું સાભેર કયો. 

                                                 
 “ વકંણરત “ 

 

. 



 

 

1.  અનરૉક – ૨  તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ બધુલાયથી ૩૧/૦૭/૨૦૨૦ શકુ્રલાય.  

  કામગકાયી કુરવણચલશ્રી , ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદના તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૦ને બધુલાયના 
રયિ પ્રભાણે ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – લલ્રબ સલદ્યારમ , ફચાવભા ંઅસનલામગ કામો ગઠલામા ંછે. ફધા 
સલબાગના વેલક તાના ંસલબાગભા ંશાજય યશ ેછે. અને તાના ંકામો કયે છે. 
   

૧. ઓનરાઇન સળક્ષણ કામગ ચાલ ુછે.  
૨. ગગંાફા ગોળાાભા ંજરૂયી કાભ ચાલ ુછે. 
૩. સલનામભરંદય ઉદ્યગભા ંજરૂયી કામો કયલાભા ંઆલે છે. 
૪. ળતાબ્દી લન અને ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત કયલાભા ંઆલે છે.  
૫. વસં્થા રયવયની વપાઈ કયલાભા ંઆલે છે.  
૬. કયના ભશાભાયીની કાજી રેલાભા ંઆલે છે.  
 

2.  પ.ૂયલીળકંય ભશાયાજની પણુ્મસતસથ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦, બધુલાય.  

  પ.ૂયસલળકંય ભશાયાજની તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ને બધુલાયે પણુ્મસતસથ શતી. આ રદલવે વભાસધએ 
ફૂરની યંગી પયૂલાભા ંઆલી. ફધા સલબાગના વેલકએ પષુાજંણર અગણ કયી.   

   

 
 
 

3. ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ)  દ્વાયા ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક તથા આચામો વાથે ઓનારાઈન 
વલંાદ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦, બધુલાય. 
 

  ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ભા.ંશ્રી યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી વાથે ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક 
તથા આચામો વાથે ઓનારાઈન વલંાદ કામગક્રભ ગઠલલાભા ંઆવ્મ. તેભા ંઅયવયવ નીચેની 
ભારશતીની આરે કયલાભા ંઆલી.  
૧. ળાાભા ંતથા છાિારમભા ંજૂના તથા નલા પ્રલેળ ાભેર સલદ્યાથીઓની ધયણલાય વખં્મા. 
૨. જુરાઈ ભાવ દયસભમાન કયલાના ંખેતીના ંકામો. 
૩. છાિારમ ફધં શલાથી કઠાયભા ંલધેરી, ફગડી ર્જમ તેલી લસ્તઓુન સનકાર તથા કઠાયની  
   વાચલણી. 
૪. ડડેસ્ટક પ્રભાણે લસ્તઓુની ભેલણી કયલી. 
૫. કયના ઉરલ વાભે યાખલાની કાજી તથા તેને ભાટે જરૂયી વ્મલસ્થા. 
૬. ઓનરાઇન સળક્ષણ ધ.૫,૬,૭, ધ.૯,૧૦ ધ.૧૧,૧૨ અને અધ્માનભરંદય પ્રથભ, ફીજુ લગ. 
૭. ઓનરાઇન ભફાઈરન ઉમગ કેલી યીતે કયલ તેનુ ંતા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ને ગરુૂલાયના યજ વલાયે  
   ૧૧-૦૦ લાગે ગજૂયાત સલદ્યાીઠ તયપથી ભાગગદળગન.   
  દય ભરશનાના પ્રથભ બધુલાયે મર્જત ઓનરાઇન વલંાદ કામગક્રભ ખફૂજ ઉમગી થમ છે. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. ભફાઈરન ઓનરાઇન ચચાગભા ંકેલી યીતે ઉમગ કયી ળકામ તેનુ ંગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ 
તયપથી ભાગગદળગન. તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 

ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના ફધાજ સલબાગના સળક્ષક ભાટે ભફાઇરન ઓનરાઇન ચચાગભા ંકેલી યીતે 
ઉમગ કયી ળકામ તેનુ ંસ ુદંય ભાગગદળગન ગરૂ્જયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ તયપથી તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ને 
ગરુૂલાયે ફયે ૧૧-૦૦ લાગે યાખલાભા ંઆવ્યુ.ં 

  
 

5. કુભાય છાિારમના વેલક વાથે ફેઠક તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦ શકુ્રલાય. 
કુભાય છાિારમના વેલક – ગશૃસત, યવમા, ચકીદાય વાથે તા. ૦૩/૦૭/૨૦૨૦ને શકુ્રલાયે વલાયે 

૧૧-૦૦ લાગે ફેઠક કયી તેભા ંનીચેના મદુ્દાઓની ( જે મદુ્દાઓ ભા.ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) વાથે 
ચચાગમા શતા તે મદુ્દા) ચચાગ કયલાભા ંઆલી અને તે પ્રભાણે અભર કયલાનુ ંનક્કી કયુું. 

૧. રશવાફી દપતય 

૨. છાિારમન ડડે સ્ટક, તેની ભેલણી અને તેની વબંા. 
૩. છાિારમના સલસલધ ઓયડાની વપાઇ, વબંા તથા ભયાભત કયલાની લસ્તઓુની માદી ફનાલલી.  
   ( રાઇટ, ખંા, ફાયી, ફાયણા ંલગેયે ) 

૪. કઠાયભા ંસ્ટૉકભા ંશમ તેલી અને ખયાફ થામ તેલી લસ્તઓુ લેાયીને યત આલી. 
૫. નલા ખયીદેરા ઘઉ વાપ કયાલલા. 
૬. ફાજયી શભણા ંન ખયીદલી. 
૭. અનાજ દલાની ઘટંીની વપાઇ. 
૮. ધયણલાય વખં્મા (જૂના તથા નલા પ્રલેળ ભેલેર છાિ) 
૯. ગશૃસત, યવમા તથા ચકીદાયની જલાફદાયીઓ તેભન પયજન વભમ. 
૧૦. સલદ્યાથીઓ ભાટે ભાસ્ક ફનાલલા. 
૧૧. ખાદી શભણા ંન ખયીદલી. 
૧૨. સનમસભત શાજયી પયૂલી. 
 

6. કૉમ્પ્યટુય ડટેા ભેનેજભેન્દ્ટ, વેપટી અને સવક્યરયટી ઓનરાઇન તારીભ સળણફય.તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦  
ભગંલાયથી તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ ગરુૂલાય સધુી. 
  ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ તયપથી કમ્પ્યટુય ડટેા , વેપટી અને સવક્યરયટી અંગે 
ઓનરાઇન તારીભ સળણફય તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ને ભગંલાયથી તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ને ગરુૂલાય સધુી 
વલાયે ૧૦-૦૦ થી ૧૨-૦૦ દયસભમાન મર્જઇ. તેભા ંનીચેના વેલકએ બાગ રીધ. 
 ૧. શ્રી સસુનરકુભાય ર્જદલ         ( સલનમભરંદય ) 
   ૨. શ્રી રદરીકુભાય યાલ          ( અધ્માનભરંદય)  
   ૩. શ્રી વજંમકુભાય ણરમ્પફાચીમા   ( અધ્માનભરંદય )  
   ૪. શ્રી વાજીદબાઇ લશયા        ( ગ્રાભવેલા કામાગરમ )  
   ૫. શ્રી અસભતબાઇ રઢમાય       ( કુભાય છાિારમ )  

 
 



 

 

 

 

 

7. ઊર્જગ ફચત અને વચંારન ઓનરાઇન તારીભ સળણફય. તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ ભગંલાયથી 
તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ બધુલાય. 

ઊર્જગ ફચત અને વચંારન ઓનરાઇન તારીભ સળણફય ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ 
તયપથી તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ને ભગંલાયથી તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ને બધુલાય વલાયે ૧૦-૦૦ થી ૧૨-
૦૦ મર્જઇ. તેભા ંનીચેના વેલકએ બાગ રીધ. 

 

૧. શ્રી રકળયબાઇ યાલર ( ગ્રાભવેલા કામાગરમ ) 

૨. શ્રી વાજીદબાઇ લશયા ( ગ્રાભવેલા કામાગરમ ) 

૩. શ્રી રદરીબાઇ લાઘરેા ( અધ્માનભરંદય ) 

૪. શ્રી વજંમકુભાય ણરમ્પફાચીમા ( અધ્માનભરંદય ) 

૫. શ્રી યાલજીબાઇ યભાય ( કુભાય છાિારમ ) 

૬. શ્રી અભીતબાઇ રઢમાય ( કુભાય છાિારમ ) 

૭. શ્રી કૈરાળફેન ગરશર ( કન્દ્મા છાિારમ )  

 

8. જજલ્રા ચંામત, આણદં દ્વાયા ેલય બ્રૉક ભાટે રૂ. ૨ રાખનુ ંઅનદુાન તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ બધુલાય.  

જજલ્રા ચંામત , આણદં દ્વાયા ેલય બ્રૉક ફેવાડલા રૂ.૨ રાખનુ ંઅનદુાન આલાનુ ંભજૂંય 

થયુ ંછે. તેના ભાટે ભાગગ અને ભકાન સલબાગના ઇજનેય વસં્થાની મરુાકાતે તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ને 

બધુલાયે આલી ગમા. અને યસ્તાનુ ંભા રઇ ગમા. 
 

 

9. તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૦ને શકુ્રલાય સધુીભા ંધયણલાય વખં્મા. 
સલનમભરંદય, લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવણ 
શારની સ્સ્થસત    તા.31/07/2020 સધુી 

 
ક્રભ ધયણ નીચેના ધયણભા ંાવ થઈને 

આવ્મા. વખં્મા 
નલા દાખર થમેરાની વખં્મા લગગની કુર 

વખં્મા 
નોંધ  

છાિારમના ગાભના ગાભના છાિારમના   

1 6 ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૮ પ્રલેળ ચાલ ુછે. 

2 7 ૧૨ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૧૮ પ્રલેળ ચાલ ુછે. 

3 8 ૧૩ ૦૨ ૦૦ ૦૮ ૨૩ પ્રલેળ ચાલ ુછે. 

4 9 ૨૯ ૦૦ ૦૦ ૨૭ ૫૬ - 

5 10 ૫૦ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૫૫ - 

6 11 ૧૫ ૦૦ ૦૧ ૧૦ ૨૬ પ્રલેળ ચાલ ુછે. 
7 12 ૨૧ ૦૬ ૦૦ ૦૦ ૨૭ પ્રલેળ ચાલ ુછે. 

કુર ૧૪૩ ૧૩ ૧ ૫૬ ૨૧૩  

 
 



 
 
 
 

 
10. સ્લાલરફંન (અનાજ, ળાકબાજી, દૂધ) ના ંજુરાઇ ભાવ દયસભમાનના ંકામો. 

૧. સલનમભરંદય ઉધગ. 
 1. નીચેના ળાકબાજીનુ ંલાલેતય ૨ એકયભા ંકયુું. ભાલજત કયી. 
     સયુણ , દૂધી, કી, ગરકી, ળક્કરયમા,ં બીંડા, ચા 
  2. ઉનાળુ ફાજયીનુ ં૩૨૪૪ રકરગ્રાભ ઉત્ાદન થયુ.ં  

  3. ચભાવાની ઋતભુા ંનીચેના ાકનુ ંલાલેતય કયુું છે.  

 

 ૧. રીર ડલાવ (ઇકડ) ૮ એકય 

     ૨. ચભાસ ુફાજયી ૨ એકય  

૨. ગગંાફા ગોળાા 
 1. લગ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નુ ંરૂ.૫૩૦૦૦/- બાલપેય-ફનવ ભળયુ.ં 
  2. ઉનાળંુ ફાજયીનુ ં૫૨૬ રકરગ્રાભ ઉત્ાદન થયુ.ં  

  3. જુરાઇ ભાવભા ંદૂધ ઉત્ાદન ૨૧૫૫ ણરટય થયુ.ં  

  4. ચભાસ ુઋતભુા ંનીચેના ાકનુ ંલાલેતય કયુગ.  

  

 ૧. રીર ડલાવ (ઇક્ડ) 4 એકય 

     ૨. ચભાસ ુફાજયી ૧.૫ એકય  

     ૩. રીર ચાય ૩.૫ એકય  


