ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર
લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવણ ૩૮૮૧૪૦
તા.ફયવદ જજ.આણંદ
પ્રવ ૃતિ – દર્પણ
અંક : ૮

ઑક્ટફય ૨૦૧૯

૧. “ સુયક્ષા વેત ુ “ કામગક્રભ તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૯ ભંગલાય.

દદર્ોત્સવ

૨. ગાંધી જમંસત તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૯ બુધલાય. તથા ગાંધી વપ્તાશ
તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૯ બુધલાયથી તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૯ યસલલાય.
૩. સલબાગીમ લડાઓ વાથે ફેઠક તા. ૦૪/૧૦/૨૦૧૯ શુક્રલાય.
૪. પ્રથભ વિાંત કવટી. કુ ભાયભંદદય, સલનમભંદદય, ઉચ્ચતય

સલનમભંદદય તા.૧૦૧૦/૨૦૧૯ ગુરૂલાયથી તા૨૩/૧૦/૨૦૧૯
બુધલાય. અધ્માન ભંદદય તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ વભલાયથી
તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૯ બુધલાય.
૫. “ ળતાબ્દદ લન “ ભાટે શ્રભકામગ તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૯ ગુરૂલાય.
૬. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદન ૧૦૦ ભ સ્થાના દદલવ

તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૯ શુક્રલાય.
૭. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલદન ૬૬ ભ દલીદાન વભાયં બ
તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯ ભંગલાય.
૮. દદલાીની યજાઓ. તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ ગુરૂલાયથી
તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ બુધલાય (૨૧ દદલવ)

રંકાસત યાલણને યાજીત કયી ભમાગ દા પુયવત્તભ
શ્રી યાભ અમધ્મા ધામાગ તે દદલવે સલજમત્વલ
ઉજલામ તેને દદત્વલ કશે છે .
આ શુબ દદલવથી એક-એક દદક
પ્રગટાલીએ ત .......... એક દદક પ્રેભન , એક દદક
વભગણન, એક દદક વશમગન

, એક દીક

તન, એક દદક કરૂણાન , આભ અનેક દીકની
ંક્ક્તથી પક્ત આણુજ
ં નશી , યતુ ં અનેક રકનુ ં
જીલન આરદકત ફને છે .
નલા લગભાં આણે યકાય

, વભગણઅને

કરુણાને લશાલલાની છે ત સનત્મ સનયં તય આનંદ

૯. વયદાય જમંસત તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ ગુરૂલાય.

ભળેજ. નલા લગભાં નલી ઉજાગ વાથે આગ લધતાં

૧૦ ગંગાફા ગોળાાનું ઑક્ટફય ૨૦૧૯નું દૂ ધ ઉત્ાદન.

યશીમે એલ વંકલ્ રઇએ. એજ વાચ દીત્વલ.

૧૧. સલનમભંદદય ઉદ્યગભાં ળાકબાજી નું ઉત્ાદન .

વોને નલાલગની શુબકાભના.

વંકરન
૧.શ્રી ઉદે સવિંશ વરંકી
૨.શ્રી દકળયબાઇ યાલર ૩.શ્રી સુસનરકુ ભાય જાદલ
૪.શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય

ટાઇ અને રે-આઉટ
શ્રી વાજીદબાઇ લશયા

આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણણક શેત ુ અને ભાગગદળગન ભાટે છે

1. ગુજયાત યાજમ રીવ સલબાગ રાયા સુયક્ષા વવામટીના ઉક્રભે ટ્રાદપક ભાગગ વરાભતી , કાનુની વશામ ,
વ્મક્ક્તગત વરાભતી , ૧૮૧ શેલ્રાઇનની કાભગીયી અંગેની ભાદશતી રશ્મ શ્રાવ્મ વાધન રાયા તથા
સુયક્ષાલાન રાયા આલાભાં આલી. આ કામગક્રભ ફયવદ રૂયર રીવ સ્ટેળન રાયા મજલાભાં આવ્મ.
2. ગાંધી જમંસત તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૯ને બુધલાયના યજ પ્રબાતપેયી

, ગ્રાભમાિા તથા સલદ્યાથી વંભેરન

કામગક્ર્ભ યાખલાભાં આવ્મા.
ગાંધી વપ્તાશ દયસભમાન દયયજ સલસલધ કામગક્રભ મજલાભાં આવ્મા.
3. તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૯ને શુક્રલાયે વંમજકશ્રીની શાજયીભાં સલબાગીમ લડાઓ વાથે ફેઠક યાખલાભાં આલી
તેભા વપ્ટેમ્ફય ભાવભાં થમેર કાભગીયી તથા ઑક્ટમ્ફય ભાવભાં કયલાના કામોનુ ં આમજન અંગે
સલચાયણા-ચચાગ કયલાભાં આલી. તેભા શ્રી દકળયબાઇ યાલર , શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી , શ્રી સુસનરકુભાય
જાદલ તથા શ્રી યાલજીબાઇ યભાય શાજય યહ્યા.
4. કુભાય ભંદદય, સલનમભંદદય, ઉચ્ચતય સલનમભંદદય તથા અધ્માનભંદદયની પ્રથભ વિાંત કવટી મજલાભાં
આલી.

5. “ ળતાબ્દદ લન “ ફનાલલાની તૈમાયી ભાટે સલનમભંદદયના સલદ્યાથીઓએ શ્રભકામગ કયી નીચેનાં કામો કમાાં .
૧. ળતાબ્દદલનનાં વ ૃક્ષ ભાટે ાણી રઇ જલા કુંડી ફનાલી, કુંડીની વપાઇ કયી.
૨. ૧૩' * ૧૨' ના અંતયે વ ૃક્ષ યલા ખાડા તૈમાય કમાગ.
૩. વ ૃક્ષના જે યા રાવ્મા શતા તેની ભાલજત કયી.
૪. ખેતયભાથી થ્થય લીણ્મા, ધાવ કાઢ્ું
-. શ્રભકામગભાં સળક્ષક ણ વાભેર થમા.

6. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદના ૧૦૦ભા સ્થાના દદનની સલસલધ કામગક્રભ રાયા ઉજલણી કયલાભાં
આલી.
૧. વલાયે ૫-૩૦ લાગે પ્રબાતપેયી
૨. વલાયે ૬-૦૦ લાગે પ્રાતા. પ્રાથગના
૩. વલાયે ૮-૦૦ લાગે ધ્લજલંદન (ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી )
૪. વલાયે ૮-૩૦ થી ૧૧-૩૦ સુધી. વ ૃક્ષાયણ ળતાબ્દદ લનભાં નીચેનાં ૧૩૦ વ ૃક્ષ યલાભાં આવ્માં.
ક્રભ

નાભ

ક્રભ

નાભ

ક્રભ

નાભ

૧

રીઁબુ

૧૧

ખાટી આભરી

૨૧

ચીકુ

૨

દાડભ

૧૨

કઠી

૨૨

નગડ

૩

આભરી

૧૩

જાંબ ુ

૨૩

ફગન

૪

જાભપ

૧૪

ગુદાં

૨૪

આભા

૫

વીતાપ

૧૫

અયીઠાં

૨૫

વરૂ

૬

યાભપ

૧૬

લડ (ળતાબ્દદ વ ૃક્ષ) ૨૬

વેલન

૭

ગયવ આભરી

૧૭

રીભડા

૨૭

ેલ્ટ્ર

૮

વાદડ

૧૮

કેસડુ 

૨૮

ીંકેળીમા

૯

ગુરભશય

૧૯

ઉભયડ

ફીરી

૨૦

યામણ

૧૦

૫. ફય ૧૨-૦૦ લાગે વમ ૂશ બજન (વેલક વાથે).

7. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદન ૬૬ ભ દલીદાન વભાયં બ નીચેના ભશાનુબાલની શાજયીભાં મજામ.
૧. આ. મુખ્મ ભશેભાન શ્રી અઝીભ પ્રેભજી.
૨. આ. કુરસતશ્રી ઇરાફેન બટ્ટ,
૩. આ. કુરનામકશ્રી ડૉ.અનાસભકબાઇ ળાશ.
૪. ભા. કામગકાયી કુરવણચલશ્રી ડૉ.બયતબાઇ જળી.

દલીદાન વભાયં બભાં ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – ફચાવણ તયપથી શ્રી
દકળયબાઇ યાલર , શ્રી સુરૂણચફેન દે ળલાર તથા શ્રી જજજ્ઞાવાફેન
સિલેદી શાજય યહ્યા. ગંગાફા ગોળાા રાયા ેંડા લેચાણન સ્ટર
યાખલાભાં આવ્મ શત.

8. કુભાયભંદદય, સલનમભંદદય , ઉચ્ચતય સલનમભંદદય તથા અધ્માન ભંદદયના સલદ્યાથીઓને દદલાી સનસભત્તે
તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ને ગુરૂલાયથી તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ને બુધલાય સુધી ૨૧ દદલવની યજાઓ યાખલાભાં
આલી.
9. વયદાય ટેરની ૧૪૪ ભી જન્દ્ભ જમંસતના યજ તેભની
પ્રસતભાએ પુષાંજણર તથા સ ૂતયની આંટી અગણ કયલાભાં
આલી.

10. ગંગાફા ગોળાાનુ ં ઑક્ટફય ભાવનુ ં દૂ ધ ઉત્ાદન ૧૯૯૬/- ણરટય થયુ ં
11. સલનમભંદદય ઉદ્યગભાં શાર નીચેના ળાકબાજીનુ ં ઉત્ાદન થામ છે .
- બીંડા, ચા, ગુલાય, દૂ ધી, ટીંડયાં, કળં ણગરડાં, રીંબુ
ળાકબાજીનુ ં ઉત્ાદન ૯૪ દકરગ્રાભ થયુ.
૧. ધરૂલાદડયુ તૈમાય કયુ.ાં
૧. ડુગી

૨. કફીજ

૩. પરાલય

૪. ટાભેટી

૨. ળાકબાજી ાકની લાલણી કયી.
૧. મ ૂા

૨. ારક

૩. ભેથી

૪. ચી

૫. ણફટ

૬. જારય ાડી

૭. રીરાધાણા

૮. ગુલાય

