ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર
લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવણ ૩૮૮૧૪૦
તા.ફયવદ જજ.આણંદ
પ્રવ ૃતિ – દપણ
અંક : ૧૫

જૂન - ૨૦૨૦
-: ાણી ીલાના પામદા :-

૧. અનરૉક – ૧ તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ થી ૩૦/૦૬/૨૦૨૦.
૨. ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ન ગ્રાભવેલા કે ન્દ્રના વંમજક તથા
આચામો વાથે “ ટીભ ણરન્દ્ક “ થી વંલાદ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૦ બુધલાય.
૩. ભા. ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ગ્રાભવેલા કે ન્દ્રની મુરાકાતે આવ્મા.

તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.

રીરની િંદુરસ્િી માટે દદળસમાં આઠથી દસ ગ્ાસ
ાણી ીવું જરૂરી છે . જે ાણી ઓછં ીળે છે િેમને કેટાય રોગ
થાય છે .  ૂરિા પ્રમાણમાં ાણી ીનારે ણ કેટીક ળાિોનું ધ્યાન
રાખવું જરૂરી છે .
સ્નાન હેાં ાણી ીળો

૪. લાસિક પ્રગસત અશેલાર તૈમાય કયલાન રયિ આવ્મ.

સ્નાન  ૂળે ાણી ીવું જેથી બ્ડપ્રેર અંકુ માં

તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ ગુરૂલાય.
૫. વેલકની લાસિક કાભગીયીના અશેલાર તૈમાય કયલા રયિ આવ્મ.

ક

તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ ગુરૂલાય.
૬. ધ ૧૦ નુ ં રયણાભ. તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ભંગલાય.

રાખળામાં મદદ મલે . જો ગરમ ાણીથી નહાળાના હો િો નહાિા
હેા ઠં ડુ ાણી ન ીવુ.ં
જમળાના અડધો કાક હેા ીળો

૭. ગંગાફા ગોળાાના પ્રટ – ૧ તથા પ્રટ ૨,૩,૪,૫,૬,૭ ખેતય પયતે કમ્ાઉંડ
લૉર ફનાલલાની ભંજૂયી ભી. તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.
૮. ચભાવાની ઋતુન પ્રથભ લયવાદ ડય. તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.
૯. ધયણ – ૧૨નુ ં જાશેય યીક્ષાનુ ં રયણાભ અને આ.કુ રનામકશ્રી, ભા.ભાનદૌ

જમળાના અડધા કાક હેા ાણી ીળાથી ભ ૂખ ઓછી
ાગે છે . દરણામે જમળાનું ણ ઓછં ખળાય છે . જેથી ળજન
ઘટાડળામાં મદદ મલે છે .

સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ન ટીભ ણરન્દ્ક દ્વાયા ગ્રાભવેલા કે ન્દ્રના વંમજક,

ભ ૂખ ાગે ત્યારે ાણી ીળો

આચામગ, સળક્ષક વાથે ભાગગદળગન – વંલાદ. તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦ વભલાય.

ભ ૂખ ાગે ત્યારે સૌથી હેા ાણી ીળો અને છી ૧૦

૧૦.ધયણ ૧૦ તથા ધયણ ૧૨ નુ ં ભાચગ ૨૦૨૧નુ ં રયણાભ સુધાયલાની ચચાગ
કયલા ફેઠક. તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦ ભંગલાય.
૧૧. કોળલ્મ લધગન તાણરભ સળણફયની ચચાગ કયલા ઓન રાઇન વંલાદ.
તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ ગુરૂલાય.
૧૨.સલનમભંરદયના કામગકાયી આચામગ, સળક્ષક વાથે ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી
(સલસ્તયણ) ન ટીભ ણરન્દ્ક દ્વાયા વંલાદ તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦ બુધલાય.
૧૩. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ળતાબ્દી લગ સનસભત્તે ગાંધી અધ્મમન સલદ્યાળાખા દ્વાયા
આમજજત “ગાંધી સલચાય વંગષ્ઠી” તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ વભલાયથી
તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય
૧૪.કોળલ્મ લધગન તારીભ સળણફયભાં બાગ રીધ.
૧૫. ગંગાફા ગોળાાનુ ં દૂ ધ ઉત્ાદન તથા ેંડા ઉત્ાદન.

તમતનટ રાહ જુઓ. છી ણ જો ભ ૂખ ઓછી ન થાય િો કશુક
ં જમી
ો જેથી િમે ળધારાના ખોરાકથી બચો , રીણામે ળજન અંકુ માં
રહેે.
કસરિ કરિા હેા અને છી
કસરિ કરિાં હેા અને છી એક અથળા બે ગ્ાસ
ાણી ીળો જેથી રીર હાઇડ્રેડ રહે છે . સાથે સ્નાયુઓને ણ ક્તિ
મલી રહે છે િથા થાક ઓછો ાગે છે .
થાક ાગે ત્યારે ાણી ીળો
થાક અનુભળાય ત્યારે એક અથળા બે ગ્ાસ ાણી
ીળાથી મગજ સદિય થઇ જાય છે . જેથી એનજી ેળ ળધે છે અને
થાક ણ દૂ ર થાય છે .
ઉભા રહીને ાણી ન ીવું
ક્યારે ય ઉભા રહીને ાણી ન ીવું જોઇએ , િેનાથી અમુક
ઉંમર છી ધટ
ં ૂ ણના દુખાળાની સમસ્યા થળા ાગે છે .

“ વંકણરત “

વંકરન
૧.શ્રી ઉદે સવિંશ વરંકી
૨.શ્રી રકળયબાઇ 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.

અનરૉક – ૧ તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ વભલાયથી ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ ભંગલાય.
આજથી રૉક ડાઉનભાં જે ાફંધી શતી તેભાં વયકાયે છૂટછા આી. દુકાન
સનમભ વાથે ચાલુ થમા. સલદ્યાથીઓ ભાટે ળાા ફંધ યં ત ુ સળક્ષકને

, એવ.ટી , યીક્ષા થડા

, કામાગરમના કભગચાયીઓ ભાટે

ળાાએ જલાનુ ં ચાલુ થયુ.ં
અનરૉક – 1 દયસભમાન ગ્રાભવેલા કેન્દ્રભાં નીચેની પ્રવ ૃસત્તઓ ચાલુ કયી.
૧. સલનમભંરદય ઉદ્યગ.
૭ એકય ઉનાળુ ફાજયી કાલી

, રણલી , થ્રેવયથી કાઢલી , પ ૂા ફાંધલા , પ ૂા ગંગાફા

ગોળાાભાં રઇ જલા. ખેતય ખેડલાં . ળાકબાજી યલાં – સુયણ, દૂ ધી, ગરકી, કી. ળક્કરયમાં અગાઉ
યેરાં જ છે તેની ભાલજત.
૨. ગંગાફા ગોળાા.
દૂ ધ દશન

, લેચાણ , ઘાવ કાવુ ં , જાયવુ ં , લાડાની વપાઇ , ેઁડા ફનાલલા , ખેતય ખેડલાં

ખેતયભાં સવિંચાઇ. ૩ એકય ફાજયી કાલી, રણલી, થ્રેવયથી કાઢલી, પ ૂા ફાંધી, ગોળાાભાં રઇ જલા.
૩. રયવયની વપાઇ. (કુભાય છાિારમ)
મુખ્મ યસ્તાની વપાઇ

, ભશેભાન ગૃશ, બજનારમ, કઠાયની વપાઇ. કઠાયભાં યશેરી કરયમાણા –

લસ્તુઓની ભાલજત. યવડાનાં લાવણની વાચલણી.
૪. કસલડ – 19 ભાટે તૈમાયી.
વેનેટાઇઝયની ખયીદી

, વેનેટાઇઝય વાધન , થભગર ગન (ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ

, અભદાલાદ

તયપથી ખયીદી). વાબુથી શાથ ધલા ભાટેની વ્મલસ્થા.
૫. ળતાબ્દી લન અને ળતાબ્દી વ ૃક્ષની ભાલજત કયી.
૬. શેરા લયવાદનુ ં રયવયનુ ં લયવાદી ાણી નલા ફનાલેરા ચાય ખંબાતી કૂલાભાં ઉતયુ.ું રયણાભે
રયવયભાં ાણીન બયાલ ન થમ.
2. ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ન ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વંમજક તથા આચામો વાથે “ટીભ ણરન્દ્ક” થી
વંલાદ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.
અયવ – યવ નીચેના મુદ્દા ય ચચાગ થઇ.
૧. ખેતીની પ ૂલગ તૈમાયી કયલી.
- ખેતય ખેડાલલાં, છાણણયુ ં ખાતય નાખવુ,ં ણફમાયણ ખયીદવુ,ં ઘરૂ ભાટે જભીન તૈમાય કયલી , ળાકબાજી યલાં.
૨. ઑરડટ ભાટે રશવાફ તૈમાય કયલા.
- ઑરડટ ભાટે ઑરડટય કેન્દ્ર ય આલળે નરશ. રશવાફી દપતય ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ કામાગ રમભાં શચતુ ં
કયવુ.ં રશવાફી દપતય અભદાલાદ રઇ જલાની વ્મલસ્થા થળે.
૩. કઠાયભાં યશેરી ખાદ્ય વાભગ્રી વયખી કયી રેલી.
૪. શાથ ધલા વાબુ, ટફની વ્મલસ્થા કયલી.
૫. વેનીટાઇઝય મ ૂકવુ.ં
૬. ફાકીની ગ્રાન્દ્ટ ભેલલી.
૭. પ્રલેળ કામગલારશ ભાન્દ્મ વંખ્મા પ ૂયી ન થામ ત્માં સુધી ચાલુ યાખલી.
૮. વંસ્થાભાં દાખર થલા – ફશાય નીકલા એકજ ઝાં શલ જઇએ જેથી વંસ્થાભાં ફીજા લધાયાના
રકની અલય-જલય ય સનમંિણ રાલી ળકામ.
૯. ળાાભાં – છાિારમભાં ગયખાં મ ૂકલાની જગ્મા સનસિત કયલી. વ્મલસ્થા કયલી.

3. ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ગ્રાભવેલા કેન્દ્રની મુરાકાતે આવ્મા. તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.
ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ડૉ. યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૦ને શુક્રલાયે વલાયે ૯૦૦ લાગે ગ્રાભવેલા કેન્દ્રની મુરાકાતે આવ્મા. વંમજક , સલબાગીમ લડાઓ વાથે ચચાગ કયી. સલનમભંરદય
ખેતી, ગંગાફા ગોળાા તથા નલા ફાંધકાભ જમાં. તેઓ યત ગમા ત્માયે ઑરડટ ભાટે રશવાફી
દપતયનાં ટરાં વાથે રઇ ગમા. ફધા સલબાગનુ ં ઑરડટ પ ૂરૂં થયુ ં છે .
૧. કુભાયભંરદય, સલનમભંરદય

૫. શ્રી.સળ.ગ.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમ

૨. અધ્માનભંરદય

૬. બાયે ર ખેતી

૩. કુભાય છાિારમ

૭. કન્દ્મા છાિારમ

૪ ગંગાફા ગોળાા

૮. મુખ્મ કામાગરમ (વંસ્થા કામાગરમ)

4. લાસિક પ્રગસત અશેલાર તૈમાય કયલાન રયિ આવ્મ. તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ ગુરૂલાય.
લગ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ન લાસિક પ્રગસત અશેલાર તૈમાય કયલાન રયિ આવ્મ. તે રયિના મુદ્દા
પ્રભાણે લાસિક પ્રગસત અશેલાર તૈમાય કમો.
5. વેલકની લાસિક કાભગીયીના અશેલાર તૈમાય કયલા રયિ આવ્મ. તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૦ ગુરૂલાય.
વેલકના લાસિક કાભગીયીના અશેલાર તૈમાય કયલા ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ તયપથી રયિ આવ્મ.
રયિની સ ૂચના પ્રભાણે લાસિક કાભગીયીના અશેલાર (ખાનગી અશેલાર) તૈમાય કયીને ગ ૂજયાત
સલદ્યાીઠ ભકરી આપ્મા.
1. કુભાયભંરદય 2 વેલક
2. સલનમભંરદય 4 વેલક
3. અધ્માનભંરદય 7 વેલક
4. શ્રી સળ.ગ.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમ 5 વેલક
5. કન્દ્મા છાિારમ 2 વેલક
6. ધયણ ૧૦ નુ ં રયણાભ. તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ભંગલાય
ભાચગ ૨૦૨૦ભાં રેલામેરી ધયણ-૧૦ ની જાશેય યીક્ષાનુ ં રયણાભ ૬૧ ટકા આવ્યુ.ં સલનમભંરદય
અધ્માનભંરદયનુ ં પ્રથભ વિ તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ વભલાયથી ળરૂ થયુ.ં ધ.૬

,

,૭,૮,૯,૧૧ લાસિક

યીક્ષાનુ ં રયણાભ તૈમાય કયુ.ું
7. ગંગાફા ગોળાા પ્રટ – ૧ તથા પ્રટ ૨ ,૩,૪,૫,૬,૭ ખેતય પયતે કમ્ાઉન્દ્ડ લૉર ફનાલલાની ભંજૂયી
ભી. તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.
ગંગાફા ગોળાાના પ્રટ – ૧ (એક એકય) અને પ્રટ ૨

,૩,૪,૫,૬,૭ (૬ એકય) પયતે સવભેન્દ્ટના

થાંબરા તથા ારટમાની ભદદથી કમ્ાઉન્દ્ડ લૉર ફનાલલા આ.કુરનામકશ્રી

, ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી

(સલસ્તયણ) તથા ભા.કામગકાયી કુરવણચલશ્રીએ ભંજૂયી આી. આ કમ્ાઉન્દ્ડ લૉર ફનળે ત્માયે ભડં ૂ , ઘેટાફકયાં, ગામન િાવ ઓછ થળે. ઘાવચાયાની થતી ચયી અટકળે. ખ ૂફજ જરૂયી કાભની ભંજૂયી આલા
ફદર લડીરન આબાય.

8. ચભાવાની ઋતુન પ્રથભ લયવાદ ડય. તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.
ચભાવાની ઋતુન પ્રથભ લયવાદ તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ને શુક્રલાયના યજ ડય. શલે લયવાદ
લાલણીરામક થળે ત ખેતીની લાલણી થઇ ળકળે.
9. ધયણ – ૧૨નુ ં જાશેય યીક્ષાનુ ં રયણાભ અને આ.કુરનામકશ્રી , ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ન
ટીભ ણરન્દ્ક દ્વાયા ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વંમજક

, આચમગ , સળક્ષક વાથે ભાગગદળગન

– વંલાદ.

તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦ વભલાય.
ભાચગ ૨૦૨૦ભાં ધયણા ૧૨ની જાશેય યીક્ષાનુ ં રયણાભ તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦ને વભલાયે જાશેય થયુ.ં
ધયણ ૧૨ નુ ં ઘણુ ં જ નફળું રયણાભ (૪૧ ટક) આવ્યુ.ં આલતા લે રયણાભ વારૂં રાલલા શુ ં કયી
ળકામ તે અંગે આ .કુરનામકશ્રી ડૉ.અનાસભકબાઇ ળાશે ભાગગદળગન આપ્યુ.ં ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ)
દ્વ્રાયા ણ રયણાભ સુધાયલા આમજન કયલા જણાવ્યુ.ં

10. ધયણ ૧૦ તથા ધયણ ૧૨ નુ ં ભાચગ ૨૦૨૧નુ ં રયણાભ સુધાયલાની ચચાગ કયલા ફેઠક.
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦ ભંગલાય.
ળૈક્ષણણક લગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ભાં સળક્ષણ સુધાયલાભાં શુ ં થઇ ળકે , કેવ ુ ં આમજન કયવુ ં આમજન પ્રભાણે
કેલા કામગક્રભ રઇ ળકામ તે મુદ્દાઓની ચચાગ કયલા વંમજકના વાસનધ્મભાં શ્રી રકળયબાઇ યાલર

, શ્રી

સુસનરકુભાય જાદલ, શ્રી વાજીદબાઇ લશયા , શ્રી યાલજીબાઇ યભાય , શ્રી ભશેન્દ્રસવિંશ ભરશડા વાથે સલગતે
ચચાગ કયલાભાં આલી. આજ રદલવે સલનમભંરદયના સળક્ષક વાથે અરગથી સળક્ષણ સુધાયણાની ચચાગ
કયલાભાં આલી.
11. કોળલ્મ લધગન તાણરભ સળણફયની ચચાગ કયલા ઓન રાઇન વંલાદ. તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ ગુરૂલાય.
યુસનલસવિટી વામન્દ્વ ઇન્દ્સ્ટુભેન્દ્ટેળન વેન્દ્ટય , ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ દ્વાયા કોળલ્મ લધગન તારીભ સળણફયની
ચચાગ કયલા ઓન રાઇન વંલાદ કામગક્રભ તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ને ગુરૂલાયે ફયે ૧૨-૦૦ લાગે યાખલાભાં
આવ્મ.
કેલ કોળલ્મ લધગન તાણરભ સળફય મજી ળકામ તે અંગે આ.કુરનામકશ્રી

, ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી

(સલસ્તયણ) તયપથી ભાગગદળગન આલાભાં આવ્યુ.ં વંલાદભાં બાગ રેનાય વભ્મએ ણ કમા પ્રકાયની
કોળલ્મ લધગન સળણફયની જરૂય છે તેની સલગત જણાલી.
12. સલનમભંરદયના કામગકાયી આચામગ , સળક્ષક વાથે ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ન ટીભ ણરન્દ્ક દ્વાયા
વંલાદ. તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦ બુધલાય.
સલનમભંરદયના કામગકાયી આચામગશ્રીએ ઓન રાઇન વંલાદ કામગક્રભભાં રયણાભ સુધાયલા શુ ં કયળે
તેના આમજનની સલગતે યજુઆત કયી. ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રીએ ણ વંલાદ કામગક્રભભાં ઉમગી
સ ૂચન કમાગ. સળક્ષણ સળણફય અંગે દયખાસ્ત કયલાભાં આલળે, ત ભંડ તેભા જરૂયથી વ્મલસ્થા કયળે.
13. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ળતાબ્દી લગ સનસભત્તે ગાંધી અધ્મમન સલદ્યાળાખા દ્વાયા આમજજત “ ગાંધી સલચાય
વંગષ્ઠી” તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ વભલાયથી ત.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ શુક્રલાય.

ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ળતાબ્દી લગ સનસભત્તે ગાંધી અધ્મમન સલદ્યાળાખા રાયા આમજજત “ગાંધી સલચાય
વંગષ્ઠી” તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ને વભલાયથી તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ને શુક્રલાય સુધી યાખલાભાં આલી. તેભા
જુદા જુદા લક્તાઓના વ્માખ્માન વાંબલાની તક ભી.
14. કોળલ્મ લધગન તારીભ સળણફયભાં બાગ રીધ.
૧. ભફાઇર પટગ્રાપી સળણફય તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦
૨. પટ ળૉ ફેણઝક તારીભ સળણફય. ત.૨૯/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦
આ ફન્ને સળણફયભાં ફે વેલકએ ઑન રાઇન તારીભ રીધી.
15. ગંફાફા ગોળાાનુ ં દૂ ધ ઉત્ાદન તથા ેંડા ઉત્ાદન.
જૂન ભાવભાં ગંગાફા ગોળાાભાં ૨૨૬૨ ણરટય દૂ ધ ઉત્ાદન થયુ.ં રૉકડાઉનભાં ેંડા ફનાલલાનુ ં ફંધ
શતુ.ં તે ળરૂ કયલાભાં આવ્યુ.ં ૮૨ રકરગ્રાભ ેંડા ફનાવ્મા.

