ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર
લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવિ ૩૮૮૧૪૦
તા.ફયવદ જજ.આિંદ
પ્રવ ૃતિ – દર્પણ
અંક : ૧૦

ડડવેમ્ફય ૨૦૧૯

૧. ગંગાફા ગોળાાભાં “ણઝિંઝલ” ઘાવની યિી કયી.
તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૯ યસલલાય.

-શ્રી ફફરબાઇ ભશેતા-

૨. સલબાગીમ લડાઓ વાથે ફેઠક તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૯ બુધલાય.

શ્રી ફફરબાઇ ભશેતા ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠના થડા

૩. ગંગાફા ગોળાાની ખેતીભાં એ.ી.ફી.એન – ૧ ઘાવની યિી

કયી. તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯ યસલલાય.

વભમના સલદ્યાથી શતા. આઝાદીની રડતના એક વૈસનક

૪. ગ્રાભવેલા કે ન્દ્રના સલનમભંડદય, અધ્માનભંડદય તથા સળ.ગ.ટે ર

ક

શતા. ગાંધીજીની ગાભડે જલાની શાકરને ગરે તેભિે

કન્દ્મા સલદ્યારમના લડશલટી પ્રશ્ન ભાટે ભા.જજલ્રા સળક્ષિાસધકાયીશ્રી ,

ળરૂઆતભાં ખેડા જજલ્રાના ભાવયા ગાભે અને છીથી

આિંદની મુરાકાત તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯, વભલાય.

થાભિા-ગાભે ધ ૂિી દાખલીને ગ્રાભવેલાનાં અનેક કામો કમાગ

૫. નાાડ – તદના પ્રગસતળીર ખેડૂત શ્રી ભ ૂેન્દ્રબાઇ યાઠડની

મુરાકાત તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯. વભલાય.
૬. લારી વંભર
ે ન તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૯. યસલલાય.

૭. સલબાગીમ લડાઓ વાથે ફેઠક તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯. ભંગલાય.
૮. ફાર ડિડાંગિના વાધન જલા જી.આઇ.ડી.વી લડદયાની
મુરાકાત તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ બુધલાય.
૯. શ્રી ભ ૂતસવિંશ યભાયન શુબચ્
ે છા વભાયં બ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯

શતા. લધાગ મજનાન અભર ળરૂ થમા ફાદ થાભિા
ગાભભાં લધાગ મજના પ્રભાિે તેભિે સળક્ષિના પ્રમગ કમાગ
શતા.
લલ્રબ સલદ્યારમને તેભિે વતત ભાગગદળગન
આપયું શતુ.ં વંસ્થાભાં આલતા ત્માયે સલદ્યાથીઓને સળક્ષકને
ભતા, યવડે જભતા , વપાઇના કાભભાં જડતા. તેઓ
વંસ્થાના સભિ અને ભાગગદળગક ફની ગમા શતા.

ળસનલાય.

વંસ્થા ડયચમ ભાા ભાંથી.

૧૦.ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી ધ્લજલંદન.તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯
ળસનલાય.
૧૧. “સ ૃષ્ટટ” અભદાલાદ દ્વાયા મજજત “સલવયાતી લાનગીઓ” પ્રદળગન
જલા ગમા. તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ વભલાય.
૧૨. વાભાજજક વભયવતા માિાની ળરૂઆત  ૂ.યસલળંકય ભશાયાજની
વભાસધએથી તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯, ભંગલાય.
૧૩ ગંગાફા ગોળાાભાં દૂ ધ ઉત્ાદન તથા ઘઉનું લાલેતય
૧૪. સલનમભંડદય ઉદ્યગભાં ળાકબાજી નું ઉત્ાદન .

વંકરન
૧.શ્રી ઉદે સવિંશ વરંકી
૨.શ્રી ડકળયબાઇ 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 ળૈક્ષણિક શેત ુ અને ભાગગદળગન ભાટે છે

1. ગંગાફા ગોળાીની ખેતીભાં “ ણઝિંઝલ “ ઘાવની ૨૦ ગુઠં ાભં
કુભાય છાિારમના ધ.૯ ,૧૦,૧૧ ના સલદ્યાથીઓએ યિી
કયી. આ “ ણઝિંઝલ “ ઘાવ મુની આશ્રભ ગયજ જજ.લડદયાથી
રાવ્મા શતા. રૂ.૭૫૦/- શ્રભમ ૂલ્મ કુભાય ભંડદયના
સલદ્યાથીઓને ચ ૂકવ્યુ.ં જે યકભ સલદ્યાથી કલ્માિ પંડભાં જભા
રીધી.
2. કુભાયભંડદય (ધયિ ૬,૭,૮), સલનમભંડદય (ધયિ ૯,૧૦,૧૧,૧૨) અધ્માનભંડદય તથા કુભાય છાિારમના
સલબાગીમ લડાઓ શ્રી સુસનરકુભાય જાદલ , શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી , શ્રી યાલજીબાઇ યભાય તથા શ્રી
ડકળયબાઇ યાલર વાથે વંમજકશ્રીએ ફેઠક કયી. તેભા નીચેના મુદ્દાઓ ય ચચાગ કયી, સનિગમ રેલામા.

1.

લારીવંભેરન તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૯, યસલલાય.

2.

અઠલાડડક પ્રવ ૃસત વંદ કયે રા ૧૦ ગાભભા.

3.

વેલક પ્રલાવ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ યસલલાય.

4.

શ્રી ભ ૂતસવિંશ યભાય (સલનમભંડદયભાં ટાલાા)ન શુબેચ્છા
વભાયં બ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ળસનલાય.

5.

ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠના ધ્લજથી ધ્લજલંદન તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯
ળસનલાય.

6.

ભા.જજલ્રા સળક્ષિાસધકાયીશ્રી વાથે મુરાકાત (ફાકીની ગ્રાન્દ્ટ ,
વીધા ગાય મજના તથા પાજર સળક્ષકના ગાય ભાટે )

7.

સલદ્યાથીઓભાં અસનમસભતતા, અભ્માવ, એકભ કવટી લગેયે
ફાફતની ચચાગ .

3. ગંગાફા ગોળાાની ખેતીભાં “એ.ી.ફી.એન

– ૧” ધાવની ૩૦ ગુઠં ાભાં કુભાય છાિારમના

ધ.૯,૧,૦,૧૧,૧૨ના સલદ્યાથીઓએ યિી કયી. આ ઘાવ કૃસ યુસનલસવિટી

, આિંદથી રાવ્મા શતા.

રૂ.૭૫૦/- શ્રભમ ૂલ્મ કુભાયભંડદયના સલદ્યાથીઓને ચ ૂકવ્યુ જે યકભ સલદ્યાથી કલ્માિ પંડભં જભા કયી.

4. ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના સલબાગ

– સલનમભંડદય , અધ્માનભંડદય તથા શ્રી સળ.ગ.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમ

બારેરના લશીલટી પ્રશ્ન ભાટે વંમજકશ્રી ઉદે સવિંશ વરંકીએ તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯
મુરાકાત રીધી. તેભાં નીચેના પ્રશ્નની યજૂઆત કયી. શ્રી ડકળયબાઇ યાલર વાથે શતા.
1

શ્રી સળ.ગ.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમ, બારેરન પાજર સળક્ષકન ગાય

2

અધ્માનભંડદયની ગ્રાન્દ્ટ

3

સલનમભંડદયની ગ્રાન્દ્ટ

4

સળ.ગ.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમની ગ્રાન્દ્ટ

, વભલાયના યજ

,

ૂ શ્રી ભ ૂેન્દ્રબાઇ યાઠડના ખેતયના મુરાકાત રીધી. થાઇરેન્દ્ડથી
5. નાાડ – તદના પ્રગસતળીર ખેડત
“ભેર” રીંબુ લગગન ુ ં પઝાડ રાલીને તેભિે તેની ખેતી કયી છે . નવગયી તૈમાય કયી છે . “ભેર” વ ૃક્ષન
ય રાવ્મા. તેની લલ્રબ સલદ્યારમ ડયવયભાં યિી કયી. વાથે શ્રી ડકળયબાઇ યાલર શતા.
6. વયદાય વંલત્વયી તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૯ને યસલલાયે ધ.૧
થી ૫ , ધ.૬ થી ૮

, ધ.૯ થી ૧૨ તથા

અધ્માનભંડદયના સલદ્યાથીઓના લારીઓનુ ં
લારીવંભેરન યાખલાભાં આવ્યુ.ં ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ

,

અભદાલાદથી ભા.ભાનદૌ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ)
ડૉ.યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાિી શાજય યહ્યા. તેભિે લારીઓને
ઉમગી ફાફત ય વંફધન કયુ.ું ભટી વંખ્માભા લારીઓ – ભાતાઓ શાજય યહ્યા શતા.

7. કુભાયભંડદય તથા સલનમભંડદયના કામગકાયી આચામગ શ્રી સુસનરકુભાય જાદલ , અધ્માભંડદયના આચામગ શ્રી
જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી, કુભાય છાિારમના ગૃશસત શ્રી યાલજીબાઇ યભાય તથા શ્રી ડકળયબાઇ યાલર વાથે
વંમજકશ્રી ઉડદસવિંશ વરંકીએ તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ને ભંગલાયે ફેઠક કયી. તેભાં નીચેના મુદ્દાઓ ય ચચાગ
થઇ.
1. સ ૃષ્ટટ, અભદાલાદ વંસ્થા દ્વાયા આમજજત “સલવયાતી લાનગીઓ” પ્રદળગન તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ થી
૨૫/૧૨/૨૦૧૯ ડદલવ દયસભમાન મજલાનુ ં છે . પ્રદળગન જલા તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯, વભલાયે
અભદાલાદ જવુ.ં ગૃશસત તથા યવમા વાથે રઇ જલા.
2. ફાર િીડાંગિના વાધન જલા લડદયા જવુ ં તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૯ , બુધલાય.
3. વેલક પ્રલાવ “સ્ટેચ્યુ ઑપ યુસનટી” ન પ્રલાવ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ યસલલાયના ડદલવે ગઠલલ
ફધા વેલક કુટુંફ વાથે વાભેર થામ તે ભાટે ડયિ તૈમાય કયી ફધાને જાિ કયલી.
4. શ્રી ભ ૂતસવિંશ યભાયન લમ સનવ ૃસિ શુબેચ્છા વભાયં બ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ને ળસનલાયે યાખલ.
5. લનબજન તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ થી ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ લચ્ચે ડદલવ નક્કી કયલ.
(સલનમભંડદય, કુભાયભંડદય)
6. અબ્દુર ચાચાની સળણફય તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ વભલાયથી ળરૂ કયલી.
7. સલદ્યાથી પ્રલાવ. ઉતયામિની યજાઓ ફાદ ગઠલલ.
8. કુભાય છાિારમનુ ં કામાગરમ વ્મલસ્સ્થત કયવુ.ં
- વાઉન્દ્ડ સવસ્ટભ ચાલુ કયલી.

– કૉમ્યુટય

ુ યી ૨૦૨૦
9. વલોદમ ભે – ૧૨ પેબ્રઆ

- ગૃશસતનાં ટેફર

8. દાનની યકભભાંથી કુભાયભંડદયના નાના સલદ્યાથીઓ ભાટે ફાર ડિડાંગિ ફનાલવુ ં છે . તેના વાધન જલા
તા.૧૮//૧૨/૨૦૧૯ને બુધલાયના યજ જી.આઇ.ડી.વી લડદયાની વંમજકશ્રી એ મુરાકાત રીધી. વાથે
શ્રી ડકળયબાઇ યાલર, શ્રી ભશેન્દ્રબાઇ ભડશડા તથા શ્રી વાજીદબાઇ લશયા શતા.
9.
(ટાલાા

શ્રી ભ ૂતસવિંશ યભાય
– સલનમભંડદય) લમભમાગદાથી

સનવ ૃત થતાં તેભન શુબેચ્છા વભાયં બ
વંમજકશ્રી ઉદે સવિંશ વ

રંકીના વાસનધ્મભાં

મજામ શ્રી ભ ૂતસવિંશ યભાય કુભાયભંડદય ના
સલદ્યાથી શતા. કોટુમ્મ્ફક જલાફદાયીને રીધે
આગ અભ્માવ કયી ળક્યા નડશ. અને
ટાલાા તયીકે સલનમભંડદયભાં જડામા.
ટાલાા તયીકે જડામા ત્માયે કામાગરમભાં કાભ કયલાનુ ં નશતુ.ં લલ્રબ સલદ્યારમભાં ટાલાાની
સનભણકં ૂ કયલાભાં આલતી નશતી. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ભંડે ખેતીના સલકાવ ભાટે ખેતીભાં કાભ કયલાની
ળયતે તેભની સનભણ ૂક ટાલાા તયીકે કયી શતી. ખેતીભાં કાભ કયીને ખેતી સુધાયલાભાં તેભિે ખ ૂફજ
ભદદ કયી શતી.
10. ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠ ળતાબ્દી લગની ઉજલિીના બાગરૂે દય ભડશને એક લખત ગ ૂજયાત સલદ્યાીઠના
ધ્લજથી ધ્લજલંદન કયલાભાં આલે છે .
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ને ળસનલાયે , વલાયે ૮-૦૦ લાગે
ધ્લજલંદન યાખલાભાં આવ્યુ.ં તેભા કુભાયભંડદય

,

સલનમભંડદય તથા અધ્માનભંડદયના સલદ્યાથીઓ તથા
ફધાજ વેલક શાજય યશમા. ધ્લજલંદન સલસધ
અધ્માનભંડદયના સલદ્યાથીઓ કયાલે છે .
11. “સ ૃષ્ટટ” વંસ્થા દયલે વજીલ ખેતી થી ઉત્ાદન કયે ર લસ્તુઓભાંથી “સલવયાતી લાનગીઓ” ફનાલીને તેન ુ ં
સનદળગન ગઠલે છે . આ પ્રદળગન – સનદળગન ાંચ ડદલવ ચારે છે . તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ને વભલાયના યજ
નીચેના વેલકએ પ્રદળગન – સનદળગનની તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ને વભલાયના યજ મુરાકાત રીધી.
િભ

નાભ

૧

શ્રી ઉદે સવિંશ વરંકી

૨

શ્રી ડકળયબાઇ યાલર

૩

શ્રી ભશેન્દ્રસવિંશ ભડશડા

૪

શ્રી કૈ રાળફેન ગડશર

૫

શ્રી અજીતબાઇ યભાય

આખ ડદલવ યકાઇને “સલવયાતી લાનગીઓ” પ્રદળગન તથા સનદળગન સનશાળયુ ં વજીલ ખેતીથી ઉત્ાડદત
ખેતી ેદાળનુ ં સનયીક્ષિ કયુ.ું વંભેરનભાં વંમજકશ્રી ઉદે સવિંશ વરંકીએ વંસ્થાની વજીલખેતી તથા
ગોળાાની લાત કયી.

12. આિંદ જજલ્રાની વાભાજજક વભયવતા  ૂ.યસલળંકય ભશાયાજની
વભાસધનાં દળગન કમાગ ફાદ ળરૂ થઇ. તેભાં નીચેના ભશાનુબાલ
શાજય શતા.
1. શ્રી યભિબાઇ ભકલાિા

(પ્રાંત પ્રમુખશ્રી)

2. શ્રી કભરેળબાઇ સુતડયમા (વભયવ માિા – પ્રમુખશ્રી)
3. શ્રી ડશતેળબાઇ ઠાકય

(ફયવદ તાલુકા વંમજકશ્રી)

13. ગંગાફા ગોળાાભાં ડડવેમ્ફય ભાવભાં ૨૧૧૮ ણરટય દૂ ધ ઉત્ાદન થયુ.ં
ગંગાફા ગોળાાભાં ૫ એકય ઘઉં “ગુજયાત ઘઉં ૪૯૬” ની લાલિી કયી છે .
14. સલનમભંડદય ઉદ્યગભાં નીચેના ળાકબાજીનાં ઉગાડયા છે .

-

1

મ ૂા

7

ગુલાય

2

ભેથી

8

ડુગ
ં ી

3

ધાિા

9

કફીજ

4

રવિ

10

પરાલય

5

ફીટ

11

ટાભેટી

6

ળક્કડયમા

12

રીંબુ

ડડવેમ્ફય ભાવભાં ળાકબાજીનુ ં ઉત્ાદન ૮૯૨ ડકરગ્રાભ થયુ.ં સલનમભંડદય ઉદ્યગભાં ૧ એકય
યામડાનુ ં તથા ૮ એકય ધઉં “ગુજયાત ઘઉં ૪૯૬” નુ ં લાલેતય કયુું છે .

