
 

 

 

 

 

 

        

  

                       પ્રવતૃિ – દપણ 

             અંક : ૧૪                                                                                            ભે - ૨૦૨૦   
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                                               આ ભાસિક સિકા પક્ત ળૈક્ષણિક હતે ુઅને ભાગગદળગન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભિેલા કેન્દ્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફોચાિિ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફોયિદ જજ.આિદં 

 

૧. રોકડાઉન-૩ તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦ િોભલાય થી તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૦ યસલલાય.  

૨. િેલકોને “ઓન રાઇન” લેતન ચકૂલિી. તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦ શકુ્રલાય. 
૩. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) દ્વાયા ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો િાથે િલંાદ. 
   તા.૦૬/૦૫/૨૦૨૦ બધુલાય.  

૪. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથેના િલંાદની ભાહહતી તૈમાય કયી િફંસંધતોને   
   ભોકરી આી. તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૦ િોભલાય. 
૫. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથે ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો િાથે િલંાદ. 
   તા. ૧૩/૦૫/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૬. રોકડાઉન-૪ તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ િોભલાયથી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ યસલલાય.  
૭. ગહૃસતઓ િાથે ફેઠક તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ િોભલાય . 
૮. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથે ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો તથા આચામો  
   િાથે િલંાદ તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૯. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથે ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો તથા આચામો  
    િાથે િલંાદ તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૦ બધુલાય. 
૧૦.સલનમભહંદય ખેતીભા ંળાકબાજીના ાકોની યોિી. તા.૨૨/૦૫/૨૦૨૦  
     શકુ્રલાય. 
૧૧. ગગંાફા ગૌળાાનુ ંભે ૨૦૨૦ દૂધ ઉત્ાદન. 
૧૨. િસં્થાના જુદા જુદા સલબાગોના હહિાફો ઑહડટ ભાટે તૈમાય કમાગ. 

 
 

ટાઇ અન ેર-ેઆઉટ        
શ્રી િાજીદબાઇ લહોયા 

િકંરન 

૧.શ્રી ઉદેસિિંહ િોરકંી 
૨.શ્રી હકળોયબાઇ યાલર  ૩.શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ  

    ૪.શ્રી જજજ્ઞાિાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય  

 
 

 

       -: આંખોને િ થોડો આયાભ આો :  -  

 ઓફપસભાાં િો કમ્પ્યટુય ય કાભ કયલાનો સભમ સાિ-આઠ 
કરાકનો હોમ છે. રોકડાઉનભાાં િો રેટો ય સભમ તલિાવ્મા છી ફાકીનો 
સભમ ણ ભોફાઇર અને ટીલી જોલાભાાં સાય થઉ યહ્યો છે. આદ ફદલસભાાં 
સાભાન્મિ: ફાય-ચૌદ કરાક સ્ક્રીન ય જ નજય અટકેરી યહ ેછે. 
  

 આ ખયાફ અસય થઇ ળકે છે. આંખો કે ભાથાભાાં દુખાલો થલા 
રાગે છે. સ્ક્રીન ય ધ્માન કેન્રીિ થઇ ળક્ત ુનથી. થોડી લાય છી ઝાાંખ ુ
દેખાલા રાગે છે. આંખોભા ફિયા થામ છે. આંખોભા ડ્રામનેસની સભસ્ક્મા થઇ 
ળકે છે. િેનાથી આંખોભા ખટકવુાં , ખાંજલા આલલી , થાક અથલા આંખો બાયે 
થઇ જામ છે. ક્યાયેક થોડી લાય કાભ કયિાાં જ આંખોભાાંથી ાણી તનકલા રાગે 
છે કે આંખો રાર થઇ જામ છે. આ સભસ્ક્મા રાાંફો સભમ યહ ેિો આંખની કીકીને 
નકુળાન થતુાં હોલાથી ળરૂઆિભાાં જ આની સાયલાય કયાલલી જરૂયી છે. જો 
આંખભાાં ડ્રામનેસ રાાંફા સભમ સધુી યહે , િો દલાથી કામભ આયાભ નથી 
ભિો. આ સભસ્ક્માને ‘ ડ્રામ આઇ તસન્ડ્રોભ ‘ કહ ેછે. આ સભસ્ક્મા કમ્પ્યટુયથી 
થામ ત્માયે આને ‘ કમ્પ્યટુય તલઝન તસન્ડ્રોભ ‘ કહલેામ છે. આથી િભાયી ટેલભાાં 
થોડુાં ફયલિપન રાલે. 
 

 સ્ક્રીનથી દૂય યહો : ઓફપસભાાં કાભ કયિાાં હોમ કે ફાકો 
ઓનરાઇન અભ્માસ કયિાાં હોમ િો ભોફાઇર અને ટીલ જોલાનો સભમ ધટાડો. 
દય દસ તભતનટે આંખોને આયાભ આો. સ્ક્રીન ય અક્ષય સાભાન્મ યીિે લાાંચી 
ળકામ િેના કયિાાં ઓછાભાાં ઓછા ત્રણ ગણા ભોટા યાખો. જમાાં ફેસીને કાભ 
કયિાાં હો, ત્માાં પયૂિો પ્રકાળ હોલો જોઇએ. 
 

 આંખોને આયાભ આો : રેટો કે ભોફાઇર ય અભ્માસ કયિાાં 
ફાકોને ક્રાસીસ પયૂા થામ ત્માયે અડધા કરાક કે કરાક સઇૂ જલા જણાલો 
અથલા ાંદય-લીસ તભતનટ આંખો ફાંધ કયી આયાભ કયલો જોઇએ. અભ્માસ છી 
ફાકો ભોફાઇરનો ઉમોગ ન કયે અને ટીલી લધાયે ન જુએ િેલો પ્રમત્ન 
કયો.              

                                                              “ િકંરન “ 
 

. 



 

 

 

1.  નોલેર કોયોના લામયિ (કોસલડ –19) ની ગબંીય હયસ્સ્થસત જોતા ંતા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦ને િોભલાયથી 
તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૦ ને યસલલાય સધુી રોકડાઉન-૩ જાહયે કયલાભા ંઆવ્ુ.ં આલશ્મક િેલાઓ ભમાગહદત 
િેલકોની ભદદથી ચાલ ુયાખલાભા ંઆલી. 
૧. ગગંાફા ગૌળાાના ંકામો. 
    - દૂધ દોહન, લેચાિ.  - ધાિ કાવું , નીયવુ.ં  - િપાઇ. - ખેતીકામો.  

૨. સલનમભહંદય ખેતીના ંકામો. 
    - ઉનાળુ ફાજયીભા ંસમત. - ળાકબાજી યોલા તૈમાયી.  

૩. ફધા સલબાગોના ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના હહિાફો તૈમાય કયલા. 
 

2. એપ્રીર-૨૦૨૦ નુ ંલેતન ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ દ્વાયા “ઓન રાઇન” િેલકોના ફેન્દ્ક ખાતાભા ં
જભા કયાલલાભા ંઆવ્ુ.ં 

 

3. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) દ્વાયા ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો િાથે “ઓન રાઇન” િલંાદ કામગક્રભ 
યાખલાભા ંઆવમો. ફધા િમંોજકો િાથે નીચે પ્રભાિે મદુ્દાની ચચાગ થઇ.  

1. નલા પ્રલેળ. ધો.૫,૬,૭,૮,૯,૧૧. 
2. િસં્થાભા ંયીેયીંગના કામો. 
3. ખેતી આમોજન. ( ઉનાળુ, ચોભાસ,ુ સળમાળુ ) 

4. અનાજ તથા ળાકબાજીભા ંસ્લાલરફંન સિધ્ધ કયલા આમોજન. 
5. ળતાબ્દી લન, ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત. 
6. સલબાગોની ફાકી ગ્રાન્દ્ટ. 
7. રોકાડાઉનભા ંયાખલાની કાજી. 

4. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથે થમેર િલંાદ પ્રભાિે ખેતી આમોજનની ભાહહતી તૈમાય કયી , 
નીચેની વમસ્ક્તઓને ભોકરી આી. 
૧. ભાનદ્ સનમાકભશ્રી (સલસ્તયિ).        ૨. શ્રી હકળોયબાઇ યાલર.        ૩. શ્રી સનભગરિીંગ ચાલડા. 
૪. શ્રી િાભતંસિિંહ યભાય.        ૫. શ્રી યભેળબાઇ લાધેર.        ૬. શ્રી સલકાિબાઇ તદા.   

તૈમાય થમેરી ભાહહતી પ્રભાિે જલાફદાય િેલકો ોતાના ંકામો ગોઠલળે. 
5. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) દ્વાયા ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો િાથે િલંાદ કામગક્રભ ગોઠલલાભા ં

આવમો. અગાઉના કામગક્રભભા ંજે ફાફતોની ભાહહતી તૈમાય કયલાની હતી તે ભાહહતી ફધા િમંોજકોએ 
યજુઆત કયી. 
1. નલા પ્રલેળ.  

2. િસં્થાભા ંયીેયીંગ કામો. 
3. ખેતી આમોજન.  
4. અનાજ તથા ળાકબાજીભા ંસ્લાલરફંન. 
5. ળતાબ્દીલન, ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત. 
6. સલબાગોની ગ્રાન્દ્ટ. 
7. રોકડાઉનભા ંયાખલાની કાજી. 

 



 

 
6. રોકડાઉન-૪ તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ િોભલાયથી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ યસલલાય સધુી યાખલાભા ંઆવ્ુ.ં આ 

હદલિો દયસભમાન અગાઉની જેભજ આલશ્મક િેલાઓ ભમાગહદત િેલકોની િખં્માથી યોટેળન પ્રભાિે 

યાખલાભા ંઆલી.  

૧. ગગંાફા ગૌળાના ંકામો. 
૨. ગગંાફા ગૌળાાની ખેતીના ંકામો 
૩. સલનમભહંદય ઉદ્યોગ ખેતી કામો. 
૪. િપાઇ. 
૫. ળતાબ્દી વકૃ્ષ તથા ળતાબ્દી લનની ભાલજત. 
૬. ગગંાફા ગૌળાાભાથંી છાણિ્ુ ંખાતય ખેતીભા ંરઇ ગમા. 
   - સલનમભહંદય ઉદ્યોગ  ૨૧ ટે્રરય. - બાયેર ખેતી  ૧૪ ટે્રરય.  

૭. લેકેળન સિલામના િેલકોની આંતયે હદલિે હાજયી (યોટેળન)  
 

 

7. ગહૃસતઓ િાથે તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ને િોભલાયના યોજ િાભાજજક અંતય યાખીને , ભાસ્ક હયેીને ફેઠક 

યાખી. તેભા ંનીચેના મદુ્દાઓની ચચાગ કયલાભા ંઆલી. ફેઠકભા ંશ્રી હકળોયબાઇ યાલર હાજય યહ્યા.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથે તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૦ને બધુલાયે ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો તથા 
આચામો િાથે “ઓન રાઇન” િલંાદ કામગક્રભ યાખલાભા ંઆવમો. તેભા ંનીચેના મદુ્દાઓની ચચાગ થઇ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. હયિયની િપાઇ. 
2. નલા પ્રલેળ. 
3. જૂના સલદ્યાથીઓ (હાર અભ્માિ ચાલ ુછે) િાથે પોનથી 

લાતચીત. 

1. છાિારમભા, ળાાભા ંિાભાજજક અંતય જાલલાનુ ંઆમોજન.  

2. નલા પ્રલેળ પયૂતી ભાન્દ્મ િખં્માભા પ્રલેળ આલા આમોજન 
“ગગુર” ય પ્રલેળ પોભગ મકૂવુ.ં  

3. ખેતીભા ંતૈમાયી. 
ખેતયો ખેડાલલા,ં છાણિ્ુ ંખાતય બયવુ,ં ણફમાયિ ખયીદવુ,ં લગેયે 

4. થભગર ગન ગ.ૂસલ. તયપથી આલાભા ંઆલળે.  

5. િેસનટાઇઝય ની વમલસ્થા કયલી  

6. િાબથુી હાથ ધોલાની વમલસ્થા કયલી.  
7. યીેયીંગ કામો. 



 
  

 
9. ભાનદ્ સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) િાથે ગ્રાભિેલા કેન્દ્રોના િમંોજકો તથા આચામો િાથે “ઓન રાઇન” 

િલંાદ કામગક્રભ ફોયે ૧-૦૦ લાગે યાખલાભા ંઆવમો. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

10. સલનમભહંદય ખેતીભા ંળાકબાજીના ાકોની યોિી કયી.  
૧. સયુિ. ૨. દૂધી  ૩. કોી  ૪.કાયેરી  

 

11. ગગંાફા ગૌળાાનુ ંભે 2020નુ ંદૂધ ઉત્ાદન 2532 ણરટય થ્ુ.ં   

 

12. િસં્થાના જુદાજુદા સલબાગોના હહિાફો તૈમાય કમાગ. 
1. સલનમભહંદય   5. શ્રી.સળ.ગો.ટેર કન્દ્મા સલદ્યારમ  

2. અધ્માનભહંદય   6. કન્દ્મા છાિારમ 
3. કુભાય છાિારમ   7. બાયેર ખેતી 
4. ગગંાફ ગૌળાા   8. મખુ્મ કામાગરમ  

 
                 

1. નલા પ્રલેળ. 
2. છાિારમ, ળાાભા ંિાભાજજક અંતય  

3. ઑહડટભાટે હહિાફી િકોના ોટરા ંગ.ૂસલ ભોકરલા . 

4. જરૂયી નલા ંફાધંકાભ તથા જરૂયી યીેયીંગ કાભો.  
5. ચોભાસ ુઋત ુભાટે ખેતીની તૈમાયી. 
6. નોલેર કોયોના લામયિ (કોલીડ-19) િાલચેતી.  


