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             અંક : ૧૩                                                                                ભાર્ચ – એપ્રીર ૨૦૨૦   
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                                               આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણણક શતે ુઅને ભાગચદળચન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફર્ાવણ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફયવદ જજ.આણદં 

૧. નલા ંફાધંકાભ. 
૨. ધ.૧૦,૧૨ ની જાશયે યીક્ષા. 
3.  શી ધેુટીની યજાઓ. 
૪. .ૂયસલળકંય ભશાયાજની વભાસધનુ ંયીેયીંગ. 
૫. કયના લાઇયવના કાયણે કુભાય છાિારમના સલદ્યાથીઓને  
   ઘયે યત જલા દીધા. 
૬. કુભાય છાિારમના ગશૃસતઓ તથા યવમા વાથે ફેઠક. 
    તા.19/03/2020. 
૭. રૉકડાઉન – 1 તા.25/03/2020 બધુલાયથી તા.14/04/2020 
    ભગંલાય (21 દદલવ) 
૮. જીલન જરૂદયમાતની લસ્તઓુની કીટનુ ંસલતયણૌ. 
૯. રૉકડાઉન – 2  તા.15/04/2020 બધુલાયથી તા.03/05/2020  
    યસલલાય. 
૧૦.વેલકને ઓનરાઇન લેતનથી સનમસભત ચકૂલણી. 
૧૧.ઉનાળુ ફાજયીની ખતેી. 
૧૨. ઉદ્યગ ઉત્ાદન. 
૧૩. ગગંાફા ગોળાાભા ંદૂધ અને ઘઉં ઉત્ાદન.  
૧૪. “ બરુેટ “ ઘાવની યણી. 
 

ટાઇ અન ેર-ેઆઉટ        
શ્રી વાજીદબાઇ લશયા 

વકંરન 

૧.શ્રી ઉદેસવિંશ વરકંી 
૨.શ્રી દકળયબાઇ યાલર  ૩.શ્રી સસુનરકુભાય જાદલ  

    ૪.શ્રી જજજ્ઞાવાફેન સિલેદી ૫.શ્રી યાલજીબાઇ યભાય  

 
 

 

-:નલેર કયના લાઇયવ (કસલડ – 19) :  - 

 આ ચીનના વશુાનભાાં ભેરો કોયોના લાઇયવનો નલો પ્રકાય છે. અત્માય સધુી 
તલજ્ઞાનીઓ કોયોના  લાઇયવના 6 પ્રકાય જાણતા શતા. કોતલડ –19 વાતભો પ્રકાય છે. આ નલો 
પ્રકાય છે. એટરે તેનુાં નાભ નોલેર કોયોના લાઇયવ છે. વશુાનભાાં ભાછરી ફજાયભાાં કેટરાક 
પ્રાણીઓભાાંથી આવ્મો અને ત્માાંથી ભાનલીભાાં પેરામો. 
 કોતલડ –19નો ચે શ્વવનતાંત્રના નાક, ગળાં , પેપવા જેલા બાગોને પ્રબાતલત કયે છે. 
તેનાાં રક્ષણ અને અવય લધતાાં શ્વાવ રેલાભાાં તકરીપ થલા રાગે છે.  
 આનો ચે એક વ્મક્તતથી ફીજી વ્મક્તતભાાં પેરામ છે. જ્માયે કોઇ વ્મક્તત છીંક 
ખામ છે ત્માયે ભોઢાભાાંથી નીકનાયા છાાંટા લાઇયવને પેરાલે છે. આ ક્થથતતભાાં ભોઢાભાાંથી 
નીકનાયા છાાંટી લાઇયવ પેરાલી ળકે છે. આ લાઇયવ અનેક પ્રકાયની લથતઓુ અને વાટી 
ય ટકી જામ છે, જેને થળપ કયલાથી આ પેરાઇ ળકે છે. 
 જો તાલ , ખાાંવી અને શ્વાવ રેલાભાાં તકરીપ ઉયાાંત કોયોના ચેગ્રથત 
તલથતાયભાાં જાઓ છો, ચેી વ્મક્તતના વાંકપભાાં આલો છો તો કોયોના થલાની આળાંકા યશ ેછે. 
  કોતલડ-19 ની ઘાતકતા 23% છે. તે ફીજા લાઇયવની વયખાભણીભાાં ઓછો 
જીલરેણ છે. 80% દદીમોભાાં ભાત્ર શરકા રક્ષણ શોમ છે , અને તે ફે અઠલાડડમાભાાં વાજા થઇ 
ળકે છે. આ લાઇયવની ઘાતકતા નશીં , ચે પેરાલાની ક્ષભતા ખતયનાક છે. એટરે તેની 
પેરાલાની ગતત ઘણી લધ ુછે. 
 કોતલડ –19 ના રક્ષણ 2 થી 14 ડદલવભાાં દેખામ છે. તાલ ળયદી, ગાભાાં ખાયાળ 
લગેયે રક્ષણોથી ડયવુાં નશીં ડદલવભાાં 2-3 લખત લયા રેલી , યૂત ુાં ાણી ીવુાં, આયાભ 
કયલો જોઇએ. નજીકની શૉક્થટરભાાં તાવ કયાલાંતા યશવેુાં અને ડૉતટયે જણાલેરી દલાજ 
રેલી. 
 કોતલડ –19 નો ચે ન રાગે તે ભાટે લાયાંલાય શાથ ધોલા, વેનેટાઇઝય નો 
ઉમોગ કયલો ચશયેા ય શાથ ન રગાડલો. કડાના ભાથક શયેલા. ખાાંવી ધયાલતા કે 
છીંકનાયા વ્મક્તતઅથી દૂય યશો. શાથ તભરાલલાથી ફચો, નભથતેથી આલકાય આો. ોતે ણ 
છીંકથી લખતે રૂભારનો ઉમોગ કયલો. બીડબાડથી ફચવુાં. ધયેજ યશવેુાં, સયુક્ષક્ષત યશવેુાં. ફે 
વ્મક્તત લચ્ચે અંતય યાખો. 
 ગયભ ાણીથી થનાન કયો. તરુવી, ગો, રીભડો અને વયગલાની તવિંગ 
એન્ટટલાઇયર ડ્ર્ગ્વ છે. તેના વેલાથી યોગપ્રતતકાયક ક્ષભતા તો લધળેજ વાથે વાથે તે 
લાઇયવથી ણ ફચાલળે. ચ્મલનપ્રાવ ખાઓ. સ ૂાંઠ, ભયી, ીયને ગયભ ાણીભાાં ઉકાીને 
કાઢો ફનાલીને ીઓ. આંફાના ાઉડય કે મયુબ્ફાનુાં વેલન કયો. 
 દુતનમાભાાં ોતાની આયો્મની વેલાઓ ભાટે પ્રખ્માત અભેડયકા, ક્ષિટન, ઇટારી 
અને થેન ણ કોતલડ –19ના વાંક્રભણથી લાભણા વાક્ષફત થઇ યહ્યા છે ત્માયે આણે 
બાયતલાવીઓ કોતલડ-19ના ચેને વડશમાયા રુૂાથપથી પેરાતો યોકીએ. 
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1.  ર્ાલ ુલે (2019 – 2020) નીર્ેના ફાધંકાભ ભજૂંયી રઇને કમાચ. 
1. ખબંાતી કલૂા વખં્મા – 4 
2. ફારક્રીડાગંણ  
3. વડંાવ – કુભાય છાિારમ. વખં્મા - 24 

4. ગશૃસત સનલાવ યીેયીંગ વખં્મા - 2   
2. ધયણ – 10 તથા 12 ની જાશયે યીક્ષા તા. 05/03/2020થી ળરૂ થઇ. તેભા ંનીર્ેની વખં્માભા ં

સલદ્યાથીઓ ઉસ્સ્થત થમા. 
    ધયણ – 10.  40 સલદ્યાથી  ધયણ – 12. 29 સલદ્યાથી 

3. ધયણ 5,6,7,8,9,11ના સલદ્યાથીઓ શી ધેુટીની યજાઓભા ંતા.09/03/2020થી તા.14/03/2020 
સધુી ઘયે ગમા. ધયણ 10 તથા 12ના સલદ્યાથીઓ જાશયે યીક્ષાભા ંફેઠા શલાથી છાિારમભા ંયહ્યા.  

4. શ્રી યભણબાઇ વરકંી (વાભાજજક કામચકય) .ૂયસલળકંય ભશાયાજની મરુાકાતે આવ્મા. તેઓ .ૂયસલળકંય 
ભશાયાજની વભાધીના યીેયીંગ ભાટેની દયખાસ્ત રઇ ગમા. તેઓ વવંદ વભ્મને આ ભાટે દયખાસ્ત યજૂ 
કયળ.ે  

5. ગજુયાત યાજ્મભા ંકયના લાઇયવના ઉરલને કાયણે કુભાય છાિારમના સલદ્યાથીઓને યત ઘયે 
ભકલ્મા.તેઓ શી – ધેુટીની યજાઓ યૂી થતા ંતા.15/03/2020ને યસલલાયે કુભાય છાિારમભા ં
શાજય થમા શતા. 

6. કુભાય છાિારમના ગશૃસતઓ તથા યવમા વાથે તા.19/03/2020ને ગરુૂલાયે ફેઠક યાખી. તેભા ં
નીર્ેની ફાફતની ર્ર્ાચ કયી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. તા.25/03/2020ને બધુલાયથી તા.14/04/2020 ભગંલાય સધુી 21 દદલવનુ ંરૉકડાઉન જાશયે થયુ.ં 
આદયણીમ કુરનામકશ્રી, ભા.કામચકાયી કુરવણર્લશ્રી તથા ભા.ભાનદૌ  સનમાકભશ્રી (સલસ્તયણ)ના 
ભાગચદળચન નીર્ે આ દદલવ દયસભમાન આલશ્મક વેલાઓ ર્ાલ ુયાખલાભા ંઆલી. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. પ્રલેળ કામચલાદશ. 
2. ગ્રાન્દ્ટ. 
3. છાિારમની વપાઇ. 
4. ગશૃસતઓને યજાઓ. 
5. કુભાય છાિારમના દશવાફી િક.  
6. કુભાય છાિારમના સલદ્યાથીઓ તથા વેલકના 

શાજયીિક  

1. ઘઉ કાલા, થ્રવેયથી કાઢલા. 
2. ઉનાળુ ફાજયી યલી તથા અન્દ્મ ખતેી કામો.  
3. ગગંાફા ગોળાાના ંદૈસનક કામો. 
4. વસં્થા દયવયની વપાઇ. 
5. ળતાબ્દી વકૃ્ષ તથા ળતાબ્દી લનની ભાલજત.  
6. કાભ કયતા વલેક ભાટે શાથ ધલા વાબ ુતથા વનેીટાઇઝયની વ્મલસ્થા.  



 

 

8. ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદની 
સરૂ્ના અનવુાય 8 
જરૂયીમાતલાા વેલક (યવમા, 
ર્કીદાય, ાણી ં ર્રાલનાય, 
ગગંાફા ગોળાા ભજૂય, 
સલનમભદંદય ઉદ્યગ – ખેડતૂ) ને 
જીલન જરૂયીમાતની લસ્તઓુની 
કીટ ફનાલીને સલતયણ કયુચ.  
 

9. રૉકડાઉન – 1 પ્રભાણે રૉકડાઉન – 2 ભા ંઆલશ્મક વેલાઓ ર્ાલ ુયાખલાભા ંઆલી.  
10. રૉકડાઉન – 1,2 દયસભમાન વેલકને ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ભડં તયપથી સનમસભત લેતનથી ઓન રાઇન 

ચકૂલણી કયલાભા ંઆલી. 
                      - તા.03/04/2020.        – તા.01/05/2020 

 

11. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ં7 એકય તથા ગગંાફા ગોળાાભા ં3 એકયભા ંઉનાળુ ફાજયીની ખેતી કયલાભા ં
આલી છે. 

12. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંભાર્ચ – એપ્રીરભા ંનીર્ે પ્રભાણે ઉત્ાદન થયુ ંછે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ગગંાફા ગોળાાભા ંભાર્ચ એપ્રીરભા ંનીર્ે પ્રભાણે ઉત્ાદન થયુ ંછે. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

14. ગગંાફા ગોળાાભા ં10 ગુઠંાભા ં“ બરુેટ “ ઘાવની યણી કયી.  
 

                                            

1. ઘઉં 3220 દકરગ્રાભ. (ણફમાયણ વાથે) 

2. યામડ 204 દકરગ્રાભ. 
3. ળાકબાજી 1410 દકરગ્રાભ. (ટાભેટા, ધણા, ભેથી, 

ણફટ, યીંગણ, ડુગંયી) 

 

1. દૂધ  ભાર્ચ     2434 ણરટય. 
      એપ્રીર  2188 ણરટય. 

2. ઘઉં 3055 દકરગ્રાભ. (ણફમાયણ વાથે) 

 


