
 

 

 

 

 

 

        

  

                       પ્રવતૃત – દપણ 

             અંક : ૧૯                                                                                       ઑક્ટફય - ૨૦૨૦   
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                                               આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણણક શતે ુઅને ભાગગદળગન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવણ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફયવદ જજ.આણદં 

 
 

૧. અનરૉક – ૫ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ગરુૂલાયલાયથી ૩૧/૧૦/૨૦૨૦  

     ળસનલાય. 
૨. ૧૫૧ ભી ગાધંી જન્દ્ભ જમસંતની ઉજલણી તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૦ શકુ્રલાય.  

૩. ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ડૉ.યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી વાથે  
   ઓનરાઇન વલંાદ કામગક્રભ. તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦, બધુલાય. 
૪. અધ્માનભદંદયના ફીજા લગના તારીભાથીઓન વમશૂ પટ.  
   તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ગરુૂલાય.  
૫. ગજૂયાત સલદ્યાીઠન ૧૦૧ભ સ્થાના દદલવ.  
    તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૦ યસલલાય. 
૬. અધ્માનભદંદયના પ્રથભ લગભા ંપ્રલેળન ફીજ કામગક્રભ.  
   તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦. ભગંલાય  
૭. વયદાયની ૧૪૫ભી જન્દ્ભ જમસંત તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ળસનલાય.  
૮. સ્લાલરફંન ( અનાજ, ળાકબાજી, દૂધ ) ની ઑક્ટફય ભાવની  
   પ્રવસૃિમ. 
   તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ગરુૂલાયથી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ળસનલાય..  
     
 

 
 

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  

 
 

 

-: ૧૫૧ભી ગાાંધી જમાંતત તથા ૧૪૫ભી વયદાય જન્ભ જમાંતત :  - 

લાાંચન – પ્રવાદી 
(“લલ્રબ તલદ્યારમ” ના ખાતમહુતૂપ પ્રવાંગે તા.૦૬/૦૫/૧૯૩૧ના યોજ ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ 

કયેરા ઉદ્દફ્ોધનના અંળ)  

 ભને આ તલદ્યારમનુાં ખાતમહુતૂપ કયલાનુાં ભાન તભે ફધાએ આપ્ુાં છે તે 
વારુ તભાયો આબાય ભાનુાં છાં આ તલદ્યારમનુાં નાભ લલ્રબ તલદ્યારમ યાખલાભાાં આવ્ુાં છે 
તેથી તલદ્યારમના જે વાંચારકો છે અને શલે છી જે થળે અને જે તલદ્યાથીઓ અશીં તલદ્યા 
ાભળે એ ફધાનો ધભપ થઇ ડયો છે કે વયદાય લલ્રબબાઇભાાં જે જે ગણુો છે તે તે ગણુો 
ોતાભાાં ઉતાયે અને ફીજાભાાં ઊતયાલે. લલ્રબબાઇ એટરે ત્માગની મતૂતિ , લલ્રબબાઇ 
એટરે ફશાદુયી , લલ્રબબાઇ એટરે લીયતા , લલ્રબબાઇ એટરે ઊંચનીચનો બેદ કાઠી 
નાખનાય, લલ્રબબાઇની ાવે આ ાટીદાય છે એટરે ઊંચા અને ફીજા બાંગી છે ભાટે 
નીચા, આ ફાયીમા અને આ આ ાટણલાડડમા એટરે નીચા એવુાં નથી. અને એવુાં નથી 
એભ તવદ્ધ કયલા વારુ આ તલદ્યારમનો ામો ભાયા શાથે નાંખામો છે. 

આણી રડત ફજફયીની નથી , આણી રડત તો ભયજજમાત છે. શલે 
છી જમાયે જ્માયે આણે રડવુાં ડળે ત્માયે ફધા તેભાાં ઝાંરાલળે. વયકાયની વાથે જે 
વાંતધ મદુતી થઇ છે તે કામભની થામ એભ હુાં ઇચ્છાં છાં. આ વાંતધને અંતે આણે પણૂપ 
સ્લયાજ રઇને ફેવી જઇએ. પણૂપ સ્લયાજ એટરે જેભાાં આણે આણુાં તાંત્ર ચરાલતા 
શોઇએ તે યાજમ. ભારુાં , વયદાય લલ્રબબાઇનુાં અને ભાયા અનેક વાથીઓ જેઓ કાભ કયી 
યહ્યા છે તેઓનુાં સ્લપન ખરુાં  ડે તો તે યાજ્મ ાટીદાય , ધાયાા ઠાકોયબાઇ અને બાંગીનુાં 
ણ શળ.ે મવુરભાન બાઇઓનુાં ણ ખરુાં  જ. આ યાજ્મ કોઇ કોભનુાં નશીં ણ ડશિંદના 
જેટરા સ્ત્રી-પરુુો અને ફાક-ફાાઓ છે તે વલપનુાં થળે. એનુાં નાભ જ પણૂપ સ્લયાજ. એ 
તલનાનુાં યાજ્મ તે સ્લયાજ નશીં. 

તભે ભાયી ાવેથી જે આળીલાપદ ભાગેરા છે તે તો છે જ ણ એ 
આળીલાપદની ળયત એ છે કે આ તલદ્યારમ અને તેના નાભને તભે ળોબાલો. ાટીદાયો 
ણ એભાાંથી વાય કાઢે. અને “લલ્રબ તલદ્યારમ”ને તથા ભાયા નાભને નાભોળી ના 
શોંચાડે. ભાયે એલી તનળા નથી જોઇતી કે જે આણે ગે શાાંવડી થઇ ડે અને 
ફોજારૂ થામ. તલદ્યા તો આણને છોડાલે , ફાંધનમકુ્ત કયે , ળોબાલે. મરુકનુાં ધન લધે , 
ચાડયત્રનુાં ધન લધે , આણાાં દીકયાદીકયી ાલયધાાં થામ , તેને અથે આ તલદ્યારમની 
સ્થાના છે, તે પો. જેભણે આ તલદ્યારમભાાં દાન આપ્ુાં છે , ચનૂો ભજૂયીની અને ફીજી 
ભદદ આી છે તે ફધાનો હુાં ઉકાય ભાનુાં છાં અને તેભને ધન્મલાદ આપુાં છાં. જેટલુાં 
આણા ોતાના ૈવાથી કયેલુાં ળોબળે તેટલુાં મુાંફઇના ળેડઠમાઓ ાવેથી ૈવા રાલીને 
કયેલુાં નશીં ળોબે. 

  

“ વકંરન “ 
 

. 



 

 

1.  અનરૉક – ૫  તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ગરુૂલાયથી ૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ળસનલાય.  

  ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ. તથા ગજુયાત વયકાયના આયગ્મ સલબાગની સચૂના પ્રભાણે 
ઑક્ટફય ભાવભા ં અસનલામગ કામો ચાલ ુયાખલાભા ંઆવમા.ં  
૧. ઓનરાઇન સળક્ષણ કામગ ચાલ ુછે. 
    કુભાયભદંદય ( ધ. ૬,૭,૮) લર્ચ્ુગઅર કરાવ, સલનમભદંદય ( ધ. ૯,૧૦) 

    ઉર્ચચતય સલનમભદંદય (ધ. ૧૧,૧૨), અધ્માનભદંદય ( પ્રથભલગ, ફીજુલગ )   
૨. ગગંાફા ગોળાાના ંજરૂયી ફધાજં કાભ સનમસભત યીતે ચાલ ુછે. 
૩. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંજરૂયી કાભ સનમસભત કયલાભા ંઆલે  છે. 
૪. ળતાબ્દી લન અને ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત ચાલ ુછે.  
૫. કયના ભશાભાયી વાભે પ્રસતકાયની વાલચેતી – કાજી યાખલાભા ંઆલે છે. 
૬. વસં્થા દયવયની વપાઇ કયલાભા ંઆલે છે.  

2. ૧૫૧ ભી ગાધંી જન્દ્ભ જમસંતની ઉજલણી તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૦  
પ.ૂભશાત્ભા ગાધંીજીની ૧૫૧ભી જન્દ્ભ જમસંતની સલસલધ કામગક્રભ યાખીને ઉજલણી કયલાભા ંઆલી.  

વલાયે ૮-૦૦ થી ૧૦-૦૦ શ્રભકામગ વસં્થા   
દયવય તથા વસં્થાન ફશાયન શૉટરથી   દલાખાના 
સધુીન યસ્ત. 

       ફધાજ સલબાગના ફધાજ વેલક શ્રભકામગભા ંજડામા.  

     વલાયે ૧૦-૩૦ વમશૂ પ્રાથગના  

       વાજંના ૪-૩૦ થી ૬-૦૦ આ.કુરસતજીન ઓનરાઇન    

       લાતાગરા – વદેંળ. 
 
 
 
 
     
 
 

 

3.  ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) ડૉ.યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી વાથે ઓનરાઇન વલંાદ કામગક્રભ.  
તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦ને બધુલાય.  

  ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક તથા સલબાગીમ આચામો વાથે ભા.ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયણ) 
ડૉ.યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી વાથે ઓન રાઇન વલંાદ કામગક્રભ તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦ ને બધુલાયના યજ 
યાખલાભા ંઆવમ. તેભા ંનીચેના મદુ્દઓની સલગતે ચચાગ થઇ.  

  ૧. ધયણલાય લગોની વખં્મા.  

 ૨. ઓન રાઇન સળક્ષણ.  

 ૩. સલબાગની ફાકીની ગ્રાન્દ્ટની સલગત.  

 ૪. ખેતીની શારની સ્સ્થસત.  

 ૫. છાિારમભા ંવખં્મા તથા ગ્રાન્દ્ટ.  

 



 
 

 ૬. તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૦ યસલલાય દલીદાન વભાયંબ ફધં છે. તે દદલવે ફયે ૧૧-૦૦ લાગે  

         આ.ગાર કૃષ્ણ ગાધંીન વદેંળ યજુ થળે. તે વાબંલ.  
 ૭. દય લગની જેભ દલીદાન વભાયંબ લખતે જે પ્રવસૃિ ચાટગ તૈમાય કયીએ છીએ તે પ્રભાણે ચાટગ  

          તૈમાય કયલા. 
 ૮. ળતાબ્દી લન અને ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત કયલી.  

 ૯. અભ્માવક્ર્ભભા ં૩૦% ધટાડ થમ છે. ધ.૧૦ ,૧૨ ની જાશયે યીક્ષા ભે-૨૦૨૧ ભાવભા ંઅને  
          ધ.૯,૧૧ ની લાસિક યીક્ષાઓ જૂન-૨૦૨૧ ભાવભા ંમજાળે. 
 ૧૦.લગોભા-ં છાિારમભા ંસલદ્યાથીઓ શાજય થળે કે નદશ તેની વભંસત લારી ાવેથી ભેલલી.  

  

4. અધ્માનભદંદયના ફીજ લગના તારીભાથીઓન વમશૂ પટ તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
  અધ્માભદંદયના ફીજા લગના 
તારીભાથીઓની જાશયે યીક્ષા તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 
વભલાયથી તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ વભલાય સધુી 
મજાળ.ે તેભને યીવીપ્ટ સલતયણ કયલાભા ંઆલી તથા 
વમશૂ પટ ાડલાભા ંઆવમ. કયના ભશાભાયીના 
સનમભનુ ંારન કયીને આ કામગક્રભ યાખલાભા ં
આવમ.  
    

5. ગજૂયાત સલદ્યાીઠન ૧૦૧ ભ સ્થાના દદલવ તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૦ યસલલાય. 
  ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદભા ંદય લે સ્થાના દદલવ ૧૮ ઑક્ટફયે દલીદાન 
વભાયંબ યાખલાભા ંઆલે છે. ચાલ ુલે કયના ભશાભાયીને રીધે દલીદાન વભાયંબ ફધં યાખલાભા ં
આવમ. આ દદલવે નીચે પ્રભાણે કામગક્રભ યાખલાભા ંઆવમા. 
૯-૦૦ કરાકે ધ્લજલદંન તથા પ્રસતજ્ઞા લાચંન 

૯-૧૫ થી ૧૦-૪૫ શ્રભકામગ ળતાબ્બ્દ લન તથા ળતાબ્દી વકૃ્ષ. 
૧. વકૃ્ષના ંખાભણા ંભાથંી ધાવ કાઢ્ુ ંગડ કમો. વકૃ્ષના યક્ષણ ભાટેના ં     
   ીંજયા વયખા ંકમાગ. 
૨. વકૃ્ષના કમાયાભાથંી ઘાવ કાઠય.ુ 
૩. ખેતય પયતે લાડનુ ંસડૂ ક્ુું. 
૪. વકૃ્ષની નીચેની ડાીઓ કાી. 
૫. ખેતયભા ંઆડી ઊબી ખેડ કયી  
૬. વકૃ્ષને ાણી આલા કમાયા ફનાવમા. 

૧૦-૪૫ થી ૧૧-૦૦ ઓન રાઇન સલદ્યાથી વંકગ 
૧૧-૦૦ થી ૧૨-૩૦ ઓન રાઇન લાિારા. 

   પ્રાથગના, સ્લાગત , પ્રાયંણબક , ભશભેાનન દયચમ , આ.શ્રી ગાર કૃષ્ણ 
ગાધંી તથા આ.ઇરાફેન બટ્ટન લાતાગરા પસુ્તક અને ઊજાગ પ્રક્લ્ નુ ં
સલભચન અને આબાય દળગન. 

           
         



         
 
                   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

6. અધ્માનભદંદયના પ્રથભ લગભા ંપ્રલેળન ફીજ કામગક્રભ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ ભગંલાય. 
ચાલ ુલે અધ્માનભદંદયના પ્રથભ લગભા ંપ્રથભ પ્રલેળ કામગક્રભ લખતે ૩૮ સલદ્યાથી બાઇ ફશનેએ 

પ્રલેળ ભેવમ શત. ફીજ પ્રલેળ કામગક્રભ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ને ભગંલાયે મજામ તેભા ં૮ સલદ્યાથી બાઇ 
ફશનેએ પ્રલેળ ભેવમ. પ્રલેળ ભેલનાય તારીભાથીઓભા ંફશનેની વખં્મા ૩૨ છે.  

 
 
 
 
 



 
 

7. વયદાયની ૧૪૫ ભી જન્દ્ભ જમસંત તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ને વયદાય જન્દ્ભ જમસંતની ઉજલણી કયલાભા ંઆલી. વયદાયની પ્રસતભાએ વપાઇ 

કયી, તયણ ફાધંી, પષુ્ાજંણર કયલાભા ંઆલી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. સ્લાલરફંન ( અનાજ , ળાકબાજી, દૂધ ) ની ઑકટફય ભાવની પ્રવસૃિમ. તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ ગરુૂલાયથી 
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ળસનલાય. 

 

૧. ચભાસ ુફાજયીનુ ંનીચે પ્રભાણે ઉત્ાદન થ્ુ ં
 સલનમભદંદય ઉદ્યગ  ફાજયી ૩૦૩ દકરગ્રાભ 

      પૂા ૬૦૦ નગં  

 ગગંાફા ગોળાા         ફાજયી ૬૩૦ દકરગ્રાભ 

                                   પૂા ૧૩૪૦ નગં 

 ચભાસ ુફાજયીનુ ંલેચાણ ગજૂયાત સલદ્યાીઠ દયવયના વેલકને તથા ચંામતી યાજ તારીભ   

    કેન્દ્રભા ંકયલાભા ંઆવ્ુ.ં 
૨. ળાકબાજીના ાકભા ંસયુણન સલકાવ વાય થમ છે. ફીજા ળાકબાજીની યણી – લાલણી કયી છે.  

    ભેથી, ગલુાય, ળક્કદયમા,ં યીંગણી, રવણ, દૂધી. 
૩. કફીજ, પરાલય, યીંગણી તથા ડુગંીનુ ંધરૂ નાખ્્ુ ંછે. કફીજ પરાલયનુ ંધરૂ યલા રામક થઇ  
    ગ્ુ ંછે. 
૪. સળમાળુ ખેતીભા ંસલનમભદંદય ઉદ્યગભા ં૫ એકય અને ગગંાફા ગોળાાભા ં૨.૫ એકય ઘઉં નુ ં 
   લાલેતય કયલાનુ ંકાભ ચાલ ુછે. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંએક એકય યામડાનુ ંલાલેતય ક્ુું છે. ઉગાલ      
   વાય છે. 
૫. ગગંાફા ગોળાાભા ં૧૫૨૧ ણરટય દૂધ ઉત્ાદન થ્ુ ં 
     
 
 


