
 

 

 

 

 

 

        

  

                       પ્રવતૃત – દપણ 

             અંક : ૧૮                                                                                       વપ્ટેમ્ફય - ૨૦૨૦   
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                                               આ ભાસવક સિકા પક્ત ળૈક્ષણિક શતે ુઅને ભાગગદળગન ભાટે છે 

 

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર 

લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવિ ૩૮૮૧૪૦ 

તા.ફયવદ જજ.આિદં 

 
 

૧. અનરૉક – ૪ તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાયથી ૩0/૦૯/૨૦૨૦  

     બધુલાય. 
૨. કુભાય છાિારમ, લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવિના યવમા કામગકયનુ ં 
   અલવાન થતા,ં પ્રાથગના વબા (શ્રદ્ાજંણર વબા)  
   તા. ૦૨/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાય   

૩.ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) વાથે ઓનરાઇન વલંાદ  
   તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦, બધુલાય.  
૪. સ્લ. ળયદબાઈ ધુાબાઈ યભાયને પા એકિ કયીને આપ્મ.   
   તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૦ ગરુૂલાય.  
૫. સળક્ષક દદન નીસભત્ત ેગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ તયપથી ઓન  
    રાઈન કામગક્રભ. તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
૬. ઇક્કડ ન ાક (રીરા ડલાવ ભાટેન) ડીસ્ક પ્રાઉથી જભીનભા ં 
   દફાલી દીધ. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાયથી તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦  
   ળસનલાય.  
૭. વકૃ્ષાયિ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાય.  
૮. “ અન્ન સ્લાલરફંન અને અન્ન સયુક્ષા ” લેણફનાય તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ 
    ળસનલાય.  
૯. “ આત્ભસનબગય બાયત “ એક ગાધંીલાદી રષ્ટટકિ. સલમ ઉય  
    લેણફનાય . તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ વભલાય તથા તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦  
    ભગંલાય  
૧૦.વપ્ટેમ્ફય ભાવના ંસ્લાલરફંન ના ંકામો. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦  
    ભગંલાયથી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ બધુલાય.  
     
 

 
 

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  

 
 

 

-: ળલ્ભ તળદ્યાય – પસુ્તક પ્રકાન :  - 

–: ગ્રામસેળા કેન્દ્રમાાં થયેી તક્ષણના પ્રયોગના આધારે :  - 

 નઇ તાીમ એટે ઉદ્યોગનુાં તક્ષણ નહીં ણ ઉદ્યોગ રારા 
તક્ષણ. માત્ર ઉદ્યોગ જ નહહિં , ાલાની તળતળધ પ્રવતૃિયો ણ સમળાયી 
તક્ષણની અનેક તકો પરૂી ાડે છે. આમ સહજ રીતે થતા અનબુાંધ  
રારા મેલળેલુાં જ્ઞાન સધુઢ બને છે , તળતળધ કૌલ્યો કેલળાય છે , 
બાલકોમાાં ભાળનાઓનુાં તસિંચન થાય છે. આમ જીળનની તળતળધ 
પ્રવતૃિયો કરતાાં કરતાાં બાલકોનો સળાાંગી તળકાસ થતો જાય છે. પ.ૂ 
તળાભાઇએ ખે પસુ્તક “ જીળન રારા તક્ષણ “ માાં જીળનમાાં કરળનાાં 
અનેક કાયો રારા થતુાં તક્ષણ કેવુાં હોય , તેની પ્રવતૃિયો કેળી હોય તેની 
તળગતો આળામાાં આળી છે. 

ળલ્ભ તળદ્યાય, બોચાસણમાાં તક્ષણના જે પ્રયોગો થયા છે 
પસુ્તક રૂે બહાર ડયા છે. નીચેનાાં પસુ્તકો પ્રગટ થયાાં છે. 

1. બાપનુી આશ્રમી કેલળણી 
2. જીળન દ્વારા તક્ષણ 

3. ાયાની કેલળણીનો પ્રયોગ 

4. તક્ષણના મારા અનભુળો 
5. સમહૂજીળન અને છાત્રાય 

6. જીળન ધડતર 

7. બાળાડીના પ્રયોગો 
8. કાાંતણતળદ્યા 
9. ળણાટ તળદ્યા 
10. ગામડાની સ્ળચ્છતા 
11. મારુાં  જીળન ધડતર 

12. આચાયપ તળાભાઇ 

13. તક્ષણ અને સાંસ્કૃતત 

14. ગ્રામ રચના 
15. ળપ મહહમા 
16. અડધી સદીની આરાધના 
17. ળલ્ભ તળદ્યાય, બોચાસણ 

“ વકંરન “ 
 

. 



 

 

1.  અનરૉક – ૪  તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાયથી ૩0/૦૯/૨૦૨૦ બધુલાય.  

  ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ. ૩૮૦૦૧૪ ના ભાગગદળગન પ્રભાિે વપ્ટેમ્ફય ભાવભા ં 
અસનલામગ કામો ચાલ ુયાખલાભા ંઆવમા.ં  
   

૧. ઓનરાઇન સળક્ષિ કામગ ચાલ ુછે. 
    કુભાયભદંદય ( ધ. ૬,૭,૮), સલનમભદંદય ( ધ. ૯,૧૦) 

    ઉચ્ચતય સલનમભદંદય (ધ. ૧૧,૧૨), અધ્માનભદંદય ( પ્રથભલગ, ફીજુલગ )   
૨. ગગંાફા ગોળાાના ંજરૂયી ફધાજં કાભ ચાલ ુછે. 
૩. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંજરૂયી કાભ કયલાનુ ંચાલ ુ છે. 
૪. દયવયભા ંધાવં ઊબી નીકળ્ુ ંશત ુતે દૂય ક્ુું છે.  
૫. કયના ભશાભાયી વાભે પ્રસતકાય કયલાની કાભગીયી ચાલ ુછે. 
૬. ળતાબ્દી લન અને ળતાબ્દી વકૃ્ષની ભાલજત ચાલ ુછે.  
 

2. કુભાય છાિારમ, લલ્રબ સલદ્યારમ, ફચાવિના યવમા કામગકયનુ ં અલવાન થતા,ં પ્રાથગના વબા 
(શ્રદ્ાજંણર વબા)  તા. ૦૨/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાય. 

કુભાય છાિારમના યવમા કામગકય શ્રી 
ળયદબાઈ ધુાબાઈ યભાયનુ ંહૃદમ યગથી 
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ બધુલાયના યજ અલવાન 
થ્ુ ંશત ુ.ં તેભની પ્રાથગના વબા (શ્રદ્ાજંણર વબા) 
તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ને બધુલાયે વલાયે ૯-૩૦ 
લાગે યાખલાભા ંઆલી.     
 
 

3.  ભા. ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) વાથે ઓનરાઇન વલંાદ.  તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ને બધુલાય.  
  ભા.ં ભાનદૌ  સનમાભકશ્રી (સલસ્તયિ) વાથે ૦૨/૦૯/૨૦૨૦ને બધુલાયના યજ વલાયે ૧૦-૦૦ 
કરાકે વલંાદ કામગક્રભ યાખલાભા ંઆવમ. તેભા ંગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વમંજક તથા આચામો વાભેર થમા. 
તેભા ંનીચેની ફાફત ય ભાગગદળગન યાખલાભા ંઆવ્ુ.ં  

  ૧. વલંાદ કામગક્રભની ળરૂઆતભા ંભોન પ્રાથગના યાખલાભા ંઆલી. સ્લ. ળયદબાઈ ધુાબાઈ યભાયને  

          શ્રદ્ાજંણર આલાભા ંઆલી.  
 ૨. ઓન રાઇન સળક્ષિને સલગતની ફધા આચામોએ યજુઆત કયી.   

 ૩. ખેતીની શારની સ્સ્થસતને ભાદશતી આલાભા ંઆલી.  

 ૪. કયના ભશાભાયી ભાટે વાલચેતી તથા વમલસ્થા.  

  
   

4. સ્લ. ળયદબાઈ ધુાબાઈ યભાયને પા એકિ કયીને આપ્મ. તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૦ ગરુૂલાય. 
  સ્લ. ળયદબાઈ ધુાબાઈ યભાયના કુટંુફની આસથિક સ્સ્થસત નફી શલાથી ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના 
વેલકએ ૧૨૨૬૦/- રૂ. પા એકિ કયી, તેભના કુટંુફને અગિ કમો.  
    
            



         
                           
                       
                          

5. સળક્ષક દદન નીસભત્તે ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ તયપથી ઓન રાઈન કામગક્રભ. તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ 
ળસનલાય. 

સ્લ. ડૉ. વલગલ્રી યાધાકૃટિનૌ ના જન્દ્ભદદનને સળક્ષક દદન તયીકે ઉજલલાભા ંઆલે છે. કયના 
ભશાભાયીના રીધે ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ તયપથી ઓન રાઈન કામગક્રભ તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ને 
ળસનલાયના યજ વલાયે ૧૦-૦૦ કરાકે યાખલાભા ંઆવમ.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ઇક્કડ ન ાક (રીરા ડલાવ ભાટેન) ડીસ્ક પ્રાઉથી જભીનભા ંદફાલી દીધ. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ 
ભગંલાયથી તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ ળસનલાય. 

સલનમભદંદય ઉધગ તથા ગગંાફા ગોળાાભા ંરીરા ડલાવ ભાટે ઇક્કડન ાક કમો શત. લયા 
થતા ંડીસ્ક પ્રાઉથી તે જભીનભા ંદફાલી દીધ. જભીનભા ંદફાવમા છી લયવાદ ઓછ ડય છે તેથી 
તેન વંિૂગ કશલામ જતા ંવભમ રાગળે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રસ્તાસલક – ડૉ. બયતબાઈ જળી  
પ્રલચન   - આ. કુરસતજી  
             આ. કુરનામકશ્રી   
             આ. સદુળગનબાઈ આમગંાય  
             આ. ભદંાફેન યીખ. 
             આ. યાજેન્દ્રબાઈ ખીભાિી.      



 
 

7. વકૃ્ષાયિ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાય. 
 ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના ફધા વેલક દ્વ્રાયા તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ને ભગંલાયના યજ વકૃ્ષ યલાભા ંઆવમા. 
વકૃ્ષની ભાલજત થતી યશ,ે તે ભાટે સચૂના આલાભા ંઆલી.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. “ અન્ન સ્લાલરફંન અને અન્ન સયુક્ષા “ લેણફનાય તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ળસનલાય. 
“ અન્ન સ્લાલરફંન અને અન્ન સયુક્ષા “ લેણફનાય તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ને ળસનલાયે વલાયે ૧૦-

૦૦ કરાકે યાખલાભા ંઆવમ. તેભા ંનીચેના ભશાનબુાલએ ભાગગદળગન આપ્્ુ.ં  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભા.શ્રી સનસભાફશનેે લેણફનાયનુ ંવચંારન ક્ુું. લેણફનાયભા ંવાભેર થમેર કામગકયએ તાના 
અણબપ્રામ જિાવ્ુ.ં 

ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર – ફચાવિ તયપથી “ અન્ન સ્લાલરફંન અને અન્ન સયુક્ષા “ અંગે પ્રશ્નાલણર 
તૈમાય કયીને ગજૂયાત સલદ્યાીઠને આલાભા ંઆલી. 

 
 
 

ભાગગદળગક ભશાનબુાલ 
1. આ શ્રી યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાિી 
2. આ શ્રી અનાસભકબાઇ ળાશ 

3. આ શ્રી સદુળગનબાઇ આમગંાય 

4. આ શ્રી કસરબાઇ ળાશ  



 
 

9. “ આત્ભસનબગય બાયત “ એક ગાધંીલાદી રષ્ટટકિ સલમ ઉય લેણફનાય. તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ વભાલાય 
તથા તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાય. 

“ આત્ભસનબગય બાયત “ એક ગાધંીલાદી રષ્ટટકિ સલમ ઉય ગજૂયાત સલદ્યાીઠ , અભદાલાદ 
અને યાભરાર આનદં કૉરેજ , નલી દદલ્શીના વં્ કુ્ત ઉક્રભે એક લેણફનાય તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ને 
વભલાય તથા તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ને ભગંલાયના યજ મજલાભા ંઆવમ. ગ્રાભવેલા કેન્દ્રના વેલક 
તેભા ંવાભેર થમા. 
                                           તા. ૨૮/૦૯/૨૦૨૦ વભલાય 

૧૦-૩૦ થી ૧-૦૦ આ.અનાસભકબાઇ ળાશ. 

 (ગાધંી અને આત્ભસનબગયતાની વકંલ્ના) 
૨-૩૦ થી ૫-૦૦  આ.સલદ્યતુબાઇ જી. 

 (૨૧ભી વદીભા ંસ્લાલરફંનનુ ંસ્લરૂ) 

                                         તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાય 

૧૦-૩૦ થી ૧-૦૦ આ.વત્મકાભ જી.  
(આદીલાવી ઉત્કગ અને ગાધંીજીનુ ંસ્લાલરફંન) 

આ.યભેળબાઇ વઘંલી.  
(ખાદી અને લસ્ત્ર સ્લાલરફંન) 

૨-૩૦ થી ૫-૦૦  આ.યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાિી.  
(ગ્રાભીિ બાયત – ખેતી અને સ્લાલરફંન) 

આ.બયતબાઇ જળી.  
(બાયતની સળક્ષિ વમલસ્થા અને આત્ભસનબગયતા) 
( નઇ તારીભના વદંબગભા ં) 

 

10. વપ્ટેમ્ફય ભાવના ંસ્લાલરફંન કામો. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ ભગંલાયથી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ બધુલાય. 

૧. સલનમભદંદય ઉદ્યગભા ંનીચેના ળાકબાજીનુ ંઉત્ાદન ચાલ ુછે. 
 - કી , ગરકી, બીંડા, દૂધી. 
 વપ્ટેમ્ફય ભાવભા ં૪૪ દકરગ્રાભ ળાકબાજીનુ ંઉત્ાદન થ્ુ.ં  

૨. ગગંાફા ગોળાાભા ંવપ્ટેમ્ફય ભાવભા ં૧૬૨૩.૩ ણરટય દૂધ ઉત્ાદન થ્ુ.ં તેભાથંી ૪૬૬ ણરટયના  

   ેંડા ફનાવમા ૧૧૬.૮ ણરટય કુનથી દૂધ લેચ્્ ુઅને ૧૦૪૦.૫ ણરટય દૂધ ભડંીભા ંલેચાિ ક્ુું.  
૩. સયુિના ાકની વધૃ્ધ્ધ વાયી છે. 
૪. ચભાસ ુફાજયી તૈમાય થઇ ગઇ છે. કાલાની ળરૂઆત કયી છે. 
૫ કફીજ, પરાલયનુ ંધરૂ નાખ્ુ ંછે. 
૬. સળમાળં ાકના લાલેતય ભાટે તૈમાયી ળરૂ કયી છે. 
    - ઘઉં   - યામડ 

                     - ળાકબાજીના ાક.(ટાભેટી, યીંગિી, દૂધી, ારક, ભેથી, મૂા, ળક્કદયમા,ં ડુગંી, ગાજય, ફીટ.) 

૭. રીંબનુુ ંઉત્ાદન ચાલ ુછે. 
 


