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ગજૂરાત વિદાપાપીઠ,  અમદાિાદ 
મ.દે.સમાજસેવા સકુંલ, 

સમાજકાર્ય વિભાગ 
સચંાલલત 

સમાજકાર્ ગામ વિવસ્તરણ કેન્દ કેન્દ્ર – થલતેજ 

પ્રવ રવિૃત્તિ અહવેાલ 
તા.: ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી ૧૦/૦૫/૨૦૧૯ 

...............................................................................................................
સમાજ કાર્ ગામ વિવસ્તરણ કેન્દ કેન્દ્ર  - થલતેજ દારા વર્ ૨૦૧૮-૧૯ દરમરાન થરેલ કાર્ પ્રવ રવિતઓનતિઓનો ટનંકતિઓનો

અહેવાલ નીચે મજુબ છે. 

• મખુર પ્રવવ્તઓ : 

{૧}  લાઈબ્રેરી :  

        ૧ જાન્દનઆુરઆરી ૨૦૦૬ થી આ કેન્દ કેન્દ્રમાં સીનીરર વિસટીઝનઆરીઝનતિઓનો દારા લારબે્રેરીરઆરી કાર્રત છે. જેમાં કુલ
૧૨૭ સભરતિઓનો નનોંધારેલા છે.આ લારબે્રેરીરઆરીમાં સામાજજક,  આદાજામક,  આરતિઓનોગર તથા જીવન વિવકાસને
લગતા ૬૦૦૦ ઉપરાંત પસુ્તકતિઓનો,  ૭ જેટીઝનલા સામવિરકતિઓનો,  ૫ જેટીઝનલા સમાચાર પતતિઓનો વિનરવિમત આવે છે.
૩૫ થી ૪૦ જેટીઝનલા સીનીરર વિસટીઝનઆરીઝનતિઓનો વિનરવિમતપણે સવારે ૯ થી ૧૨:૩૦ ના સમરે , સતિઓનોમ થી શવિન
આ લારબે્રેરીરઆરીનતિઓનો ઉપરતિઓનોગ કરે છે.  બાકઆરીના સભરતિઓનો અવિનરવિમતપણે આ લારબે્રેરીરઆરીનતિઓનો ઉપરતિઓનોગ કરે છે.
અમકુ વાંચન પ્રેમી સભરતિઓનો આ જીવન વિવકાસલક્ષી પસુ્તકતિઓનો ઘરે લઈ જઈ વાંચન કરે છે.આ
લારબે્રેરીરઆરીનું સંચાલન સીનીરર વિસટીઝનઆરીઝનતિઓનોની વિવશેર ટીઝનઆરીમ દારા  થાર છ,ે 

દર મહઆરીને એક વિવશેર મીટીઝનીંગ કરવામાં આવે છે.  જેમાં હું {બાદર કુરેશી}  પણ જતિઓનોડાઉં છં.  અને
વિવકાસ માટેીઝનના જરૂરઆરી એજન્દડા નકઆરી કરાર છે.  
      આ ઉપરાંત દર શકુ્રવારે સીનીરર વિસટીઝનઆરીઝનતિઓનો દારા વિવશેર ઉજવણી કરવામાં આવે છે { જેમાં - જે
સીનીરર વિસટીઝનઆરીઝનના કુટંુબમાં ઉજવણીના જે તે મહહનામાં જન્દમ હદવસ,લગન વિતથી કે અન્દર વિવશેર
હદવસ આવતતિઓનો હતિઓનોર તે પાટીઝન્ટી આપે છે દર મહહનાન ું એડવાન્દસમાં આરતિઓનોજન કરવામાં આવે છ.ે

     આ ઉપરાંત દર મહહનાના  પ્રથમ શકુ્રવારે સીનીરર વિસટીઝનઆરીઝનતિઓનો દારા આ કેન્દ કેન્દ્રની કેમપસ
સફાઈનતિઓનો વિવશેર કાર્ક્રમ  કરવામાં આવે છે.
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૨}  કોમ્પટુર િગ્ય : 

રાઈઝ ફાઉન્દડેશન,  અમદાવાદ ના સહરતિઓનોગથી સાંજે ૪ થી ૬ {  કલાક-કલાકની બે બેચ}  સ્પેશરલ  
ઇન્દસ્સ્ટ્રકટીઝનર દારા ચલાવવામાં આવેલ જેમાં દરેક પાલીમાં ૧૦ થી ૧૨ એટીઝનલે કે દરતિઓનોજ ૨૦ થી ૨૨ 
લાભાથ્થીઓ આ વગ્નતિઓનો લાભ લે છે.  આ વગ્માં એમ.એસ.  ઓહફસ,ઈન્દટીઝનરનેટીઝન,  નેટીઝન બેનન્દકિંગ તથા 
જીવન જરૂરઆરી કતિઓનોમોનટુીઝનર ઉપરતિઓનોગ સબંધી શીખવવામાં આવે છે.

૩}  સાપીિણ િગ્ય : 

મારા આ પહરસર જવાબદારઆરીના શરૂઆતના હદવસતિઓનોમાં થલતેજ ગામના વિવકાસ અનસુંધાને - આ 
વિવસ્તરણ કેન્દ કેન્દ્રના ઉપરતિઓનોગ સબંધી નાના અભરાસતિઓનો પરથી - બહેનતિઓનો માટેીઝન આવિથથિક પ્રવ રવિતનું વિવચારેલ, 

આ કેન્દ કેન્દ્રમાં જુનાં ૧૦ વિસલાઈ મશીનતિઓનો હતા,  રઆરીપેરીંગ ની જરૂહરરાત વધ ુ હતી,  લતિઓનોક સહકારથી 
રઆરીપેરીંગ કરવી તા.:  ૦૧/૦૧૧/૨૦૧૭ થી સીવણ વગ્ની શરૂઆત થઇ,  જે આજ હદન સધુી {  છેલલા 
દતિઓનોઢ વર્થી} વિનરવિમત ચાલે છે.
આ વગ્ સાંજે ૩ થી ૫,  સ્પેશરલ ઇન્દસ્સ્ટ્રકટીઝનર દારા ચલાવવામાં આવે છે.{  કલાક-કલાકની બે બેચ}  

સ્પેશરલ ઇન્દસ્સ્ટ્રકટીઝનર દારા ચલાવવામાં આવેલ જેમાં દરેક પાલીમાં ૧૦ થી ૧૨ એટીઝનલે કે દરતિઓનોજ ૨૦ 
થી ૨૨ લાભાથ્થીઓ આ વગ્નતિઓનો લાભ લે છે.આ તાલીમ વગ્માં તણ માસનતિઓનો સ્પેવિશરલ કતિઓનોર્  નકઆરી 
કાર્ મજુબ – વિસલાઈ મશીનની જાણકારઆરી,  વિસલાઈ કામ,  કટીઝનીંગ કામ,  જુદઆરી-જુદઆરી પેટીઝનન્ વગેરે 
શીખવવામાં આવે છે.  તણ માસની વિનરવિમત તાલીમ પ નણ્ કરનારને પ્રમાણપત પણ આપવામાં 
આવે છે. આ વર્માં તણ બેચ પ નણ્ કરેલ છે તથા ચતિઓનોથી બેચ હાલમાં ચાલ ુછે.

૪}  વિદારાર્થી વિકાસ પ્રવવ્પ્રવૃત્તિ િગ્ય : 

અમારા ફાઉન્દડેશન,અમદાવાદની મદદથી તા.:૧૭/૦૯/૨૦૧૮ના રતિઓનોજથી આ વિવદાથ્થી વિવકાસ 
પ્રવ રવિતઓની શરૂઆત થઇ.  જે વિનરવિમત રઆરીતે ચાલી રહઆરી છે.  આ પ્રવ રવિતઓ થલતેજ ગામની ઝંપડ 
પટી વિવસ્તારના નનોંધારેલ ૫૫ {  ૧૦ થી ૧૭ વર્ના }હકશતિઓનોર-હકશતિઓનોરઆરીઓ સાથે -  દર અઠવાડઆરીએ 
શવિનવારે {  બપતિઓનોરે ૩:૦૦ થી ૫:૦૦}  અને રવિવવારે {૧૧ થી ૧:૦૦}  તથા જાહેર તહેવારતિઓનો અને 
વેકેશનમાં સવારે ૧૧ થી ૧ દરમરાન નીચે મજુબની વિવદાથ્થી વિવકાસની પ્રવ રવિતઓ કરવામાં આવે છે.
- વેસ્ટીઝન માંથી બેસ્ટીઝન
- લચત કામ સબંધી { એલીમેન્દટીઝનરઆરી, ઇન્દટીઝનરવિમડઆરીરેટીઝન તથા ફાઈન આટ્ીઝન} વિવશેર માગ્દશ્ન અને પહરક્ષા 
અપાવી લચત કામ અનસુંધાને આગળ વધારવા ખાસ પ્રતિઓનોાસાહન અને મદદ
-  વરકકતગત વિવકાસ માટેીઝન -  પસ્નાલીટીઝનઆરી ડેવેલતિઓનોોમેન્દટીઝન,  વરસન નાબદુઆરી,  રમત-ગમત,  વાંચન,  લેખન 
વગેરે
૫}  એકપ્ુ્રશર સારિાર  :

૧૮/૧૨/૨૦૧૮ થી એકપુ્રેશર સારવાર,  રલત્જ વિસતરણ કકેનનમાં – દર મંગળ,  બધુ,  ગરુુ -  
સવારે ૧૦ થી ૧૨ દરમરાન ડડ. સરતિઓનોજબેન અને ડડ. ભાગ્વીબેન, આદશ્ અમદાવાદ દારા સેવા 
બજાવે છે, જેમાં દરરતિઓનોજ ૧૫ થી ૨૦ જેટીઝનલા લાભાથ્થીઓ વિનરવિમત લાભ લે છે.
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● ઉપરતિઓનોકત પાંચ વિનરવિમત પ્રવ રવિતઓ ઉપરાંત પ્રસંગતિઓનોપાત કે વિવશેર પ્રવ રવિૃત્તિઓ નીચે મજુબ છે …

➢ વિવશેર પ્રવ રવિૃત્તિઓ :

 

ક્રમ તારઆરીખ /
સમર 

કાર્ક્રમ વિવગત સહરતિઓનોગી
સસં્થા 

     તજજ લાભાથ્થી
સખંરા 

૧ ૪/૬/૨૦૧૮
{૧૦ થી ૧૨} 

ફઆરી ફેમીલી સેવા કન્દસલટીઝનન્દસી સેન્દટીઝનર આદશ્
અમદાવાદ

શીજરશીદવે
તથા શતિઓનોભા

પટેીઝનલ 

 ૨૩

૨ ૨૨/૦૬/૧૮
{૧૦:૩૦થી ૧૨}

વારસાઈ વિવલ  માગ્દશ્ન આદશ્
અમદાવાદ

વકઆરીલ
શીકમલેશભાઈ

૨૭

૩ ૧૧/૦૭/૧૮ 
( ૩ થી ૫)

વિવશ્વ વસ્તી હદન- ઉજવણી  V.S. Hospital

પાલડઆરી ,અમ.
ડડ. જગદઆરીશ

દાફડા 
૩૧

૪ ૦૧/૦૮/૧૮
(૧૦થી ૧૧:૩૦

વ રક્ષા રતિઓનોપણ કાર્ક્રમ  લારબે્રેરીરઆરીના
સીનીરર
સીટીઝનઆરીઝન 

સ્વાતતંર
સેનાની શી

અનીલ કાકા 

૧૭ 

૫ ૨૦/૮/૧૮
( ૩ થી ૫)

કેન્દસર જાગરવિત તથા પેપ ટેીઝનસ્ટીઝન કાર્ક્રમ કરુણાલર સ્ટ્રસ્ટીઝન
અને આદશ્
અમદાવાદ

ડડ. મીના બેન ૧૯

૬ ૧૨/૯/૧૮ 
(૩ થી ૫:૩૦)

ચામડઆરી તથા વાળની સમસ્રા અને સમાધાન આદશ્
અમદાવાદ

કમલેશ મહતેા ૩૧

૭ ૧૯/૯/૧૮
 (૧૦થી ૧૨)

ગાહક સરુક્ષા માગ્દશ્ન આદશ્
અમદાવાદ

ડડ. પારુલ શાહ ૧૬

૮ ૧૯/૯/૧૮
( ૩ થી ૫)

મતિઓનોહનથાળ રેશીપી અને પે્રકટીઝનઆરીકલ આદશ્
અમદાવાદ

આશાબેન રાઠઆરી ૩૭

૯ ૨/૧૦/૧૮
(૧૦ થી ૧૧:૩૦)

સફાઈ મહા અલભરાન { ગાધંી જરતંી વિનવિમૃત્તિ ે- કાર્ક્રમ } લારબે્રેરીરઆરીના
સીનીરર
સીટીઝનઆરીઝન 

કઆરીવિતથિ કાકા ૧૭

૧૦ ૨૪/૧૦/૧૮ મહહલા આરતિઓનોગર જાગરવિત કાર્ક્રમ શહરેઆરી
આરતિઓનોગરકેન્દ કેન્દ્ર  

ડડ. હહરલબેન ૩૭

૧૧ ૨૬ થી ૩૦
નવે.૨૦૧૮ 

એકપેુ્રશર તાલીમ { પાચં હદવસ  બપતિઓનોરે ૨ થી ૫ } આદશ્
અમદાવાદ

ડડ.ભાગ્વીબેન ૨૩

૧૨ ૧૭/૧/૧૯ 
{  ૨ થી ૫ }

માનવ કલરાણ રતિઓનોજનાઓનુ ંમાગ્દશ્ન આદશ્
અમદાવાદ

શી હકરણ મતિઓનોદઆરી ૨૮ 

૧૩ ૧૪/૨/૧૯
( ૩ થી ૫:૩૦)

ડારાબીટીઝનઆરીશ, માગ્દશ્ન અને પડકારતિઓનો અને સાવધાની  આદશ્
અમદાવાદ

ડડ. સરતિઓનોજબેન  ૩૩ 

૧૪ ૧૯/૨/૧૯થી
૨૮/૨/૧૯ 

માલીસ- મહાવ, માગ્દશ્ન અને પે્રકટીઝનઆરીશ
 { દશ  હદવસ  બપતિઓનોરે ૩ થી ૫ }

આદશ્
અમદાવાદ

ડડ.  રજનીબેન
સતિઓનોની 

૨૨ 
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ફતિઓનોટીઝનતિઓનો ગેલેરઆરી 

નનોંધ : ઉપરોકત પ્રવવ્પ્રવૃત્તિઓના રોડા ફોટોગાફસ આ સાર્ સામ્લ છ્.

Regular Activity

(1) Laibrery

{ Since 2006 }Managment - By Siniar Sitizons, Samaj kary Gram Vistran Center,Thaltej

Regular Activity No. - (2) Computer Class
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Regular Activity No. -   (3)

Shivan Class - (Since 01/11/2017)

Shivan Class- Certificates
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Regular Activity No. - ૪}   વિદારાર્થી વિકાસ પ્રવવ્પ્રવૃત્તિ િગ્ય :  

   {અ} ચિત્રકામ 

{બ} મહદેેરી કામ                                                 (ક)  પરુક પોષણ – નાસતો 

{ડ} સફાઈ કાર્યક્રમ                                Regular Activity No. - ૫}  એકપ્ુ્રશર સારિાર 
:
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                                                                વિવશેર પ્રવ રવિૃત્તિઓના ફતિઓનોટીઝનતિઓનોગાફ્સ �સ 

વિવશ્વ વસ્તી હદન- ઉજવણી 

ડારાબીટીઝનઆરીસ માગ્દશ્ન કાર્ક્રમ 

 મસાજ પ્રવ રવિૃત્તિ - માગ્દશ્ન અને પે્રકટીઝનઆરીશ 
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                      કેમપસ સફાઈ – સીનીરર સીટીઝનઆરીઝન દારા  (દર શકુ્રવારે)

    ચામડઆરી અને વાળ- સમસ્રા અને સમાધાન                    મતિઓનોહનથાળ -રેસીપી                    માનવ કલરાણ રતિઓનોજના - માગ્દશ્ન 

        Reporting By.

  Dr. Badar Kureshi
    ( Assistant Professor In Social Work)

          Incharge
 Samaj kary Gram Vistran Center,

Thaltej, Ahmedabad

Date : 10  May  2019       

Thanks
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