
સમાજકાર્ય ગ્રામ વિસ્તરણ કેન્દ્ર, થલતેજ  2019-20 

 

ક્રમ  તારીખ / સમર્  કાર્યક્રમ વિગત  સહર્ોગી સસં્થા       તજજ્ઞ લાભાથી  
સખં્ર્ા  

૧ ૧૧/૦૭/૧૯  
( સાજંે ૩ થી ૫ )  

વિશ્વ િસ્તી દિન- ઉજિણી  V.S. Hospital 

પાલડી ,અમિાિાિ 
ડૉ. જગિીશ િાફડા   ૨૭ 

૨ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ 
{સાજંે ૩:૩૦થી 

૫:૦૦} 

માનિ કલ્ર્ાણ 
ર્ોજનાઓન  ંમાગયિશયન  

આિશય અમિાિાિ શ્રી દકરણ મોિી  ૨૮  

૩ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯  
{સાજંે ૩:૩૦થી 

૫:૩૦} 

 

 કાર્િેસરન  ંવિલ અને  
િવસર્તનામ  ં 

આિશય અમિાિાિ શ્રી શેલેષભાઈ શાહ  ૨૫ 

૪ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯  
{સાજંે ૩ થી ૪:૩૦} 

વકૃ્ષ સપ્તાહ ( ૧ થી ૭ 
સપ્ટે.) વનવમત્ત ે- વકૃ્ષા 

રોપણ કાર્યક્રમ    

થલતેજ ગામના 
બહનેો-ભાઈઓ 

ડૉ. બાિર ક રેશી 
અને  શ્રી 
િિંનાબેન    

૧૬ 

૫ ૦૧/૧૦/૨૦૧૯  
{સિારે ૯:૩૦થી 

૧૧:૦૦} 

ગાધંી જર્તંી વનવમત્ત ે

જાહરે સફાઈ મહા 
અભભર્ાન  

( વિ. કેન્દ્રમા ંતથા બહાર) 

લાર્બ્રેરીના 
સીનીર્ર સીટીઝન  

           શ્રી કીવતિ કાકા  ૧૩ 

૬ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 
{સાજંે ૩:૦૦થી 

૫:૦૦} 

નિરાત્રી વનવમત્ત ે' ગરબા ' 
અને '  ' નાસ્તા ' નો 

કાર્યક્રમ. 

સીિણ િગયની 
બહનેો  

શ્રી િિંનાબેન  ૧૯ 

૭ ૦૯ થી ૧૧ 
ડીસે.૨૦૧૯ 

{સાજંે ૨:૦૦ થી 
૫:૦૦} 

કાર્યક્રમ – રેઈકી  આિશય અમિાિાિ શ્રી પ્રજ્ઞાબેન શાહ  ૦૯ 

૮ ૨૮/૦૧/૨૦૨૦ ક દકિંગ & બેદકિંગ – સવેમનાર   આિશય અમિાિાિ શ્રી મોનાબેન સોની    ૨૭ 



{સાજંે ૩:૦૦થી 
૫:૦૦} 

::  કાયમી રીતે ચાલતી પ્રવત્તિ  :: 
૧. ૨.            લાઈબે્રરી  :   ૧ જાન્દ્ય આરી ૨૦૦૬ થી આ કેન્દ્રમા ંસીનીર્ર વસટીઝનો દ્વારા લાર્બ્રેરી કાર્યરત છે. 

જેમા ંક લ ૧૨૭ સભ્ર્ો નોંધારે્લા છે.આ લાર્બ્રેરીમા ંસામાજજક, આદ્યાજમમક, આરોગ્ર્ તથા જીિન 
વિકાસને લગતા ૬૦૦૦ ઉપરાતં પ સ્તકો,  ૭ જેટલા સામવર્કો, ૫ જેટલા સમાચાર પત્રો વનર્વમત આિ ે
છે. ૩૫ થી ૪૦ જેટલા સીનીર્ર વસટીઝનો વનર્વમતપણ ેસિારે ૯ થી ૧૨:૩૦ ના સમર્ે , સોમ થી શવન 
આ લાર્બ્રેરીનો ઉપર્ોગ કરે છે. આ ઉપરાતં નોંધારે્લ સભ્ર્ોમાથંી અવનર્વમત રીતે પ સ્તકો ઘેર લઇ 
જઈ લાર્બ્રેરીનો સદ્ઉપર્ોગ કરે છે. 

૨. સી      સીવણ વર્ગ :  તા.: ૦૧/૧૧/૨૦૧૭ થી સીિણ િગયની શરૂઆત થઇ, જે આજ દિન સ ધી { છેલ્લા અઢી 
િષયથી} વનર્વમત ચાલ ેછે. આ િગય સાજંે ૩ થી ૫, સ્પેશ્ર્લ ઇન્દ્સ્રકટર દ્વારા ચલાિિામા ંઆિે છે.{ કલાક-

કલાકની બે બેચ} સ્પેશ્ર્લ ઇન્દ્સ્રકટર દ્વારા ચલાિિામા ંઆિે, જેમા ંિરેક બેચમા ં૧૦ થી ૧૨ એટલે કે 
િરોજ ૨૦ થી ૨૨ લાભાથીઓ આ િગયનો લાભ લે છે.આ તાલીમ િગયમા ંત્રણ માસનો સ્પેવશર્લ કોષય  
નક્કી કાર્ય મ જબ – વસલાઈ મશીનની જાણકારી, વસલાઈ કામ, કટીંગ કામ, જ િી-જ િી પેટનય િગેરે 
શીખિિામા ંઆિ ેછે. ત્રણ માસની વનર્વમત તાલીમ પણૂય કરનારને પ્રમાણપત્ર પણ આપિામા ંઆિ ેછે. 

આ િષયમા ંત્રણ બેચ પણૂય કરેલ છે તથા ચોથી બેચ હાલમા ંચાલ  છે. 

૩.     એક્યપેુ્રશર પે્રકટીશ કેમ્પ  : થલતેજ વિસ્તરણ કેન્દ્રમા ં૧૮/૧૨/૨૦૧૮ થી– િર મગંળ, બ ધ, ગ ર . 
બાિ માગં િધતા ં૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી િર સોમ થી ગ ર   સિારે ૧૦ થી ૧૨ િરમ્ર્ાન ડૉ. સરોજબને 
અને ડૉ. ભાગયિીબેન આિશય અમિાિાિ દ્વારા સેિા બજાિે છે, જેમા ંિરરોજ ૧૫ થી ૧૮ જેટલા 
લાભાથીઓ વનર્વમત લાભ લે છે. 

૪.             સામાન્ય રોર્ની સારવાર કેમ્પ  :  થલતેજ વિસ્તરણ કેન્દ્રમા ં૨૦ જાન્દ્ય આરી ૨૦૨૦ થી – િર  સોમ 
થી શ ક્ર   સિારે ૧૦ થી ૧૨ િરમ્ર્ાન ડૉ. કાવંતભાઈ ( MBBS )  દ્વારા દિ સેિા કેમ્પ ચલાિે છે, જેમા ં
િરરોજ ૧૨ થી ૧૫ જેટલા લાભાથીઓ વનર્વમત લાભ લે છે. 

૫.           કકશોરો / ત્તવદ્યાર્થી ત્તવકાસ પ્રવતૃ્તિ વર્ગ : અમાર્ા ફાઉન્દ્ડેશન,અમિાિાિની મિિથી તા.:૧૭/૦૯/૨૦૧૮ના 
રોજથી આ વિદ્યાથી વિકાસ પ્રવવૃતઓની શરૂઆત થઇ. જે વનર્વમત રીતે ચાલી રહી છે. આ પ્રવવૃતઓ 
થલતેજ ગામની ઝપંડ પટ્ટી વિસ્તારના નોંધાર્ેલ ૫૫ { ૧૦ થી ૧૭ િષયના }દકશોર-દકશોરીઓ સાથે -  િર 
અઠિાડીએ શવનિારે { બપોરે ૩:૦૦ થી ૫:૦૦} અને રવિિારે {૧૧:૦૦ થી ૧:૦૦} તથા જાહરે તહિેારો અન ે



િેકેશનમા ંસિારે ૧૧:૦૦ થી ૧:૦૦ િરમ્ર્ાન નીચે મ જબની વિદ્યાથી વિકાસની પ્રવવૃતઓ કરિામા ંઆિે 
છે.  

• - િેસ્ટ માથંી બેસ્ટ 

• - ભચત્ર કામ સબધંી { એલીમને્દ્ટરી, ઇન્દ્ટરવમડીરે્ટ તથા ફાઈન આટય} વિશેષ માગયિશયન અને પદરક્ષા 
અપાિી ભચત્ર કામ અન સધંાને આગળ િધારિા ખાસ પ્રોમસાહન અને મિિ 

• - વ્ર્ક્તતગત વિકાસ માટે -  પસયનાલીટી ડેિેલોપ્મેન્દ્ટ, સ્િછતા, વ્ર્સન નાબ િી,  રમત-ગમત,  િાચંન 
અને  લખેન િગેરે 

 

●     ત્તવશેષ પ્રવતૃ્તિઓ : 
ક્રમ તારીખ / સમર્ કાર્યક્રમ વિગત સહર્ોગી સસં્થા      તજજ્ઞ લાભાથી  

સખં્ર્ા 

૧ ૧૧/૦૭/૧૯ 
( સાજંે ૩ થી ૫ ) 

વિશ્વ િસ્તી દિન- ઉજિણી V.S. Hospital 

પાલડી ,અમિાિાિ 
ડૉ. જગિીશ િાફડા  ૨૭ 

૨ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ 
{સાજંે ૩:૩૦થી 

૫:૦૦} 

માનિ કલ્ર્ાણ 
ર્ોજનાઓન  ંમાગયિશયન 

આિશય અમિાિાિ શ્રી દકરણ મોિી ૨૮ 

૩ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯ 

{સાજંે ૩:૩૦થી 
૫:૩૦} 

 

 કાર્િેસરન  ંવિલ અને  
િવસર્તનામ  ં

આિશય અમિાિાિ શ્રી શેલેષભાઈ શાહ ૨૫ 

૪ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ 
{સાજંે ૩ થી ૪:૩૦} 

વકૃ્ષ સપ્તાહ ( ૧ થી ૭ 
સપ્ટે.) વનવમત્ત ે- વકૃ્ષા 

રોપણ કાર્યક્રમ    

થલતેજ ગામના 
બહનેો-ભાઈઓ 

ડૉ. બાિર ક રેશી 
અને  શ્રી 
િિંનાબેન    

૧૬ 

૫ ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ 
{સિારે ૯:૩૦થી 

૧૧:૦૦} 

ગાધંી જર્તંી વનવમત્ત ે

જાહરે સફાઈ મહા 
અભભર્ાન 

( વિ. કેન્દ્રમા ંતથા બહાર) 

લાર્બ્રેરીના 
સીનીર્ર સીટીઝન 

           શ્રી કીવતિ 
કાકા 

૧૩ 



૬ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 
{સાજંે ૩:૦૦થી 

૫:૦૦} 

નિરાત્રી વનવમત્ત ે' ગરબા ' 
અને '  ' નાસ્તા ' નો 

કાર્યક્રમ. 

સીિણ િગયની 
બહનેો 

શ્રી િિંનાબેન ૧૯ 

૭ ૦૯ થી ૧૧ 
ડીસે.૨૦૧૯ 

{સાજંે ૨:૦૦ થી 
૫:૦૦} 

કાર્યક્રમ – રેઈકી આિશય અમિાિાિ શ્રી પ્રજ્ઞાબેન શાહ ૦૯ 

૮ ૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 
{સાજંે ૩:૦૦થી 

૫:૦૦} 

ક દકિંગ & બેદકિંગ – સવેમનાર   આિશય અમિાિાિ શ્રી મોનાબેન સોની    ૨૭ 

::  રેગ્યલુર  એક્ટીવીટી  :: 
૧. ૨.            લાઈબે્રરી  :   ૧ જાન્દ્ય આરી ૨૦૦૬ થી આ કેન્દ્રમા ંસીનીર્ર વસટીઝનો દ્વારા લાર્બ્રેરી કાર્યરત 

છે. જેમા ંક લ ૧૨૭ સભ્ર્ો નોંધારે્લા છે.આ લાર્બ્રેરીમા ંસામાજજક, આદ્યાજમમક, આરોગ્ર્ તથા જીિન 
વિકાસને લગતા ૬૦૦૦ ઉપરાતં પ સ્તકો,  ૭ જેટલા સામવર્કો, ૫ જેટલા સમાચાર પત્રો વનર્વમત આિ ે
છે. ૩૫ થી ૪૦ જેટલા સીનીર્ર વસટીઝનો વનર્વમતપણ ેસિારે ૯ થી ૧૨:૩૦ ના સમર્ે , સોમ થી શવન 
આ લાર્બ્રેરીનો ઉપર્ોગ કરે છે. આ ઉપરાતં નોંધારે્લ સભ્ર્ોમાથંી અવનર્વમત રીતે પ સ્તકો ઘેર લઇ 
જઈ લાર્બ્રેરીનો સદ્ઉપર્ોગ કરે છે. 

૨. સી      સીવણ વર્ગ :  તા.: ૦૧/૧૧/૨૦૧૭ થી સીિણ િગયની શરૂઆત થઇ, જે આજ દિન સ ધી { છેલ્લા 
અઢી િષયથી} વનર્વમત ચાલ ેછે. આ િગય સાજંે ૩ થી ૫, સ્પેશ્ર્લ ઇન્દ્સ્રકટર દ્વારા ચલાિિામા ંઆિે છે.{ 
કલાક-કલાકની બે બચે} સ્પેશ્ર્લ ઇન્દ્સ્રકટર દ્વારા ચલાિિામા ંઆિે, જેમા ંિરેક બેચમા ં૧૦ થી ૧૨ એટલ ે
કે િરોજ ૨૦ થી ૨૨ લાભાથીઓ આ િગયનો લાભ લે છે.આ તાલીમ િગયમા ંત્રણ માસનો સ્પેવશર્લ કોષય  
નક્કી કાર્ય મ જબ – વસલાઈ મશીનની જાણકારી, વસલાઈ કામ, કટીંગ કામ, જ િી-જ િી પેટનય િગરેે 
શીખિિામા ંઆિ ેછે. ત્રણ માસની વનર્વમત તાલીમ પણૂય કરનારને પ્રમાણપત્ર પણ આપિામા ંઆિે છે. 
આ િષયમા ંત્રણ બેચ પણૂય કરેલ છે તથા ચોથી બેચ હાલમા ંચાલ  છે. 

૩.     એક્યપેુ્રશર પે્રકટીશ કેમ્પ  : થલતેજ વિસ્તરણ કેન્દ્રમા ં૧૮/૧૨/૨૦૧૮ થી– િર મગંળ, બ ધ, ગ ર . 
બાિ માગં િધતા ં૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી િર સોમ થી ગ ર   સિારે ૧૦ થી ૧૨ િરમ્ર્ાન ડૉ. સરોજબને 
અને ડૉ. ભાગયિીબેન આિશય અમિાિાિ દ્વારા સેિા બજાિે છે, જેમા ંિરરોજ ૧૫ થી ૧૮ જેટલા 



લાભાથીઓ વનર્વમત લાભ લે છે. 

૪.       સામાન્ય રોર્ની સારવાર કેમ્પ  :  થલતેજ વિસ્તરણ કેન્દ્રમા ં૨૦ જાન્દ્ય આરી ૨૦૨૦ થી – િર  સોમ 
થી શ ક્ર   સિારે ૧૦ થી ૧૨ િરમ્ર્ાન ડૉ. કાવંતભાઈ ( MBBS )  દ્વારા દિ સેિા કેમ્પ ચલાિે છે, જેમા ં
િરરોજ ૧૨ થી ૧૫ જેટલા લાભાથીઓ વનર્વમત લાભ લે છે. 

૫.     કકશોરો / ત્તવદ્યાર્થી ત્તવકાસ પ્રવતૃ્તિ વર્ગ : અમાર્ા ફાઉન્દ્ડેશન,અમિાિાિની મિિથી તા.:૧૭/૦૯/૨૦૧૮ના 
રોજથી આ વિદ્યાથી વિકાસ પ્રવવૃતઓની શરૂઆત થઇ. જે વનર્વમત રીતે ચાલી રહી છે. આ પ્રવવૃતઓ 
થલતેજ ગામની ઝપંડ પટ્ટી વિસ્તારના નોંધાર્ેલ ૫૫ { ૧૦ થી ૧૭ િષયના }દકશોર-દકશોરીઓ સાથે -  િર 
અઠિાડીએ શવનિારે { બપોરે ૩:૦૦ થી ૫:૦૦} અન ેરવિિારે {૧૧:૦૦ થી ૧:૦૦} તથા જાહરે તહિેારો અન ે
િેકેશનમા ંસિારે ૧૧ થી ૧ િરમ્ર્ાન નીચે મ જબની વિદ્યાથી વિકાસની પ્રવવૃતઓ કરિામા ંઆિે છે. 
• - િેસ્ટ માથંી બેસ્ટ 

• - ભચત્ર કામ સબધંી { એલીમને્દ્ટરી, ઇન્દ્ટરવમડીરે્ટ તથા ફાઈન આટય} વિશેષ માગયિશયન અને પદરક્ષા 
અપાિી ભચત્ર કામ અન સધંાને આગળ િધારિા ખાસ પ્રોમસાહન અને મિિ 

• - વ્ર્ક્તતગત વિકાસ માટે -  પસયનાલીટી ડેિલેોપ્મેન્દ્ટ, સ્િછતા, વ્ર્સન નાબ િી,  રમત-ગમત,  

િાચંન અને  લેખન િગેરે 

 

 


