
 
 
 
અહવેાલ -2018-19  
સમાજકાર્ય વવભાગ  સચંાલલત સમાજકાર્ય વવસ્તરણ કેન્દ્ર – ગોતા,કાર્ય-પ્રવવૃિઓ   
                                                                                                                                   
ક્રમ વવગત તારીખ સ્થળ સખં્ર્ા સહર્ોગ તજજ્ઞ   

૧ રોજગારની 
પ્રવતૃિઓ અંગે 
માગગદર્ગન 

૦૩/૦૪/૧૮ ભવુાલડી ૫૧ ગામ 
પચંાયિ 

ડૉ.અર્ોકભાઈ પટેલ 
શ્રી ભપૂિતસિંહ સરવૈયા 
  

૨   બેઝિક કોમ્પ્યટુર 
િાલીમ 

૦૧/૦૫/૧૮ થી 
૩૧/૦૫/૧૮ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૨૪ ગોિા કેન્દ્રના 
પ્રયાસથી 

શ્રી રશ્મીકાન્દ્િભાઈ 
પડંયા 

૩   બેઝિક કોમ્પ્યટુર 
િાલીમ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 
૩૦/૦૬/૧૮ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૨૫ ગોિા કેન્દ્રના 
પ્રયાસથી 

શ્રી રશ્મીકાન્દ્િભાઈ 
પડંયા 

૪   કુટંુબ સલાહ કેન્દ્ર ૦૪/૦૬/૧૮ થી 
ર્રુ કયુું. 
સમય:(૩ થી ૫) 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૩+૪
= 

૭ કેસ 

આદર્ગ 
અમદાવાદ 

સોમવાર, ગરુૂવાર.   
શ્રી મનીષાબેન રાવલ 

મગંળવાર, બધુવાર. 
શ્રી અવનીબેન ભટ્ટ 

૫ તવશ્વ યોગ દદવસની 
ઉજવણી   

૨૧/૦૬/૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૪૦ આદર્ગ 
અમદાવાદ 

શ્રી મનીષાબેન રાવલ 

૬   તવશ્વ વસતિ દદવસ 
ની ઉજવણી 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૯૫ પ્રા.ર્ાળા-
ગોિા    
આદર્ગ 

અમદાવાદ 

ડૉ.અર્ોકભાઈ પટેલ  
શ્રી અવનીબેન ભટ્ટ 

૭   િલાટી કમ ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ SRC ૬૦ પચંાયિીરાજ ડૉ.અર્ોકભાઈ પટેલ 



મતં્રીઓને સાક્ષરિા 
અંગે માગગદર્ગન 

ગ,ૂતવ. િાલીમ કેન્દ્ર, 

સાદરા   

૮   ચોકલેટ,કેક,ડેિટગ 
તનદર્ગન િાલીમ 

૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૪૨ આદર્ગ 
અમદાવાદ 

શ્રી દહનાબેન રાવલ 

૯   ર્ાળા વ્યવસ્થાપન 
સતમતિની બેઠક 

૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૧૩ પ્રાથતમકર્ાળા
, ગોિા 

શ્રીજયશ્રીબેનસિુદરયા 
ડૉ.અર્ોકભાઈ પટેલ 

૧૦   પ્રાથતમક સારવાર 
(First-Aid)િાલીમ 

૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૫૯   ઇન્દ્ડીયન રેડ 
ક્રોસ 
સોસાયટી, 
વાડજ 

ડૉ.રુરરે્ભાઈ  ર્માગ 

૧૧   બેઝિક કોમ્પ્યટુર 
િાલીમ 

૦૧/૦૭/૧૮  
થી 
૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૧૪ ગોિા કેન્દ્રના 
પ્રયાસથી 

શ્રી રશ્મીકાિંભાઈ 
પડંયા 

૧૨ બેઝિક કોમ્પ્યટુર 
િાલીમ 

૦૧/૦૮/૧૮  થી 
૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૦૫ ગોિા કેન્દ્રના 
પ્રયાસથી 

શ્રી રશ્મીકાિંભાઈ 
પડંયા 

૧૩ તસવણ િાલીમ વગગ ૦૧/૦૭/૧૮   

થી 
૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૧૩ ગોિા કેન્દ્રના 
પ્રયાસથી 

શ્રી પષુ્પાબેન ચૌધરી 

૧૪ પયાગવરણ 
(વકૃ્ષારોપણ) અને 
સ્વચ્છિા જાગતૃિ 
કાયગક્રમ 

૨૪/૦૮/૨૦૧૮ તનમાગણ 
હાઇસ્કૂલ, 

લપકામ
ણ 

૬૫ લપકામણ 
નસગરી અને 
તનમાગણ 
હાઇસ્કૂલ 

ડૉ.અર્ોકભાઈ પટેલ 

શ્રીસરેુર્ભાઈ પટેલ 

શ્રી ગોબરજી ઠાકોર 

શ્રીબળદેવભાઇ દેસાઈ   

૧૫   મદહલા સરુક્ષા 
માગગદર્ગન 

૦૭/૦૯/૨૦૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૨૫ આદર્ગ 
અમદાવાદ 

શ્રી નીતિનભાઈ તત્રવેદી 

૧૬   તવશ્વ સાક્ષરિા ૦૮/૦૯/૨૦૧૮ મ.દે. ૨૧૫ ર્ારીદરક ડૉ.અર્ોકભાઈ પટેલ 



દદવસની ઉજવણી સાદરા   તર્ક્ષણ  
તવભાગ  
સાદરા 

૧૭   બહનેોના કેન્દ્સરના 
રોગો માટેનુ ં
માગગદર્ગન/પેપ ટેસ્ટ   

૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૩૪   આદર્ગ 
અમદાવાદ 

ડૉ.મીનાબેન ર્ાહ 

ડૉ.દાતમનીબેન પટેલ 
શ્રીદહનાબેન વડાઝલયા 

૧૮   બેઝિક કોમ્પ્યટુર 
િાલીમ 

૦૧/૦૯/૧૮   

થી 
૩૦/૦૯/૨૦૧૮ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૦૭ ગોિા કેન્દ્રના 
પ્રયાસથી 

શ્રી રશ્મીકાિંભાઈ 
પડંયા 

૧૯ સીવણ િાલીમવગગ 
બેચ   સમય   
સખં્યા  
(૧) ૧૨ થી ૨    
૧૪ 

(૨)  ૨ થી ૪     
૧૪ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 

   થી 
 ૩૧/૦૩/ 
૨૦૧૯ 

સમાજ 

કાયગ 
તવસ્િરણ 
કેન્દ્ર, 

ગોિા 

૨૮ આદર્ગ 
અમદાવાદ 

શ્રી ભારિીબેન પચંાલ 

૨૦   વ્યસન મકુ્તિ 
કાયગક્રમ 

૦૮/૦૧/૨૦૧૯ લીલાપરુ  
િા: 
દસક્રોઈ 

૧૭૨ સરદાર પટેલ 
વ્યસન મકુ્તિ 
કેન્દ્ર,સષૃ્ષ્ટ- 
લીલાપરુ 

શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ નાયક   
પ્રો.ગીિાબેન વ્યાસ 

ડો.અર્ોકભાઈ      
શ્રી ભપૂિભાઈ 

૨૧   વ્યસન મકુ્તિ અંગે 
જાગતૃિ  કાયગક્રમ 

૨૨/૦૧/૨૦૧૯ પ્રાથતમક 
ર્ાળા 
મોટીભોય
ણ  
િા: 
કલોલ   

૫૫૦ ગ્રામ 
પચંાયિ અને 
પ્રા.ર્ાળા 

સરપચંશ્રી,. 
ડો.અર્ોકભાઈ પટેલ   
શ્રી ભપૂિભાઈ 



૨૨     સ્વરોજગારી અંગે 
બેઠક  ખાખરા 
બનાવવા માટે 

૧૨/૦૨/૨૦૧૯ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૨૧ સ્વ-પ્રયાસ ડો.અર્ોકભાઈ  
શ્રીનીતિનભાઈ 

૨૩   કલમકારી અંગે 
વકગર્ોપ   

૧૬/૦૨/૨૦૧૯ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૧૯ IHWF (India 

Heritage 

Walk 

Festival) 

શ્રીમેધાબેન કતપલભાઈ 
ર્ાહ 

૨૪   આંિરરાષ્રીય 
મદહલા દદવસની 
ઉજવણી 
કીડની અંગે 
માગગદર્ગન 
ડાયાઝબટીર્ BP ચેક-
અપ   

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ 

 

 

 

 

 

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ 

ગોિા 
કેન્દ્ર 

૮૦ 

 

 

 

 

 

૫૩ 

ઇષ્ન્દ્ડયા 
રીનલ 
ફાઉન્દ્ડેર્ન, 

અમદાવાદ 

ડો.અર્ોકભાઈ પટેલ 

 

 

 

શ્રીસાદહલભાઈ ચૌધરી   

૨૫ જનજાગતૃિ કાનનૂી 
તર્ઝબર(બજારૂ 
ફાસ્ટફૂડ, ભેળસેળ 
અને િેની સ્વાસ્્ય 
પર અસરો) 

૧૪/૦૩/૨૦૧૯ ગોિા 
કેન્દ્ર 

૯૦ આદર્ગ 
અમદાવાદ 

શ્રી અતનલભાઈ કક્કડ 

૨૬ રાધે ગહૃ ઉદ્યોગની 
મલુાકાિ ખાખરા 
પ્રવતૃિનુ ંતનદર્ગન 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ રાણીપ ૧૭ ખાદી ભડંાર શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ 

૨૭   કીડની અંગે 
માગગદર્ગન 

ડાયાઝબટીર્, BP ચેક 

અપ   

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ લીલાપરુ 

િા:દસક્રો
ઈ 

૬૦ IRF 

અમદાવાદ   
ડો.અર્ોકભાઈ પટેલ   
શ્રી સાદહલભાઈ ચૌધરી    

 


