
      ગજૂરાત વિદાપાપીઠ, સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન- ગ ગોતા 
           તા.૧/૪/૨૦૧૭ થાપી તા.૩૧/૩/૨૦૧૮ દરવમાર્ાનનાપી પ્રવ રવૃત્તિઓ 
--------------------------------------------------------------------------------

*  કેન્દ્ર નિર નિવાનિવાસ મસલાનિવાકનિવાત :  સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૨ ના ૬ વિદાથાર્થીઓનાપી અની અને ૫ સ ૫ સંસથાઓનાપી
રૂબરૂ મલુાકાાત કારિામાા ૫ સં આિાપી હતાપી. 

* આપેલા વ્નિવાખ્નિવાર નિ :

ક્રમા ગામા / સથળ તારીખ વિરર્ લાભાથાર્થીઓ સ ૫ સંખર્ા

૧. ખાત્રજ 
પ્રાથવમાકા શાળા 

૭.૪.૨૦૧૭ તરુણાિસથાનુ ૫ સં વશક્ષણ પ્રા.શાળાના વિદાથાર્થીઓ ૩૮ 

૨. મા ગોટીભોંર્ણ
આંગણિાડી 

૭.૪.૨૦૧૭ તરુણાિસથાનુ ૫ સં વશક્ષણ
અની અને પ્રજનન સિાસસર્ 

ગામાના બહકન ગો,  યિુતાપીઓ અની અને
વિદાથાર્થીનાપીઓ 

૪૦ 

*  MSW વાર્-1 ર નિનિવા નિવાદનિવાર્યાર્થીઓરે નિ  વેાકેશર નિમાં નિવાેશનમાં  કરવાનિવાર નિકરવાની પ્રવ નનિ પ્રવૃત્તિ અંગે માં નિવાગ્દશ્ર નિ :
૧.  SWAPATH  દારા સિસર્વેનાપી કાામાગાપીરી (ડા ૫ સંગ જીલલામાા ૫ સં) સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૧ ના ૧૧

વિદાથાર્થીઓએ સિસર્વેનાપી સ ૫ સંત ગોરકાારકા કાામાગાપીરી કારી હતાપી. 
૨. GNFC દારા નાપીમા પ્ર ગોજેક્ટ ટ અંતગયત લંતર્ગત લીંબ ગોળી એકાત્ર કારિાનાપી કાામાગાપીરી.(સમાગ્ર ગજુરાતમાા ૫ સં)
૩.  ગજૂરાત વિદાપાપીઠ સિાિલ ૫ સંબન ર્ ગોજના - શ્રમા કાાર્ય 

* કેમપસ ઇનન્ટરવરસ :   MSW િરય-2  ના વિદાથાર્થીઓ માાટક કાકમ્પસપસ ઇનટરવ્યુનુયનુ ુ ૫ સં આર્ ગોજન ૧૨-૧૩ માી અને
૨૦૧૭ દરવમાર્ાન કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં.

* સકરવાનીવાણતનિવાલાકરવાનીમાં વાગ્   :  તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭  થાપી ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ સધુાપી ચલાિી અનેલ.  જેમાા ૫ સં ફક્ટ ત ૮
તાલાપીમાાથાર્થી ઓએ જ લાભ લાપીધ ગો હત ગો. 

* કમ્સન્ટર તનિવાલાકરવાનીમાં  વાગ્ : તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૭ થાપી ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ દરવમાર્ાન પ્રથમા બી અનેચ પણૂય કારકલ
છેી અને.  જેમાા ૫ સં,  ૨૪તાલાપીમાાથાર્થીઓમાાથાપી ૧૯ તાલાપીમાાથાર્થીઓ ઉૃત્તિાપીણય થર્ા હતા.  તી અનેમાજ કામ્પસ્યટુર તાલાપીમા
િગયનાપી બાપીજી બી અનેચ તા:  ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ થાપી ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ સધુાપી ચલાિિામાા ૫ સં આિાપી.  જેમાા ૫ સં ૨૨
માા ૫ સંથાપી ૧૫ તાલાપીમાાથાર્થીઓએ પરીક્ષા આપાપી હતાપી. બની અને બી અનેચમાા ૫ સં ત્રણ-ત્રણ માાસ સધુાપી ઇનસન્સ્ટ્રકાટર શ્રાપી
રશમાાપીકાાનત જે.  પ ૫ સંડંા દારા Computer Fandamentals,  M S Office,  Internet  and DTP  નાપી
તાલાપીમા આપિામાા ૫ સં આિાપી હતાપી.
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* નિવાદનિવાર્યાર્થી  સનમાં નિવાર નિ કનિવા્્ક્રમાં   :  સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન-  ગ ગોતા પર સારથાપી વિકાાસ ન્સ્ટ્રસટના
સહર્ ગોગથાપી વિદાથાર્થી  સનમાાન કાાર્યક્રમા નુ ૫ સં આર્ ગોજન તા:  ૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ની અને રવિિારના ર ગોજ
કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં. જેમાા ૫ સં, ધ ગો.-૧૦ અની અને ધ ગો.-૧૨  માા ૫ સં  ૭૦% કારતા િધ ુગણુ માી અનેળવ્યુનુર્ા હ ગોર્ તી અનેમાની અને
પસુતકા આપાપીની અને પ્ર ગોત્સાહિતહત કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ા હતા.

*  નિવાશ્વ વાસનિત દદવાસ :   વિશ્વ િસવત હિતદિસ /  સ્તાહ (તા:  ૧૧/૭/૨૦૧૭ થાપી ૧૮/૭/૨૦૧૭)

દરવમાર્ાન વિશ્વ િસવત હિતદિસનાપી ઉજિણાપીનુ ૫ સં માહત્િ,  િસવત અંગી અનેનાપી િતયમાાન સ્સથવત ,  પ્રત્ર્ી અનેકા
વ્યુનુર્સ્ક્ટ તનાપી ભવૂમાકાા તી અનેમાજ િસવત અની અને વિકાાસ વશક્ષણના મખુર્ મદુ્દાાઓ અંગી અને સમાજ આપિામાા ૫ સં
આિાપી હતાપી. 

* માં નિવાઈન્ડ પનિવાવાર સેમાં કરવાનીર નિનિવાર :  સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન- ગ ગોતા અની અને સારથાપી વિકાાસ ન્સ્ટ્રસટના સ ૫ સંયકુ્ટ ત
ઉપક્રમાી અને તા:  ૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ની અને રવિિારના ર ગોજ વિદાથાર્થીઓ અની અને િાલાપીઓ માાટક આત્માવિશ્વાસ
િધારિા, સિનાપી ઓળખ તી અનેમાજ  નકાારાત્માકાતા દૂર કારીની અને હકાારાત્માકા વિચાર વિકાસી અને તી અને માાટક જુદી-
જુદી પ્રયસુ્ક્ટ તઓ દારા ડા.વનલી અનેશભાઇ પટકલી અને રસપ્રદ માાગયદશયન પરુુ ૫ સં પાડ ુ ૫ સં હતુ ૫ સં.  આ કાાર્યક્રમામાા ૫ સં ૫૫
જેટલા ભાઈ-બહકન ગો ઉપસ્સથત રહા હતા.

* વ નકનિવારારોપણ કનિવા્્ક્રમાં  :  સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન-  ગ ગોતા તી અનેમાજ નિગજુરાત કા ગોલી અનેજના NSS  ના
સિર્ ૫ સંસી અનેિકા ગો સાથી અને શ્રાપી હિતહરકનભાઈ ચિાણ ના સ ૫ સંકાલનથાપી તા:૨૫/૦૭/૨૦૧૭ નાર ગોજ કાકનન પર
વ રક્ષાર ગોપણનુ ૫ સં આર્ ગોજન કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં. જેમાા ૫ સં સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૧ ના ક્ષી અનેત્રકાાર્યના
૬ વિદાથાર્થીઓ તી અનેમાજ સથાવનકા યિુાન ગોએ ઉત્સાહપિૂયકા ભાગ લાપીધ ગો હત ગો. વિવિધ ર ગોપાઓની અને િરસતા
િરસાદમાા ૫ સં ર ગોપાપીની અને અની અનેર ગો આન ૫ સંદ માાણ્ર્ ગો હત ગો. છેી અનેલલી અને ચા-નાસત ગો કારીની અને છૂટા પડંા હતા.

*  કેત્રકનિવા્્ માં નિવાગ્દશ્ર નિ :   સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૧ સત્ર-૧ ના ક્ષી અનેત્રકાાર્યના ૬ વિદાથાર્થીઓની અને
ગ ગોતામાા ૫ સં ફાળિિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ા.  તી અનેમાનાપી સાથી અને ક્ષી અનેત્રકાાર્ય અંગી અને ચચાય કારી વિસતારનાપી મલુાકાાત
કારાિાપીની અને,  જુદા-જુદા ત્રણ વિસતાર નક્ી કારીની અને સિી અનેચ્છાએછેાએ તી અનેમાની અને બી અને-બી અને ના જૂથમાા ૫ સં િહકચાઈ જિા
તી અનેમાજ  ક્ષી અનેત્રકાાર્ય વિસતાર પસ ૫ સંદ કારિા જણાવ્યુનુયુ ૫ સં.  વિદાથાર્થીઓએ પસ ૫ સંદ કારકલ જૂથ અની અને વિસતાર
નાપીચી અને મજુબ છેી અને.

જૂર્                   નિવાદનિવાર્યાર્થીનસેશનમાં  ર નિનિવામાં નિવાસતનિવાર 

૧. (1) વિહિતકાતાબી અનેન (2) માહકનનકુમાાર ગ ગોતાગામા , દકિનગર 

૨. (1) સરુકખાબી અનેન (2) સવુમાતકુમાાર ગ ગોતા હાઉસંતર્ગત લીંગ , ગ ગોકુલનગર 

૩. (1) માનાપીરાબી અનેન  (2) રાહલુકુમાાર િસ ૫ સંતનગર ટાઉનશાપીપ

સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૧   ના વિદાથાર્થીઓની અને ક્ષી અનેત્રકાાર્ય અંગી અને માાગયદશયકા તરીકાક જરૂરી
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માાગયદશયન  િખત ગો-િખત પરુૂ ૫ સં પાડિામાા ૫ સં આવ્યુનુય ુ ૫ સં હતુ ૫ સં. 
*  પ્રધનિવાર નિમાં ેશનમાંત્રકરવાની કરી કૌશલા નિવાકનિવાસ ્ારોજર નિનિવા  ( PMKVY ) :  માાટક શ્રાપી જેનલુભાઈ સાથી અને સ ૫ સંપકાય કારિામાા ૫ સં

આિી અનેલ. પ્રર્ત્ન ગો ચાલ ુછેી અને.
*  જાતકરવાની્ શારોરણ અંગે જાગનનિત નિશબિશિબિર :   "Good Touch Bad Touch"  કાાર્યક્રમા :  પ્રા.શાળાઓમાા ૫ સં

ર્ ગોજેલ.

*   નિવાશ્વ સનિવાકરતનિવા દદવાસ / સપતનિવાહર નિકરવાની ઉજવાણકરવાની, ૮ ર્કરવાની ૧૫ સપને્ટમશિબિર : 
    ૫૧  માં ારો નિવાશ્વ સનિવાકરતનિવા દદવાસ ૮  સપને્ટમશિબિર ૨૦૧૭    International  Literacy  Day  8th

september,   2017.  રસરે નિસકારો (UNESCO   United  Nations  Educational,  Scientific  and

Cultural Organization)  એ  ૭માાપી નિી અનેમ્પસબર,  ૧૯૬૫માા ૫ સં જાહકર કાર્ાય મજુબ ૮ માાપી સ્ટકમ્પસબરની અને
૧૯૬૬ થાપી વિશ્વ સાક્ષરતા  હિતદિસ  તરીકાક ઉજિિામાા ૫ સં આિી અને છેી અને. તી અનેન ગો મખુર્ ધર્ી અનેર્ વ્યુનુર્સ્ક્ટ ત, સમદુાર્
અની અને સમાાજની અને સાક્ષરતાનુ ૫ સં માહત્િસમાજાિિાન ગો છેી અને. તી અને અંગી અને પ્રચાર-પ્રસાર કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ ગો હત ગો. 

* દહનદદી પરદીકનિવા :  રાષન્સ્ટ્રભારા હિતહનદીન ગો પ્રચાર-પ્રસાર થાર્ તી અનેમાજ લ ગોકા ગોમાા ૫ સં તી અનેના પ્રત્ર્ી અનેન ગો લગાિ િધી અને
તી અને આશર્થાપી  સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન-  ગ ગોતા દારા વિવિધ શાળાઓન ગો સ ૫ સંપકાય કારીની અને હિતહનદી
પરીક્ષા આપિા તા તૈર્ાર કારકલ

* પ્રવાનિવાસ :  સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૧  ના વિદાથાર્થીઓના સત્કાાર કાાર્યક્રમા માાટક
પ ગોળ ગો(આંતરસબુા-  વિજર્નગર,  સાબરકાા ૫ સંઠા)ના જ ૫ સંગલમાા ૫ સં  વપકાવનકાનુ ૫ સં આર્ ગોજન તા:  ૪/૮/૨૦૧૭
ના ર ગોજ કારકલ. 

* ગનિવાેશનમાંધકરવાની જ્ેશનમાંતકરવાની :  ગા ૫ સંધાપી જર્ ૫ સંતાપી બાપીજી ઓક્ટ ટ ગોબરના ર ગોજ સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન પર કાકમ્પસપસ
સફાઈનુ ૫ સં આર્ ગોજન કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં.

*  નિશકણ અરે નિ વ્નિવાવાસનિવાનિ્ક જાગનનિત શેિબિઠક :   ગ ગોતા ગામાના લ ગોકા ગો માાટક વશક્ષણ અની અને વ્યુનુર્િસાર્
સ ૫ સંબ ૫ સંવધત જાગરવત બી અનેઠકાનુ ૫ સં આર્ ગોજન તા: ૧૪/૧૧/૨૦૧૭ ના ર ગોજ કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં. 

* NIOS : National Institute of Open Schooling દારા ચાલતા અભર્ાસક્રમા ગો અની અને પરીક્ષા અંગી અનેનાપી
માાહિતહતાપી માી અનેળિાપીની અને જરૂહિતરર્ાતમા ૫ સંદ સધુાપી તી અને પહોંચાડિામાા ૫ સં આિી અને છેી અને.  વિદાથાર્થીઓની અને આગળ અભર્ાસ
કારિા માાટક પ્રી અનેરણા, પ્ર ગોત્સાહન અની અને માાગયદશયન પરુા પાડિામાા ૫ સં આિી અને છેી અને.

* SEDI :  Skill and Enterpreneurship Developement Institute  (સદવિચાર પહિતરિાર, ઉિારસદ
તા: જજ: ગા ૫ સંધાપીનગર ) ના શ્રાપી રામાવસસિંહભાઈ ચ ચૌહાણ,  શ્રાપી કાલાબી અનેન દઢાણાપીર્ા, શ્રાપી કારણભાઈ  સાથી અને
મલુાકાાત તી અનેમાજ The Apparel Trainning & Design Centre - ATDC  ગા ૫ સંધાપીનગરના શ્રાપીપલુાકા
લાહિતહરી (Pulak Lahiri Senior Principal & Chief State Coordinator-Gujarat) સાથી અને સ ૫ સંપકાય ચાલ ુછેી અને.

*  સેશનમાંસર્નિવાર નિનિવા પ્રનિતનિર નિનિધઓર નિકરવાની  શેિબિઠક :   તા:૨૭/૧૧/૨૦૧૭ ના ર ગોજ ક્ષી અનેત્રકાાર્ય માાટક પસ ૫ સંદ કારકલ
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સ ૫ સંસથાઓના પ્રવતવનવધઓનાપી બી અનેઠકા ર્ ગોજિામાા ૫ સં આિાપી. જેમાા ૫ સં, ૨૧ માા ૫ સંથાપી ૮ સ ૫ સંસથાના ૧૪ પ્રવતવનવધઓ
તી અનેમાજ સટાફગણ સહિતહત ૧૯ વ્યુનુર્સ્ક્ટ તઓ બી અનેઠકામાા ૫ સં ઉપસ્સથત રહા હતા.

* વાગ્ નિશકણ :  સમાાજકાાર્ય િરય- ૨  સત્ર- ૪ ના વિદાથાર્થીઓની અને આપવૃત્તિ વ્યુનુર્િસથાપન વિરર્નુ ૫ સં િગય
વશક્ષણ પ્ર ગો. આન ૫ સંદીબહકન દારા ફાળિિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં. તી અને સ ૫ સંભાળ્યુ ૫ સં.

* નિર નિવાનિવાસ વ્વાસર્નિવા :  સ રષષટ સ ૫ સંસથા દારા AEC  ગ્રાઉનડમાા ૫ સં આર્ ગોજજત સાજત્િકા ફૂડ ફકસટીિલમાા ૫ સં
માદદરૂપ થિા માાટક આિી અનેલ  લ ગોકાભારતાપી સ ૫ સંસથાના MRS િરય-૧ ના ૨૬ વિદાથાર્થીઓ + ૧ ડાઈિર
ના વનિાસનાપી વ્યુનુર્િસથા માા.કુલસચચિશ્રાપીનાપી સચૂનાથાપી સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન- ગ ગોતા ખાતી અને તા:
૨૨/૧૨/૨૦૧૭ થાપી ૨૫/૧૨/૨૦૧૭ સધુાપી કારિામાા ૫ સં આિાપી હતાપી. 

* કેન્દ્ર નિર નિવાનિવાસ માં નિવાને્ટ આવેાલા નિવાદનિવાર્યાર્થીઓરે નિ માં નિવાગ્દશ્ર નિ :    સાપી.ય.ુશાહ યવુનિવસસિટી,  િઢિાણ-

સરુકનનનગર ના સમાાજકાાર્ય િરય-૨ ના ૩ વિદાથાર્થીઓની અને એકા માાસ માાટક સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન
– ગ ગોતામાા ૫ સં મકુાિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ા હતા.  જાનયઆુરી માાસ દરવમાર્ાન તી અનેમાની અને ક્ષી અનેત્રકાાર્ય અંગી અને માાગયદશયન
આપાપીની અને વિવિધ કાાર્ય-પ્રવ રવૃત્તિ સાથી અને સામાી અનેલ કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ા. 

* પે્રરણનિવા પ્રવાનિવાસ :  સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન – ગ ગોતા ના કામ્પસ્યટુર તાલાપીમાના તાલાપીમાાથાર્થીઓની અને તા:
૧૧/૦૧/૨૦૧૮  નાર ગોજ  ગજૂરાત વિદાપાપીઠ અમાદાિાદનાપી મલુાકાાતી અને લઇ ગર્ા.  ત્ર્ા ૫ સં આહિતદિાસાપી
તાલાપીમા અની અને સ ૫ સંશ ગોધન કાકનન,  ઉદ ગોગ વિભાગ,  રાજર્ પ્ર ચૌઢ વશક્ષણ તાલાપીમા અની અને સ ૫ સંશ ગોધન કાકનન,

મા ગોરારજી દકસાઈ મ્પસયચુ્યુઝિર્મા, માહાદકિ દકસાઈ સમાાજસી અનેિા સ ૫ સંકુલ  તી અનેમાજ કાસતરૂબા અલપાહાર કાકનનનાપી
મલુાકાાત કારાિાપી. આ બધા ૨૭  મલુાકાાતાપીઓએ પ્રથમા િાર આ બધા વિભાગ ગો જ ગોર્ા. તી અનેમાની અને ખબૂ
મા્યુઝિા આિાપી.  વિદાપાપીઠનાપી વશક્ષણ વ્યુનુર્િસથા,  રહકણાપી-કારણાપી,  સાદગાપીભયુું જીિન  જ ગોઇની અને પ્રભાવિત
થર્ા. 

* શૈકબિણક પ્રવાનિવાસ :  સમાાજકાાર્ય અનસુનાતકા િરય-૨,  સત્ર-૪ ના વિદાથાર્થીઓના  શા તૈક્ષચણકા પ્રિાસનુ ૫ સં
આર્ ગોજન તા:  ૧૬/૦૧/૨૦૧૮ થાપી તા:  ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ દરવમાર્ાન કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં.  જુદીજુદી
સ ૫ સંસથાઓનાપી મલુાકાાત લઈની અને વિદાથાર્થીઓએ નિાપી માાહિતહતાપી/જાણકાારી માી અનેળિાપીની અને જાન પ્રા્ત કાયુું હતુ ૫ સં.

* જાગનનિત શેિબિઠક :  સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન – ગ ગોતા તી અનેમાજ સારથાપી વિકાાસ ન્સ્ટ્રસટ આર્ ગોજજત વશક્ષણ,

સિર ગોજગાર અંગી અને જાગરવત બી અનેઠકા તા: ૨૫/૦૨/૨૦૧૮ ની અને રવિિારના ર ગોજ ગ ગોતા કાકનન પર ર્ ગોજિામાા ૫ સં
આિાપી હતાપી.જેમાા ૫ સં ૨૯  વ્યુનુર્સ્ક્ટ તઓએ ભાગ લાપીધ ગો હત ગો.  સપધાયત્માકા પરીક્ષા,  સરકાારી ર્ ગોજના,
સિર ગોજગાર,  વશક્ષણ,  કામ્પસપટુર તાલાપીમા,  વસિણકાામા તી અનેમાજ ગ રહ ઉપર્ ગોગાપી ચાપીજ-િસતઓુ બનાિતા
શાપીખિા અંગી અને અનરુ ગોધ કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ ગો.  સાથી અને સાથી અને કામ્પસપટુર તાલાપીમાનાપી પ્રથમા બી અનેચમાા ૫ સં ઉૃત્તિાપીણય
થર્ી અનેલ તાલાપીમાાથાર્થીઓની અને પ્રમાાણપત્રનુ ૫ સં વિતરણ કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં. 

* શિબિનિવાળ સસરકનિવા અરે નિ સર્જર નિનિવાત્મમાં ક પ્રવ નનિ પ્રવૃત્તિ :   સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન-  ગ ગોતા અની અને જજલલા બાળ
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સરુક્ષા કાકનન-  અમાદાિાદના સ ૫ સંયકુ્ટ ત ઉપક્રમાી અને  ગ ગોતા કાકનન પર તા:  ૨૭/૦૩/૨૦૧૮ ના ર ગોજ બાળ
સરુક્ષા અની અને સર્જનાત્માકા પ્રવ રવૃત્તિ અંગી અને માાગયદશયન વશચબરનુ ૫ સં આર્ ગોજન કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુયુ ૫ સં હતુ ૫ સં.  જેમાા ૫ સં,
DCPU  માા ૫ સંથાપી પ્ર ગોટકકાશન ઓહિતફસર શ્રાપી દીવ્યુનુર્કાાનતભાઈએ  બાળકા ગોનાપી વિવિધ ર્ ગોજનાઓ અંગી અને
માાહિતહતાપી આપાપી હતાપી. જર્ારક શ્રાપી હિતહરકનભાઈ અની અને નષષટબહકની અને બાળકા ગો સાથી અને સર્જનાત્માકા પ્રવ રવૃત્તિ અની અને
રમાત-ગમાત દારા બાળકા ગોની અને જાન અની અને માન ગોર ૫ સંજન પરુા પાડંા હતા.  સમાાપન િખતી અને બાળકા ગોએ
પ ગોતાના પ્રવતભાિમાા ૫ સં સ ૫ સંત ગોર વ્યુનુર્ક્ટ ત કાર્ત કર્યો હત ગો. 

*  કેન્દ્ર સેશનમાંશિબિેશનમાંનિધત કનિવામાં ગકરવાનીરદી : માા. અધર્ક્ષાશ્રાપી અની અને માા. કુલસચચિશ્રાપી સાથી અને સ ૫ સંપકાયમાા ૫ સં રહીની અને સમાાજકાાર્ય
વિસતરણ કાકનનના વિકાાસ  માાટક સતત પ્રર્ત્ન અમાલમાા ૫ સં છેી અને.
સમાાજકાાર્ય વિસતરણ કાકનન-  ગ ગોતામાા ૫ સં અવત િરસાદની અને લાપીધી અને પાણાપી ભરાિાથાપી થર્ી અનેલ ગ ૫ સંદકાી દૂર
કારિા માાટક AMC  સાથી અને સ ૫ સંપકાય કારીની અને દિા,  પાઉડરન ગો છે ૫ સંટકાાિ કારાિાપીની અને પાણાપીનાપી ટા ૫ સંકાીમાા ૫ સં
કાલ ગોરીનનાપી ગ ગોળીઓ નાખાપીની અને પાણાપીની અને જ ૫ સંત ુરહિતહત કારિાન ગો પ્રર્ાસ કારિામાા ૫ સં આવ્યુનુર્ ગો હત ગો.  
અવત િરસાદની અને લાપીધી અને કાકનનનાપી અંદાજે ૬૦ ફૂટ જેટલાપી દીિાલ પડી ગઈ હતાપી.  તી અને નિાપી બનાિિા
અંગી અને શ્રાપી કામાલી અનેશભાઈ એસટકટ ની અને રૂબરૂ મલુાકાાત કારાિાપી ધર્ાન પર મકુાકલ છેી અને.  તી અનેમાજ માા.કુલ
સચચિશ્રાપીનાપી સહીથાપી AMC માા ૫ સં લી અનેચખતમાા ૫ સં પત્ર પ ગોસટથાપી મા ગોકાલર્ ગો હત ગો.. તા: ૧૮/૯/૨૦૧૭ ના ર ગોજ
AMC  નિા પવ્ચિમા્યુઝિ ગોન,  બ ગોડકાદકિ તી અનેમાજ ૨૦/૯/૨૦૧૭ ના ર ગોજ AMC  ગ ગોતા િ ગોડયની અને રૂબરૂમાા ૫ સં
સમ રવત પત્ર આપી અનેલ છેી અને.   પર ૫ સંત,ુ  તી અનેમાનાપી કાામાગાપીરીમાા ૫ સં આિતુ ૫ સં ન હ ગોિાથાપી દીિાલ બનાિિા
અસમાથયતા દશાયિાપી છેી અને.
જુના કા ગોમ્પસપટુર બ ૫ સંધ પડકલ તી અનેની અને USIC  નાપી માદદથાપી ચાલ ુકારાિિાનાપી તજ-િાપીજ કારકલ છેી અને.  તી અનેમાજ
વિવિધ નિાપીન કાાર્ય-પ્રવ રવૃત્તિઓ ર્ ગોજાર્ તી અને માાટકના પ્રર્ાસ ગો સતત ચાલ ુછેી અને.

                                                     આભાર સહ, 

 ડા. અશ ગોકા પટકલ    
એસ ગો.પ્ર ગો.કાા.ઓડઓર્ડીની અનેટર 
સમાાજકાાર્ય વિભાગ  
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