
સમાજકાર્ય વિસ્તરણ કેન્દ્ર-ગોતા  

ક્રમ વિગત તારીખ સ્થળ સખં્યા સહયોગ તજજ્ઞ 

 ૧ ડેન્દ્ટલ ચેક-અપ 
કેમ્પ 

૨/૪/૧૯ ગોતા 
કેન્દ્ર 

૯૬ ડેન્દ્ટલ કોલેજ, 
મણીપરુ 
પ્રા.શાળાગોતા 

ડૉ.વપ્રર્ાાંક સદુાણી + ૬ 
ડોક્ટરની ટીમ. 
ડૉ.અશોક પટેલ 

 ૨ સિાયઇકલ કેન્દ્સર 
સ્રીનીંગ 

૨/૪/૧૯ આરોગ્ર્ 
કેન્દ્ર  
કણભા 

૧૩ ઇન્દ્ડીર્ન રેડ રોસ 
સોસાર્ટી 

કવિતાબેન+ ડોક્ટર 
ડૉ.દાવમનીબેન 
ડૉ.અશોક પટેલ   

 ૩ ટી.બી.વનદાન કેમ્પ ૫/૪/૧૯ વસિંગરિા ૭૦ વસવિલ હોસ્સ્પટલ શ્રીનૈનેશ નાન્દ્દોલીર્ા 
ડૉ.અશોક પટેલ 

 ૪ તરુણાિસ્થાનુાં 
વશક્ષણ 

૫/૪/૧૯ ભિુાલડી ૨૬ FPAI, અમદાિાદ શ્રીનેહાબેન પાંચાલ 
ડૉ.અશોક પટેલ   

 ૫ ડડપ્રેશન, 
ડાર્ાબબટીશ, 
કબજજર્ાત   અંગ ે
માગયદશયન 

૯/૪/૧૯ ગોતા 
કેન્દ્ર 

૬૬ આદશય 
અમદાિાદ 

ડૉ.સરોજબેન ચોક્સી 
શ્રી પારૂલબેન પટેલ  
કોપોરેટર, ગોતાિોડય   
ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

 ૬ વસિણ 
તાલીમાથીઓને 
પ્રમાણપત્ર વિતરણ   

૯/૪/૧૯ ગોતા 
કેન્દ્ર 

૩૨ આદશય અમદાિાદ શ્રી નીનાબેન 
શ્રી સ્નેહાબેન 
શ્રી વિમલભાઈ 
ડૉ.અશોક પટેલ 

 ૭ ગોતા વિ. કેન્દ્રની 
પ્રવવૃિ/તાલીમ  
અંગે માગયદશયન 

૨૭/૬/૧૯ ગોતા 
કેન્દ્ર 

૨૫ આદશય અમદાિાદ ડૉ.અશોક પટેલ 
શ્રી ભારતીબેન 
શ્રી ડહનાબેન 

 ૮ ઓડરગામી તાલીમ ૨૮/૬/૧૯ 
   થી 
૨૯/૬/૧૯ 

ગોતા 
કેન્દ્ર 

૬૮ આદશય 
અમદાિાદ 
પ્રા.શાળા,ગોતા   

શ્રી રૂપાબેન શાહ   
ડૉ. અશોક પટેલ 



 ૯ વસિણ તાલીમ 
િગય: 
સમર્  /   સાંખ્ર્ા 
૧૨ થી ૨    ૧૪   
 ૨ થી ૪    ૧૪ 

 

૧/૪/૧૯ 

     થી 
૩૦/૬/૧૯   

ગોતા 
કેન્દ્ર 

૨૮    આદશય અમદાિાદ   શ્રી ભારતીબેન પાંચાલ 

૧૦   વિશ્વ િસવત ડદિસ 
ની ઉજિણી 

૧૧/૦૭/૧૯   ગોતા કેન્દ્ર ` ૨૮   ગ્રામજનો પ્રા.શાળા- 
ગોતા 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 
શ્રીજર્શ્રીબેન,આચા
ર્ાય 
પ્રા.શાળા, ગોતા 
શ્રીિાંદનાબેન, વશબક્ષકા  
પ્રા,શાળા- ગોતા    

૧૧    વિશ્વ િસવત 
સપ્તાહની 
ઉજિણી  વનવમિે 
માગયદશયન અને 
સીિણ તાલીમના 
પ્રમાણપત્રનુાં 
વિતરણ 

૧૨/૭/૧૯   ગોતા કેન્દ્ર ૪૩   આદશય અમદાિાદ ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

શ્રી દેિેન્દ્રભાઈ સોની   
શ્રી નીનાબેન ઝિેરી 
શ્રી ભારતીબેન 
પાંચાલ 

શ્રી ડહનાબેન ગજ્જર   

૧૨    વિવિધ િાનગી 
વનદશયન તાલીમ 

 

૧૮/૭/૧૯   ગોતા કેન્દ્ર ૩૪   આદશય અમદાિાદ શ્રી ડહરલબેન ચોક્સી   

૧૩    વિવિધ રોગોમાાં 
આહાર-વિહાર દ્વારા 
સ્િાસ્્ર્ની 
જાળિણી 

૩૦/૦૭/૧૯ ગોતા કેન્દ્ર 

 

 

૩૭ આદશય અમદાિાદ શ્રી વિનોદભાઈ 
ઠક્કર 

૧૪    નેત્રવનદાન તથા 
મોવતર્ાના 

૨૫/૦૮/૧૯ વિશ્વકમાય 
માંડદર, ગોતા 

૧૫૦ આદશય અમદાિાદ 

લાર્ન્દ્સક્લબ ઓફ 
ડૉ. કે. કે. પ્રજાપવત, 

શ્રી રૂપાબેન શાહ,  



ઓપરેશન કેમ્પ બ્રીજ પાસ,ે 

ચાાંદલોડીર્ા 
ડદસ્ગ્િજર્નગર 
ડીગ્નીટી, આઈ 
હોસ્સ્પટલ, ઓગણજ 

લાર્ન્દ્સ ક્લબના 
હોદે્દદારો,   
શ્રી દેિેન્દ્રભાઈ સોની 
તેમજ અન્દ્ર્ સાંસ્થાના  
પ્રવતવનવધઓ 

૧૫    મડહલા જાગવૃત 
કાર્યરમ 

મડહલા અને 
બાળવિકાસ 
વિભાગ ગજુરાત 
સરકાર  
 

PSBSC – Police 

Station Base 

Support Centre 

૧૨/૦૯/૧૯ ગોતા કેન્દ્ર ૪૪ મડહલા શસ્ક્ત કેન્દ્ર 

જજલ્લા મડહલા 
શસ્ક્ત કેન્દ્ર, 

અમદાિાદ 

૧૮૧ અભર્મ 
મડહલા હલે્પ લાઈન 

*શ્રીવવૃતકાબેન  
િેગડા મડહલા 
કલ્ર્ાણ અવધકારી 
લાલદરિાજા 

*શ્રી રેન્દ્જુબેન 
િસાિા 
૧૮૧,મડહલાહલે્પલા
ઇન 

*શ્રીવનલમબેન 

પારસિાણી(PSBSC) 

કાઉન્દ્સેલર,બોપલ 
(PS) 

*ડૉ.અશોકભાઈ 
પટેલ   

૧૬    મડહલાઓની  
સારિાર 

૧૨/૦૯/૧૯ ગોતા કેન્દ્ર ૪૪ આદશય અમદાિાદ શ્રી શ્વેતાબેન વમસ્ત્રી 

૧૭    મડહલા 
સશસ્ક્તકરણ 
કાર્યરમ 

મડહલા અને 
બાળવિકાસ 
વિભાગ ગજુરાત 
સરકાર)   
PSBSC – Police 

૨૭/૦૯/૧૯ હનમુાનજી 

ની િાડી, 
ઓગણજ 

૨૮ જજલ્લા   મડહલા 
શસ્ક્ત કેન્દ્ર, 

અમદાિાદ 

૧૮૧ અભર્મ 
મડહલા હલે્પ લાઈન 

બોપલ પોબલસ 
સ્ટેશન 

*ડૉ.અશોકભાઈ 
પટેલ 

*શ્રીવવૃતકાબેન  
િેગડા (મડહલા 
કલ્ર્ાણ અવધકારી)   
*શ્રી રેન્દ્જુબેન 
િસાિા 
૧૮૧,મડહલા 



Station Base 

Support Centre 
હલે્પલાઇન 

*શ્રીવનલમબેન 
પારસિાણી 
કાઉન્દ્સેલર, (PSBSC) 

*શ્રીપારૂલબેન 
ધાાંધબલર્ા   P S I 

૧૮    વસિણ તાલીમ 
િગય: 
સમર્  /   સાંખ્ર્ા 
૧થી૩      ૧૫ 

૩થી૫      ૧૪ 

૦૧/૦૭/૧૯ 

     થી 
૩૦/૦૯/૧૯   

ગોતા કેન્દ્ર ૨૯    આદશય અમદાિાદ   શ્રી ડહનાબેન ગજ્જર   

૧૯    મડહલા 
સશસ્ક્તકરણ /  
જાગવૃત કાર્યરમ 

૦૩/૧૦/૧૯ ઝાણ ુ

તા: દસરોઈ 

૦૭ જજલ્લા મડહલા 
શસ્ક્ત કેન્દ્ર, 

અમદાિાદ. 
૧૮૧ અભર્મ 
મડહલાહલે્પ લાઈન 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

  

શ્રી વવૃતકાબેન િેગડા 
 

શ્રી શીતલબને પટેલ 

૨૦    સ્િરોજગારી   
તેમજ સ્િ-સહાર્ 
જૂથ બનાિિા  
અંગે  માગયદશયન 

૧૧/૧૦/૧૯ કણભા 
તા: દસરોઈ 

૫૦ સમાજકાર્ય વિસ્તરણ 
કેન્દ્ર-ગોતા, UCD 

અમદાિાદ 

શ્રીમહશેભાઈ દરજી 
UCD, અમદાિાદ 

ડૉ.દાવમનીબેન શાહ 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૧    સ્િરોજગારી અંગે 
માગયદશયન 

૧૭/૧૦/૧૯ ગોતા કેન્દ્ર ૧૬ ગોતા કેન્દ્ર ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૨    સીિણ 
તાલીમાથીઓને 
પ્રમાણપત્ર 
વિતરણ 

૧૪/૧૧/૧૯ ગોતા કેન્દ્ર ૨૫ આદશય અમદાિાદ શ્રીપારૂલબેન પટેલ 
કાઉન્દ્સેલર 

શ્રી દેિેન્દ્રભાઈ, 

શ્રીનીનાબેન 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૩    પ્રાકૃવતક બચડકત્સા ૧૪/૧૧/૧૯     ગોતા કેન્દ્ર ૬૬ આદશય અમદાિાદ ડૉ.અનષુ્કાબેન શમાય 



આહાર,માટીપાણી 
ની સારિાર 

     થી 
૧૬/૧૧/૧૯ 

૨૪    બાળ ડફલ્મ શો 
(સન્દ્ડે, પકડા ગર્ા) 

૨૩/૧૧/૧૯ ગોતા કેન્દ્ર ૮૪ આદશય અમદાિાદ 

પ્રા.શાળા, ગોતા 
શ્રી આકાશભાઈ 
ગિારે 

૨૫    વસિણ તાલીમ 
િગય:સમર્/  
સાંખ્ર્ા 
૧થી૩      ૧૩   
૩થી૫      ૭   

૦૧/૧૦/૧૯ 

     થી 
૩૧/૧૨/૧૯   
 

 

ગોતા કેન્દ્ર ૨૦ આદશય અમદાિાદ   શ્રી ડહનાબેન ગજ્જર   

૨૬   મડહલાઓ માટે 
માગયદશયન બેઠક 

૨૨/૦૧/૨૦ ગોતા કેન્દ્ર ૨૪ ગ.ૂવિ.નીપ્રવવૃિઓ, 

વશક્ષણ, શતાબ્દી 
િર્યની ઉજિણી 
અંગે િાત કરી. 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૭     એક્યપેુ્રશર તાલીમ ૨૭/૦૧/૨૦ 

      થી 
૩૧/૦૧/૨૦ 

ગોતા કેન્દ્ર ૨૨ આદશય અમદાિાદ શ્રી નીતાબેન શેઠ 

૨૮     વસિણ તાલીમ 
િગય: 
સમર્  /   સાંખ્ર્ા         

૧/૦૧/૨૦   
     થી 
૩૧/૦૩/૨૦     

ગોતા કેન્દ્ર ૧૮ આદશય અમદાિાદ   શ્રી ડહનાબેન ગજ્જર  
કોરોનાનેલીધે 
તા:૧૬/૩  થી 
સ્થબગત કરેલ. 

 હહન્દી અને ગાધંી વિચારની પરીક્ષા :   ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સાંચાબલત ડહન્દ્દી ભિન દ્વારા આર્ોજજત 
ડહન્દ્દી અને ગાાંધી વિચારની પરીક્ષા ગોતાગામ તેમજ આજુ-બાજુના ગામ અને ક્ષતે્રકાર્યના ગામની 
શાળાઓમાાં ર્ોજાર્ તે માટે પ્રચાર-પ્રસાર કરિામાાં આિલે. તેમાાં ડહન્દ્દી પરીક્ષામાાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯માાં 
નીચેની વિગતે પરીક્ષાથીઓએ ઉમેદિારી નોંધાિી. 
 

ક્રમ શાળા બાલપોથી પહલી દૂસરી તીસરી વિનીત કુલ 

૧ ગોતા પ્રા.શાળા, ગોતાગામ ૧૨ ૨૧ - - - ૩૩ 



૨ દેિનગર પ્રા.શાળા ૦૮ - - - - ૦૮ 

૩   શેઠ અમલૂખ વિદ્યાલર્,  

ગોતા 
૨૫ ૦૬ ૦૬ ૧૨ ૨૬ ૭૫ 

૪   ગોતા હાઉવસિંગ પ્રા.શાળા - - ૪૦ - - ૪૦ 

૫ શ્રીમવત એ.એ.એસ. પટેલ 
પ્રા.શાળા, ઓગણજ 

૨૮ ૪૨ - - - ૭૦ 

૬ આદશય પ્રા.શાળા, ઓગણજ ૧૯ ૨૪ - - - ૪૩ 

  ૯૨ ૯૩ ૪૬ ૧૨ ૨૬ ૨૬૯ 

 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના 100 િર્ષની ઉજિણી વનવમતે્ત  ૮ ગામના ૧૦ જૂથ દ્વારા ૫૭૦ લોકોએ  ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠની  મલુાકાત લીધી:  
          બા-બાપ ુ૧૫૦, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િર્ય, સમાજકાર્ય વિભાગના ૫૦ િર્ય, રાષ્રીર્ સેિા 
ર્ોજનાના ૫૦ િર્ય તેમજ વિનોબા ભાિેની ૧૨૫મી જન્દ્મ જર્ાંતી વનવમિે અમદાિાદની આજુ-બાજુના 
ગામના વિદ્યાથીઓ, ગ્રામજનોને સમાજકાર્યના વિદ્યાથીઓની મદદથી ૮ ગામના ૧૦ જૂથ દ્વારા ૫૭૦ લોકોને 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની  મલુાકાતે લાિિામાાં આવ્ર્ા હતા. તેમને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની ડોક્યમેુન્દ્ટરી, 
આડદિાસી તાલીમ અને સાંશોધન કેન્દ્ર, ઉજાય પ્રકલ્પ, ગ્રાંથાલર્, વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરારજી દેસાઈ મ્યબુઝર્મ, 
ખાંભાતી કૂિા, ઉદ્યોગ વિભાગ તેમજ પડરસરની  મલુાકાત કરાિીને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વશક્ષણ વિરે્ 
માડહતગાર કરિામાાં આવ્ર્ા હતા. ભવિષ્ર્માાં  વશક્ષણ લેિા આિિા માટે અનરુોધ કરિામાાં આવ્ર્ો હતો. 
બધા મલુાકાતીઓએ આનાંદ વ્ર્ક્ત કર્ો.                                                      
 


