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વાર્ષિક અહવેાલ (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ સધુી જ) 
 

૧. ર્વભાગનુું નામ  : સમાજકાર્ય  
 

૨. અધ્ર્ાપકોની માહહતી  
ક્રમ નામ હોદ્દો મહત્તમ 

ર્ોગ્ર્તા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાવતા હોર્ તેનુું 

નામ 

૧. ડૉ. આનુંદી સ.ુપટેલ એસોસીએટ 
પ્રોફેસર 

 

 

 

પીએચ .ડી  માનવ ર્વકાસ અને વતયન 
સમાજકાર્યનીગાુંધીર્વચાર
ધારા 

 અપરાધશાસ્ત્ર 

 કાઉન્સેલીંગ-થીર્રી અને 
પે્રક્ટીસ 

 દલલત આહદવાસી 
સમદુાર્નો ર્વકાસ 

. 
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ડો.ગીતબેન વ્ર્ાસ એસોસીએટ 
પ્રોફેસર 

 
 

પીએચ. ડી  વ્ર્ાવસાર્ર્ક સમાજકાર્યની 
ર્વચારધારા 

 સામદુાર્ર્ક સુંગઠન અને 
સામાજજક હક્રર્ા 

 કુટુુંબ મહહલા અને 
બાળકોના પ્રશ્નો 

૩. 
 

શ્રી બુંકીમભાવ વસ ર્ા મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

સમાજકાર્ય 
પારુંગત 

 સામાજજક વ ર્ક્ક્તક 
સેવાકાર્ય 

 સામાજ ર્વજ્ઞાન 

 સામદુાર્ર્ક માનર્સક 
આરોગ્ર્ અને તબીબી 
સમાજકાર્ય 

 ગ્રામ વ્ર્વ્થાપન અને 

ટેક્નોલોજી 

૪. 
 

 

શ્રી દાર્મની શાહ મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

એમ.હફલ  રાજ્ર્શાસ્ત્ર 

 જૂથકાર્ય 
 સામાજજક સમ્ર્ાઓ 

 પ્રત્ર્ાર્ન 
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 સુંકલલત અલભગમ 

 માનવઅર્ધકાર 

૫. 
 

 

ડો.મનોજ પરમાર મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

પીએચ.ડી  અથયશાસ્ત્ર 

 ગ્રામર્વકાસ 

 સમાજકાર્ય સુંશોધન 

 અસુંગહઠત શ્રર્મક કલ્ર્ાણ 

 પર્ાયવરણ અને આપર્ત્ત 

વ્ર્વ્થાપન 

 

૩ ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 
અ. વષય - ૨૦૧૧-૧૨માું વષય - ૧માું પ્રવેશ મેળવનાર ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા  :   42 

  

 વષય - ૨૦૧૧-૧૨માું વષય - ૧ની વાર્ષિક પરીક્ષામાું બેસનાર ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા :   41 

  

બ  
 

ક્રમ 

 

અભ્ર્ાસક્રમનુું 
નામ 

ર્વદ્યાથીઓ 

ભાઈઓ બહનેો કુલ અનસુલૂચત 
જાર્ત 

અનસુલૂચત 
જનજાર્ત 

અન્ર્ 
પછાતવગય 

શારીહરક 
ર્વકલાુંગ 

સામાન્ર્ કુલ 

૧. પારુંગત-વષય-૧ 
(એમ.એસ.ડ્બ્લલ્ય)ુ 

25 16 41 13  05 17 00 06 41 

 

૨. પારુંગત વષય 2 
એમ.એસ.ડ્બ્લલ્ય ુ

30 12 42 11 06 17 

 
01 08 42 

૩. અનપુારુંગત 
(એમ.હફલ.) 

04 04 08 02 00 02 00 04 08 

૪. ર્વદ્યાવાચ્પર્ત 

(પીએચ.ડી.) 

04 03 07 01 00 03 00 03 07 

૫. અન્ર્          
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૪.  અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્ પહરસુંવાદમાું ભાગીદારી (સુંશોધનપત્ર રજૂ 
કયુું હોર્ તો જ ર્વગતો ભરવી) (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ સધુી) 
 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું 
નામ 

કાર્યક્રમ 
(પ્રાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્) 

કાર્યક્રમના 
આર્ોજક અને 
કાર્યક્રમનુું ્થળ 

તારીખ સુંશોધન 
લેખનુું 
શીષયક 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ 
૧.    

 
 

 

  

૨. 
 

     

રાષ્ટ્રીર્ 

૧. ડો.ગીતા 
વ્ર્ાસ 

Status of women in India યજુીસી અને 
શ્રીમતી આર 

એમ પ્રાજાપર્ત 
આટયસ 
કોલેજ,સતલાસન 
 

 The 

problem 

and 

challenges 

faced by 

women 

૨. 
 

     

પ્રાદેર્શક 
૧.    

 

  

૨.   
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૫. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પહરસુંવાદ/અલભમખુતા વગય/ઓપવગય/તાલીમ કાર્યક્રમમાું ભાગીદારી (તા. 
૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ સધુી) 
 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું 
નામ 

કાર્યક્રમ 
(પહરસુંવાદ/અલભમખુતા 
વગય/ઓપવગય/તાલીમ 

કાર્યક્રમ) 

કાર્યક્રમના 
આર્ોજક અને 
કાર્યક્રમનુું ્થળ 

સમર્ગાળો સુંશોધન 
લેખનુું 
શીષયક 

પહરસુંવાદ 

1 ડો.આનુંદી 
પટેલ 

મ ત્રી શીબીર ગ.ૂર્વ 5-13 
નવેમબર11 

 

2 ડો.આનુંદી 
પટેલ 

ટીઓટી ફોર મા્ટર 
રેંનર, કાઉંસેલીંગ 

નાકો,હદલ્હી દ્વારા 
આર્ોજજત, 
પુંચગીની 

14-
17સપ્ટેમ્બર11 

 

 

 

3 ડો.આનુંદી 
પટેલ 

ચાવલ્ડલાવન નેશનલ 
પાટયનર કોનફરન્સ 

સેઆવએફ, 
હદલ્હી 

3-4 જન્યઆુરી 
12 

 

4 ડો. ગીતા 
વ્ર્ાસ 

Spss ની તાલીમ ગ.ૂર્વ અને સી 
એસ એસ,સરુત 

21-23 
ફેબ્રઆુરી 
2012 

 

 

5 ડો.ગીતા વ્ર્ાસ Creative excellence for 

sustainable society 
HNGU,પાટણ 

 
 

 

15-16 મે 
20011 

 

6 શ્રી દાર્મની 
શાહ 

Spss ની તાલીમ ગ.ૂર્વ અને સી 
એસ એસ,સરુત 

21-23 
ફેબ્રઆુરી 
2012 

 

 

 

 

 

7 ડો મનોજ 
પરમાર 

Spss ની તાલીમ ગ.ૂર્વ અને 
સીએસએસ, 
સરુત 

21-23 
ફેબ્રઆુરી 
2012 

 

કાર્યશાળા / ઓપવગય 
૧. શ્રી બુંહકમભાવ 

વસ ર્ા  
 

સુંશોધન લેખ અને 
સુંશોધન અહવેાલ લેખન 

ગ.ુ રાજ્ર્ 
સમાજશાસ્ત્ર 
પહરષદ 
,અમદાવાદ 

30-4-11  
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૨. ડો મનોજ 
પરમાર 

સુંશોધન લેખ આને 
સુંશોધન અહવેાલલેખન 

ગ.ુ રાજ્ર્ 
સમાજશાસ્ત્ર 
પહરષદ 
,અમદાવાદ 

30-4-11  

હરફે્રસર / ઓહરએન્ટેશન કોસય 
૧.      

૨.      

અલભમખુતા ર્શલબર 

૧.   

 

   

૨.   

 

   

 

૬. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત પહરસુંવાદ / કાર્યશાળા (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ 
સધુી) 

 

ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ ભાગ લેનારની 
સુંખ્ર્ા 

1 રાષ્ટ્રીર્ બાળસરુક્ષા 
પહલે-કાર્ાયશાળા 

બાળઅર્ધકારો માટેનો જાગ્રરુ્ત 
કાર્યક્ર્મ 

25 /2/12 
 

એન.એસ.એસ.નાું 
ર્વદ્યાથીઓ 

 

2 રાષ્ટ્રીર્ બાળસરુક્ષા 
પહલે-કાર્યશાળા 

બાળાર્ધકારો માટેનો જાગ્રરુ્ત 
કાર્યક્ર્મ 

17/3/12 સુ્ં થાઓનાું 
બાળકો સાથે 
કાર્યકરનાર 
કાર્યકરો 

 

 

    

 

 

૭. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત બહારના તજજ્ઞના વ્ર્ાખ્ર્ાનો (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-
૨૦૧૨ સધુી) 
ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ 

1 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 
ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 

ભારતીર્ બુંધારણ અને મળુભતુ અર્ધકારો-
હદનેશ શકુલ 

24-1-2012 

2 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 
ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 

માનવ અર્ધકાર , રાજ્ર્ તથા ફહરર્ાદની 
નોંધણી- 

11-2-12 
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મહશે પુંડયા 
3 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 

ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
સુંયકુ્ત રાષ્ટ્ર મનવ અર્ધકાર  ઘોષણાપત્ર- 
સત્ર્કામભાવ જોષી 

13-14 ફેબ.ુ12 

4 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 
ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 

આહદવાસીઓનાું પ્રશ્નો- સાત્ર્કામભાવ જોષી 13-2-12 

5 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 
ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 

માનવઅર્ધકાર, લબનસરકારી સુંગઠન અને 
તેના કાર્ો 
સદુશયનભાવ આર્ુંગાર 

7,17, 19 
માચય12 

6 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 
ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 

માનવ સુંસાધન ર્વકાસ-5 વ્ર્ાખ્ર્ાન-
ભાગ્રે્શભાવ દવે  

12-21 
ઓક્ટોબર 
2012 

7 કે્ષત્રકાર્ય ર્વષર્ અંગે ટી. બી. પ્રોગ્રામ  અંગે જાગ્રરુ્ત –ડો 
.નીતર્સિંગ 

15-10-  11 

 
8 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 

ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
પેસા એક્ટ -દેવચુંદ વહોર્નઆ      3-3-12 

9 નવા કોસયમાું ર્વષર્ 
ર્નષ્ટ્ણાુંતનાું વ્ર્ાખ્ર્ાનો 

એલ.પી.જી ની ભારતનાું અથયતુંત્ર પર 
થરે્લી અસરો 

    26-11-
2011 

10 સેત ુ પર્ાયવરણ-સમજ,ર્ન્બત અને સુંવેદના-
મહશે પુંડયા 

4-16 જુલાવ 
2012 

11  સેત ુ જીવન કૌશલ્ર્ો-કાર્યશાળા-હદપક તેરૈર્ા  
12                      

સેત ુ

વ્ર્ક્ક્તત્વ ર્વકાસ જેન્ડર સુંવેદનશીલતા 
અને આરોગ્ર્—હદપક તેરૈર્ા 

 

13 સેત ુ બાળઅર્ધકાર આપણે અને આપણા 
વ્ર્વ્થા તુંત્રો-સખુદેવભાવ પટેલ 

 

14 સેત ુ ર્વદ્યાપીઠ પાસે સમાજની અપેક્ષાઓ અને 
આપણી જવાબદારીઓ-કનભુાવ નાર્ક 

 

15 સેત ુ અસુંગઠીત કે્ષત્રોનાું મજુરોની ક્્થતી,પડકારો 
અને તેનાું ઉકેલો-રમેશભાવ અને 
હારેશભાવ-પ્રર્ાસ 

 

16  

સેત ુ
ગ્રામપુંચાર્તની ગ્રામર્વકાસમાું ભરુ્મક-
વસદુાસ 

 



 7 

17  

સેત ુ
શેરીનાટક –કાર્યશાળા- રાજુ બારોટ  

18 સેત ુ દેશનાું ર્વકાસમાું યવુાનોની ભરુ્મકા-મનીષી 
જાની 

 

19 સેત ુ દ્તાવેજીકરણ-કાર્યશાળા-સુંજર્ દવે  
20 સેત ુ સમાજકલ્ર્ાણ અને સમાજસરુક્ષા માટે 

સરકારનાું કાર્યક્રમો- બી. જે. ગજેરા 
 

 
 

૮. ર્વભાગના અધ્ર્ાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાર્ અન્ર્ જગ્ર્ાએ અપારે્લ વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
 (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ સધુી) 

 
ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ 

 

1 Induction training of ICTC 

counsellors કાઉન્સેલીંગ-મલુ્ર્ો,વલણો અને  સકુ્ષ્મ 
કુશળતાઓ- 
આનુંદી પટેલ 

12-5-11 

20-1-12 

2 Induction training of ART 

and ccc counselors-regional કાઉન્સેલીંગ-મલુ્ર્ો,વલણો અને  સકુ્ષ્મ 
કુશળતાઓ- 
આનુંદી પટેલ 

12-7-11 

3 ્ટાફ નસય માટે કાઉન્સેલીંગની 
તાલીમ  

કાઉન્સેલીંગ-મલુ્ર્ો,વલણો અને  સકુ્ષ્મ 
કુશળતાઓ- 
આનુંદી પટેલ 

3-8-11 

5-9-11 

4 Counsultation on ICPS ICPS અંતગયત ચાવલ્ડલાવન અને તેની 
કામગીરી 

27-9-11 

 Induction training of ICTC 

counsellors Sex ,gender and HIV –દાર્મની શાહ 10-5-11 

27-9-11 
2 Induction training of ART 

and ccc counselors-regional 
“ 12-7-11 

3 Counseling training of staff 

nurses 

 

“ 3-8-11 

4 Induction training of ICTC  

 

counsellors  

Family and marital counseling-દાર્મની 
શાહ 

22-3 12 

5 કાર્યશાળા-સર્વર્ત 
ગ્રામર્વદ્યાપીઠ સમોડા 

મહહલા સશક્ક્તકરણ-દાર્મની શાહ 28-7-11 
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6 સેક્યલુર લોક્શાહી આંદોલન-
2012 નાું રમખાણોનું સુંદભે 

મકુ્્લમ ઘેટોઆવજેશન-દાર્મની શાહ 9-2-12 

7 બાળ આર્ધકાર જાગ્રરુ્ત 
કાર્યક્ર્મ- એન.એસ.એસ.ના 
ર્વદ્યાથીઓ 

બાળ આર્ધકારો-દાર્મની શાહ 25-2-12 

 

૯. ર્વભાગ/અધ્ર્ાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા પ્રકલ્પો (પ્રોજેક્ટસ) (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી 
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ સધુી) 
ક્રમ ર્વભાગ/અધ્ર્ાપકનુું નામ  પ્રકલ્પનો ર્વષર્ પ્રકલ્પનો 

સમર્ગાળો 
સહાર્ અંગેની 

ર્વગત 
1 આનુંદી પટેલ ચાવલ્ડહલે્પ લાવન 1 વષય 

 

         2,40,000 

2 આનુંદી પટેલ              જીએફેટીએમ 5 વષય 
 

 

         10,94033 

         17,42790 

3 આનુંદી પટેલ          કાઉન્સેલીંગ 
સપુરવીઝન 

2 વષય          5,36,700 

4 આનુંદી પટેલ              જીવનદીપ 1 વષય 
 

            96240 

 

૧૦. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાર્શત થરે્લા સુંશોધનલેખો (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ 
સધુી) 
ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ સુંશોધનલેખનુું શીષયક પ્રકાશન 

સુ્ં થા/સામર્ર્કનુું 
નામ 

પ્રકાશન  
તારીખ/માસ/વષય 

1 ડો ગીતા વ્ર્ાસ 

 

પારામશયન: ર્વભાવના 
અને પ્રહક્રર્ા 
પુ્ તક-કાઉન્સેલીંગ 
પ્રહક્રર્ા 

અખુંડ્બ્જ્ર્ોત 
ફાઉન્ડેશન 

 

2011-2012 

2 

 

ડો ગીતા વ્ર્ાસ 

 

 

The problems and 

challenges faced by 

women 

પુ્ તક-status of women 

યજુીસી 2011-2012 
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૧૧. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાર્શત થરે્લાું પુ્ તકો/અનવુાદ કરેલાું પુ્ તકો (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૧થી 
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૨ સધુી) 
ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ પુ્ તકનુું શીષયક પુ્ તક-પ્રકાશકનુું  

નામ/સરનામુું 
પ્રકાશન 
માસ/વષય 

1 ડો ગીતા વ્ર્ાસ 

 

 

સામદુાર્ર્ક સુંગઠન 
પધ્ધર્ત 

રુંનાદે પ્રકાશન 2011-2012 

 

 

    

 

  

ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીર્ પ્રવરૃ્ત્ત : 
 સીંગરવા, કણ્ભા, કુજાડ-દ્કોવ તાલકુાનાું લોકો માટે મેડીકલ હલે્થ કેમ્પ-13-4-11 

 ત્રાગડ ગામની 30 બહનેોને ભરત ગુુંથણની તાલીમ,જ્ર્ોતીસુંઘના સહર્ોગથી-8-9-12 
 
 


