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વાર્ષિક અહવેાલ (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧2થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧3 સધુી જ) 
 

૧. ર્વભાગનુું નામ  : સમાજકાર્ય  
 

૨. અધ્ર્ાપકોની માહહતી  
ક્રમ નામ હોદ્દો મહત્તમ 

ર્ોગ્ર્તા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાવતા હોર્ તેનુું નામ 

૧. પ્રા. આનુંદી સ.ુપટેલ  પ્રોફેસર 

 

 

 

 

પીએચ .ડી 
 માનવ ર્વકાસ અને વતયન  
 સમાજકાર્યનીગાુંધીર્વચારધારા 
 અપરાધશાસ્ત્ર 

 કાઉન્સેલીંગ-થીર્રી અને પે્રક્ટીસ 

 દલલત આહદવાસી સમદુાર્નો 
ર્વકાસ 
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પ્રા.ગીતબેન વ્ર્ાસ  પ્રોફેસર 

 
 

પીએચ. ડી  વ્ર્ાવસાર્ર્ક સમાજકાર્યની 
ર્વચારધારા 

 સામદુાર્ર્ક સુંગઠન અને 
સામાજજક હક્રર્ા 

 કુટુુંબ મહહલા અને બાળકોના 
પ્રશ્નો 

 સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાર્ય 
૩. 

 

શ્રી બુંકીમભાઇ વસૈર્ા મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

સમાજકાર્ય 
પારુંગત 

 સામાજજક વૈર્ક્ક્તક સેવાકાર્ય 
 સામદુાર્ર્ક માનર્સક આરોગ્ર્ 

અને તબીબી સમાજકાર્ય 
 ગ્રામ વ્ર્વસ્થાપન અને 

ટેક્નોલોજી 

 લભન્ન શાહરરીક ર્ોગ્ર્તા ધરાવતા 
વ્ર્ાક્ક્તઓ સાથે સમાજકાર્ય 

 મનોલચહકત્સકીર્ સમાજકાર્ય 
૪. 

 

 

ડો. દાર્મની શાહ મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

પીએચ. ડી  રાજ્ર્શાસ્ત્ર 

 જૂથકાર્ય 
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 સામાજજક સમસ્ર્ાઓ 

 પ્રત્ર્ાર્ન 

 સુંકલલત અલભગમ 

 માનવઅર્ધકાર 

૫. 
 

 

ડો.મનોજ પરમાર મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

પીએચ.ડી  અથયશાસ્ત્ર 

 ગ્રામર્વકાસ 

 સમાજકાર્ય સુંશોધન 

 અસુંગહઠત શ્રર્મક કલ્ર્ાણ 

 પર્ાયવરણ અને આપર્ત્ત 

વ્ર્વસ્થાપન 

 યવુાનો સાથે સમાજકાર્ય 
 આહદવાસી ર્વકાસ 

6 ડો.બાદર કુરેશી મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

પીએચ.ડી  સમાજ ર્વજ્ઞાન 

 માનવ સુંશાધન 
 

૩ ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 
અ. વષય - ૨૦૧2-૧3માું વષય - ૧માું પ્રવેશ મેળવનાર ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા  :   42 

 વષય - ૨૦૧2-૧3માું 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)ુ 

30 12 42 10 08 17 00 07 42 

 

૨. પારુંગત વષય 2 
એમ.એસ.ડ્બ્લલ્ય ુ

29 13 42 12 05 19 

 
0 06 42 

૩. અનપુારુંગત 
(એમ.હફલ.) 

03 01 04 01 01 02 00 01 05 

૪. ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત 

(પીએચ.ડી.) 

03 03 06 01 00 01 00 04 06 

૫. અન્ર્          
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૪.  અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્ પહરસુંવાદમાું ભાગીદારી (સુંશોધનપત્ર રજૂ 
કયુું હોર્ તો જ ર્વગતો ભરવી)  (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 

 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું 
નામ 

કાર્યક્રમ 
(પ્રાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્) 

કાર્યક્રમના 
આર્ોજક અને 
કાર્યક્રમનુું સ્થળ 

તારીખ સુંશોધન 
લેખનુું શીષયક 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ 
      
  

 

 

    

   

 

 

   

   

 

 

   

રાષ્ટ્રીર્ 

 ડો.મનોજ 
પરમાર 

 રાષ્ટ્ષ્ટ્રર્ સેર્મનાર લોકભારતી ,સણોસરા 
 

6-2-13 નઇતાલીમનુું 
છાત્રાલર્-
ર્વશ્વશાુંર્તનુું 
ધરુવાહડયુું 

      
 ડો.દાર્મની 

શાહ 

રાષ્ટ્ષ્ટ્રર્  સેર્મનાર Third peoples 

education 

congresss,Gujarat 

vidyapith 

19-11 to 

 23-11-

12 

Privatization 

and 

liberalization 

of Indian 

education 

policy and 

its impact on 

higher 

education 
પ્રાદેર્શક 

1 પ્રો.આનુંદી 
પટેલ 

ગજુરાતમાું 
સ્ત્રીસશ્ક્ક્તકરણ:પ્રશ્નો અને 
પડકારો 

ઝેડ એન.પટેલ 
એમ.એસ.ડબલ્ય ુ
કોલેજ 

6-4-12 સ્ત્રીસશ્ક્ક્તકરણ: 
દ્રષ્ટ્ટીકોણ,પ્રહક્રર્ા 
અને પહરમાણો 
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૫. અધ્ર્ાપકો દ્વારા અલભમખુતા વગય/ઓપવગય/તાલીમ કાર્યક્રમમાું ભાગીદારી  
(તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી)  

 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું 
નામ 

કાર્યક્રમ 
(પહરસુંવાદ/અલભમખુતા 
વગય/ઓપવગય/તાલીમ 

કાર્યક્રમ) 

કાર્યક્રમના આર્ોજક 
અને કાર્યક્રમનુું સ્થળ 

સમર્ગાળો સુંશોધન 
લેખનુું 
શીષયક 

પહરસુંવાદ 

૧. ડો મનોજ 
પરમાર 

 International seminar 

Women, education 

and social 

development 

ગજુરાત 
ર્વદ્યાપીઠ,અને 
સેન્રલ યરુ્ન. 

21-23 Feb. 

2013 
 

 

૨. ડો મનોજ 
પરમાર 

National seminar on 

trible perspective and 

problems 
સમાજશાસ્ત્ર 
ર્વભાગ,ગ.ુર્વ. 

23-24 Feb 

2013 
 

3 ડો મનોજ 
પરમાર 

State level seminar on 

people decisive role in 

public hearing 

પર્ાયવરણ ર્મત્ર 29-3-2013  

4 ડો.દાર્મની 
શાહ 

લોક સનુાવણીમાું 
લોકોની ર્નણાયર્ક 
ભરુ્મકા,રાજ્ર્કક્ષાનો 
સેર્મનાર 

ગજુરાત ર્વદ્યાપીઠ 29-3-13  

5 શ્રી બુંહકમભાઇ 
વસૈર્ા 

National seminar on 

trible perspective and 

problems 
સમાજશાસ્ત્ર 
ર્વભાગ,ગ.ુર્વ. 

23-24 Feb 

2013 
 

6 શ્રી બુંહકમભાઇ 
વસૈર્ા 

સ્ટેટસ ઓફ સીડયલુકાસ્ટ 
અને સીડયલુ રાઇબ 

સેન્ટર ફોર સોસીર્લ 
સ્ટડીઝ ,સરુત 

 

4-7-12  

કાર્યશાળા / ઓપવગય 
૧. ડો મનોજ 

પરમાર 

જાર્તગત ભેદભાવો અને 
મહહલાલક્ષી કાર્દાઓ 

જેન્ડર હરસોસય સેન્ટર 21-12-12  

૨. ડો મનોજ 
પરમાર 

બાળ આર્ધકારો અને 
ચાઇલ્ડલાઇનઅંગે 

ચાઇલ્ડલાઇન 11-2-12  
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સુંવેદનશીલતા  
 

3 ડો મનોજ 
પરમાર 

Training on 

counseling supervision 

GFATM 

,સમાજકાર્ય ર્વભાગ 
7-8 માચય 
2013 

 

4 પ્રો.આનુંદી 
પટેલ 

લીડરશીપ રેનીંગ ફોર 
મેનેજર 

Tiss ,ડેલ કાનેગી 10-14 
જુલાઇ 
2012 

 

5 પ્રો.આનુંદી 
પટેલ 

Consultation on ICPS સામાજજક ન્ર્ાર્ 
અને અર્ધકારીતા 

3-11-12  

6 પ્રો.આનુંદી 
પટેલ 

Agenda for civil 

society networking on 

child labor 

issues,challenges and 

coordinator between 

govt.and NGO 

Labour dept. 25-10-12  

હરફે્રસર / ઓહરએન્ટેશન કોસય 
૧. ડો મનોજ 

પરમાર 

Environmental 

scinence 
ગજુ.યરુ્ન. 26જુન-14 

ઓગ.12 

 

૨. ડો.દાર્મની 
શાહ 

માનવ અર્ધકાર ગજુ.યરુ્ન 4-24 
ફેબ્ર.ુ13 

 

3 ડો.દાર્મની 
શાહ 

 

કાઉન્સેલલિંગ સપુરવીઝન 
હરફે્રસર તાલલમ 

જીએફએટીએમ,ગ.ુર્વ 7-9 માચય 
2013 

 

અલભમખુતા ર્શલબર 

૧.   

 

   

૨.   
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૬. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત પહરસુંવાદ / કાર્યશાળા  
       (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 

 

ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ ભાગ 
લેનારની 
સુંખ્ર્ા 

1 સુંવેદનશીલતા કાર્યક્રમ બાળ અર્ધકારો અને આપણી 
ર્નસ્બત 

11-2-13 50 

 

 

૭. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત બહારના તજજ્ઞના વ્ર્ાખ્ર્ાનો  
 (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 
ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ 

1 માનવાઅર્ધકાર ર્વષર્ મઠુભેડ,હહરાસતમાું મતૃ્ય ુતથા આત્ર્ાચાર  
 

4-3-13 

2 સેત ુ– સ્ત્રી-પરુુષ અસમાનતા અને આરોગ્ર્નાું 
પ્રશ્નો -ર્વનભુાઇ પટેલ 

3-7-12 

3 સેત ુ પુંચાર્તીરાજ-હમેુંતકુમાર શાહ 4-7-12 
4 સેત ુ પર્ાયવરણીર્ સમસ્ર્ાઓ અને સમાજકાર્ય-

ર્વજર્ કૌશલ 
4-7-12 

5 સેત ુ સમદુાર્ –કુટુુંબઆધાહરત પનુ:વસન અને 
સમાજકાર્ય દ્ર્સસ્ટીકોણ –પ્રર્વણભાઇ પુંડયા 

5-7-12 

6 સેત ુ ર્સશ્કધ્ધ,પે્રરણા,અલભવ્ર્ક્ક્ત,ર્વસ્તરણ કાર્ય 
કૌશલ્ર્કાર્યશાળા –શુંકરભાઇ 
ઉત્તમચુંદાણી 

6-7-12 

7 સેત ુ વ્ર્ાવસાર્ર્ક સમજકાર્યનાું કે્ષત્રો,ભરુ્મકા 
અને પડકારો- સમુુંતભાઇ મજમદુાર 

10-7-12 

8 સેત ુ સામદુાર્ર્ક ર્વકાસ કાર્યક્ર્મોમાું  
સમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનગીરી-સરેુશ  
રામાનજુ 

10-7-12 

9 સેત ુ જાહરે સ્વાસ્્ર્ અને તબીબી આરોગ્ર્ 10-7-12 
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સેવાઓનુું માળખ-ુડો.જગદીશચુંદ્ર  દાફત 
10  સેત ુ પ્રહક્રર્ા દસ્તાવેજીકરણ –સુંજર્ દવે 12-7-12 
11 માનર્સક આરોગ્ર્  ર્વશેષ 

વ્ર્ાખ્ર્ાન 
માનર્સક આરોગ્ર્ –અથય,વગીકરણ અને 
સારવાર 

5અને 7 
નવે.2012 

 

૮. ર્વભાગના અધ્ર્ાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાર્ અન્ર્ જગ્ર્ાએ અપારે્લ વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
(તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 

ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ 

 પ્રો.આનુંદી પટેલ 
 

  

1 યજુીસી સ્પોન્સર ઓહરએન્ટેશન કોસય 
,સૌરા.યરુ્ન 

ગ્રાર્મણ સામાજકાર્યની નવી 
ર્થર્હરઝ 

7-1-13 

2 યજુીસી સ્પોન્સર હરફે્રસરકોસય,ગજુ.યરુ્ન દલલત મદુ્દાઓ અને માનવ 
અર્ધકાર 

12-2-13 

3 કાઉન્સેલરોની તાલલમ,સમાજકાર્ય 
ર્વભાગ 

 

કાઉન્સેલરના વલણો,મલુ્ર્ો 
અને સકુ્ષ્મ કુશળતાઓ 

6-2-13 

4 કુટુુંબ સલાહ કેંદ્રોના કાઉન્સેલરોની 
તાલીમ.સમાજ કલ્ર્ાણસલાહકાર બોડય 

કાઉન્સેલરના વલણો,મલુ્ર્ો 
અને સકુ્ષ્મ કુશળતાઓ 

 

 

9-1-13 

 

 

 

5 
કુટુુંબ સલાહ કેંદ્રોના કાઉન્સેલારોની 
તાલીમ.સમાજ કલ્ર્ાણ સલાહકાર 
બોડય 

કાઉન્સેલીંગનાું તબક્કાઓ અને 
પ્રહક્રર્ા 

10-1-13 

 

6  મહહલા જાગ્રર્તર્શલબરનાું સુંગઠકોની 
તાલલમ , સમાજ કાલ્ર્ાણસલાહકાર 
બોડય 

સમાજમાું મહહલઓનોદરજ્જો 
અને ભરુ્મકા 

18-2-13 

7 મહહલા જાગ્રર્તર્શલબરનાું સુંગઠકોની 
તાલલમ , સમાજ કલ્ર્ાણસલાહકાર 
બોડય 

મહહલા સશહકતકરણ 20-2-13 
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8 8 મી માચય મહહલા હદન –અલખલ 
ગજુરાત મહહલા  સુંગઠન 

મહહલા અને સમાજ 8 માચય 2013 

9 હરફે્રશર તાલીમ જીએફએટીએમ 

સમાજકાર્ય ર્વભાગ 
એડ્બ્વોકસી અને નેટવહકિંગ 7-9 માચય 2013 

10 હરફે્રશર તાલીમ જીએફએટીએમ 

સમાજકાર્ય ર્વભાગ 
આઇસીટીસીમાું આઉટહરચ 
કાર્ય 

7/9,20/9/10/10/12 

20-9-12 

 
11 ઓહરએંટેશન વકયશોપ ઓન હરફે્રશર 

મોડયલુ, જીએફએટીએમ 

સમાજકાર્ય ર્વભાગ 

સ્ત્રી અને પરુુષનુું શહરર તુંત્ર 28-4-12 

12 ચાઇલ્ડ્બ્લાઇન કાર્યશાળા બાળ આર્ધકારો 11-2-13 
13 કાઉન્સેલીંગ સપુરર્વઝનની 

તાલલમ,એમએસયરુ્ન. વડોદરા. 
કાઉન્સેલીંગ સપુરર્વઝન 18-7-12 

 ડો.મનોજ પરમાર   

1 પ્રબધુ્ધ ટ્ર્સસ્ટ,અમદાવાદ શહરે અને શહરેની આસપાસ 
વનીકરણ 

2-6-12 

2 આઇસીટીસી કાઉન્સેલરની તાલલમ કલુંક અને ભેદભાવ 26-7-12 

15-2-13 
3 આઇસીટીસી કાઉન્સેલરની તાલલમ હકશોરાવસ્થાનુું આઇસીટીસીમાું 

કાઉન્સેલીંગ 
23/8,6/9,18/9,27/1

1,26/11 

 

4 જે.સી કુમારપ્પા સમાજકાર્ય સમાજકાર્યનાું બદલાતા કે્ષત્રો 26-2-12 
5 સમાજકાર્ય ,સૌરાષ્ટ્ર યરુ્ન. બદલાતી પ્રવતયમાન સામાજજક 

ક્સ્થતી અને સમાજકાર્યનાું 
કે્ષત્રો 

26-3-13 

6 માતમૃુંહદર કોલેજ રાજકોટ સમાજકાર્ય સુંશોધનનાું મળુ 
તત્વો 

26-3-13 

 ડો દાર્મની શાહ   

1 હલે્લો સખી, દુરદશયન આંતરરાષ્ટ્ટીર્ મહહલાહદન-
મહહલાસશક્ક્તકરણ 

7-3-13 
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2 મહહલાસેલ, કેએસવી, યરુ્ન. ગાુંધીનગર જષ્ટ્સ્ટસ વમાય કર્મટી હરપોટય  9-3-13 

 

૯. ર્વભાગ/અધ્ર્ાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા પ્રકલ્પો (પ્રોજેક્ટસ)  
        (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 
ક્રમ ર્વભાગ/અધ્ર્ાપકનુું નામ  પ્રકલ્પનો ર્વષર્ પ્રકલ્પનો 

સમર્ગાળો 
સહાર્ અંગેની 

ર્વગત 
 પ્રો.આનુંદી પટેલ ચાઇલ્ડહલે્પલાઇન 2003થી 

 

2,40,000 

 પ્રો.આનુંદી પટેલ જીએફએટીએમ- 
 

કાઉન્સેલરોની તાલલમનુું 
સેંટર 

જાન્ય.ુ2009થી 
 

 

47,73,618 

 

૧૦. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાર્શત થરે્લા સુંશોધનલેખો  
 (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 
ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ સુંશોધનલેખનુું શીષયક પ્રકાશન 

સુંસ્થા/સામર્ર્કનુું 
નામ 

પ્રકાશન  
તારીખ/માસ/વષય 

1 પ્રો.આનુંદી પટેલ 

 

સ્ત્રીસશ્ક્ક્તકરણ: 
દ્રષ્ટ્ટીકોણ,પ્રહક્રર્ા અને 
પહરમાણો 

ઝેડ એન.પટેલ 
એમ.એસ.ડબલ્ય ુ
કોલેજ,ભજુ 

 

 

6-4-12 

 

૧૧. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાર્શત થરે્લાું પસુ્તકો/અનવુાદ કરેલાું પસુ્તકો  
        (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૨થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૩ સધુી) 
ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ પસુ્તકનુું શીષયક પસુ્તક-પ્રકાશકનુું  

નામ/સરનામુું 
પ્રકાશન 
માસ/વષય 

1 પ્રો.આનુંદી પટેલ 

 

વ્ર્ાવસાર્ર્ક સામાજકાર્યનાું 
આધારસ્તુંભો 

ત્રીજી આવ્રરુ્ત્ત 

વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
અલભવ્રરુ્ત્ત 
પ્રકાશન 

 

2013 

૧૨. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીર્ પ્રવરૃ્ત્ત : 


