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વાર્ષિક અહવેાલ (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી જ) 

 

૧. ર્વભાગનુું નામ  : સમાજકાર્ય 
 

૨. અધ્ર્ાપકોની માહહતી : 
ક્રમ નામ હોદ્દો મહત્તમ 

ર્ોગ્ર્તા 
જે પ્રશ્નપત્રો ભણાવતા હોર્ તેનુું નામ 

૧. પ્રો. આનુંદી પટેલ પ્રોફેસર અને 
અધ્ર્ક્ષા 

 

ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત - વ્ર્ાવસાર્ર્ક સમાજકાર્યની ર્વચારધારા 
- માનવર્વકાસ અને વતયન 

- સમાજકલ્ર્ાણ અને ર્વકાસલક્ષી 
સેવાઓનુું વ્ર્વસ્થાપન 

- દલલત સમદુાર્ ર્વકાસ  
- કાઉન્સેલીંગ- થીર્રી અને પે્રક્ટીસ 

૨. પ્રો. ગીતા વ્ર્ાસ  પ્રોફેસર ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત - સુંસ્થા દ્વારા સોપારે્લ કામગીરી 
૩. 

 

ડો. દાર્મની શાહ મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત - સમાજર્વજ્ઞાન પહરચર્- રાજર્શાસ્ત્ર 

- જૂથકાર્ય 
- સુંકલલત અલભગમ 

- ર્વકાસ અને સામાજજક સમસ્ર્ાઓ 

- સમાજકાર્યમાું પ્રત્ર્ાર્ન 

- માનવ અર્ધકાર 

૪. 
 

શ્રી બુંહકમભાઈ વસૈર્ા  મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

પારુંગત - સામાજજક વૈર્ક્ક્તક સેવાકાર્ય 
- ગ્રામ વ્ર્વથાપન અને ગ્રામોલચત 
ટેકનોલોજી 

- સામદુાર્ર્ક આરોગ્ર્, માનર્સક આરોગ્ર્ 
અને તબીબી સમાજકાર્ય 

- લભન્ન શારીહરક ર્ોગ્ર્તા ધરાવતા 
વ્ર્ક્ક્તઓ સાથે સમાજકાર્ય 

- મનોલચકીત્સકીર્ સમાજકાર્ય 
૫. 
 

 

ડૉ. મનોજ પરમાર  મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત - સમાજર્વજ્ઞાન પહરચર્- અથયશાસ્ત્ર 

- ગ્રામર્વકાસ 

- સમાજકાર્ય સુંશોધન 
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- અસુંગહિત શ્રર્મક કલ્ર્ાણ અને માનવ 
સુંસાધન 

- આહદવાસી સમદુાર્નો ર્વકાસ 

- પર્ાયવરણ 

- યવુાનો સાથે સમાજકાર્ય 
૬. 
 

 

ડૉ. આલાભાઈ ખમલ મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 
(એડહોક) 

ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત 
(NET-JRF) 

- સમાજકાર્યની ગાુંધીર્વચારધારા 
- સામદુાર્ર્ક સુંગિન અને સામાજજક 
હક્રર્ા 

- કુટુુંબ, બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો 
- અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાજજક કાર્દાઓ 

- સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાર્ય 
૭. ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ  મદદનીશ 

કાર્યક્રમ 
સુંકલનકતાય  

ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત - મખુ્ર્ જવાબદારી ર્વસ્તરણ કેન્ર ગોતા  
- સમાજર્વજ્ઞાન પહરચર્- સમાજશાસ્ત્ર 

- આપર્ત વ્ર્વસ્થાપન 
 

૩ ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 
અ. વષય - ૨૦૧૪-૧૫માું સત્ર  - ૧માું પ્રવેશ મેળવનાર ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા  : ૪૨ 

 વષય - ૨૦૧૪-૧૫માું સત્ર - ૧ની વાર્ષિક પરીક્ષામાું બેસનાર ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા : ૪૨ 

બ. 
 

ક્રમ 

 

અભ્ર્ાસક્રમનુું 
નામ 

ર્વદ્યાથીઓ 

ભાઈઓ બહનેો કુલ અનસુલૂચત 

જાર્ત 

અનસુલૂચત 

જનજાર્ત 

અન્ર્ 

પછાતવગય 
શારીહરક 

ર્વકલાુંગ 

સામાન્ર્ કુલ 

૧. પારુંગત-સત્ર-૧ 

(એમ.એ.) 
૩૦ ૧૨ ૪૨ ૯ ૬ ૧૯ - ૮ ૪૨ 

૨. પારુંગત-સત્ર-૩ 

(એમ.એ.) 
૨૮ ૧૨ ૪૦ ૧૧ ૫ ૧૮ - ૬ ૪૦ 

૩. અનપુારુંગત 

(એમ.હફલ.) 
૩ ૨ ૫ ૧ - ૨ - ૨ ૫ 

૪. ર્વદ્યાવાચસ્પર્ત 

(પીએચ.ડી.) 
૧ - ૧ - - ૧ - - ૧ 

૫. અન્ર્          
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૪. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્ પહરસુંવાદમાું ભાગીદારી (સુંશોધનપત્ર રજૂ કયુું 
હોર્ તો જ ર્વગતો ભરવી)  (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ કાર્યક્રમ 

(પ્રાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્) 
કાર્યક્રમના 

આર્ોજક અને 

કાર્યક્રમનુું 
સ્થળ 

તારીખ સુંશોધન 

લેખનુું 
શીષયક 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ 

1 ડૉ. દાર્મની શાહ 

 
Weaker sections: political 
social management in Indian 
context  

રાજર્શાસ્ત્ર 
ર્વભાગ, 
સરદાર પટેલ 
યરુ્નવર્સિટી, 
વલ્લભ 
ર્વદ્યાનગર 

૧૧ 
ફેબ્રઆુરી 
૨૦૧૫ 

Muslim 
ghettos in 
Gujarat 
after 2002 
Riots: 
Expectation
s of 
minorities 
from 
society and 
governmen
t 

રાષ્ટ્રીર્ 

2 

 
ડૉ. મનોજ 
પરમાર  

“Gender discrimination in 
geographical perspectives”  

નલીની 
અરર્વિંદ અને 
ટી. વી. પટેલ 
આટયસ 
કોલેજના 
ભગૂોળ 
ર્વભાગ, 
વલ્લભ 
ર્વદ્યાનગર 

૨૩ 
ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

“ગજુરાત 
ર્વધાનસભા
ની 
ચુુંટણીઓમાું 
સ્ત્રીઓની 
રાજકીર્ 
સહભાગીદા
રી” 



 6 

3  “Issues and challenges amongst 

child labour and school 

attendance”  

શ્રી વી.એમ. 
સાુંકરીર્ા 
મહહલા આટયસ 
કોલેજના 
અથયશાસ્ત્ર 
ર્વભાગ, બોટાદ  

૧૧ 
ઓક્ટોબર 
૨૦૧૪ 

“બાળ લભક્ષકુ 
સામાજજક 
સુંવેદનહીન
તાનુું 
પહરણામ 
કેટલાક 
એકમ 
અભ્ર્ાસ” 

4  “A Developmental Progression of 

Scheduled Caste and Scheduled 

Tribe in India at the threshold of 

Globalization: A Golden 

Nightmare”  

ઓરેંજ સીટી 
કોલેજ ઓફ 
સોશ્ર્લ વકય - 
નાગપરુ 

૩-૪ 

જાન્યઆુ
રી ૨૦૧૫ 

अनसुचूितजा
ती और 

जनजातत 

समदुायमे 

भमूमधारण 

सीमाांतीकरण 

और 

सामाजजक 

हामियेमे 

धकेलनेकी 
प्रक्रिया 

5 શ્રી આલાભાઇ 
ખમલ 

“Issues and Challenges amongst 

Child Labour and School 

Attendance”  

શ્રી વી.એમ. 
સાુંકરીર્ા 
મહહલા આટયસ 
કોલેજના 
અથયશાસ્ત્ર 
ર્વભાગ, બોટાદ  

૧૧ 
ઓક્ટોબર 
૨૦૧૪ 

“અસુંગહિત 
કે્ષત્રના 
અગહરર્ા 
સમદુાર્ના 
બાળકો અને 
ર્શક્ષણની 
સમસ્ર્ા” 

પ્રાદેર્શક 
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૫. અધ્ર્ાપકો દ્વારા અલભમખુતા વગય/ઓપવગય/તાલીમ કાર્યક્રમમાું ભાગીદારી 
(તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 

 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ કાર્યક્રમ 

(પહરસુંવાદ/અલભમખુતા 
વગય/ઓપવગય/તાલીમ 

કાર્યક્રમ) 

કાર્યક્રમના 
આર્ોજક અને 

કાર્યક્રમનુું સ્થળ 

સમર્ગાળો સુંશોધન 

લેખનુું 
શીષયક 

પહરસુંવાદ 

1 ડૉ. દાર્મની શાહ “Inform Inspire, Impact, 
Poverty and Climate 
Change in India” 

Indian 
development 
coalition of 
America and 
CEE Ahmedabad 

૧૨-૧૩ 
જાન્યઆુરી 
૨૦૧૫ 

- 

2 શ્રી આલાભાઇ 
ખમલ 

State level NGO meet 

“Adolescent education 

program in Gujarat state” 

Family planning 

association of 

India 

૨૩ જુલાઈ 
૨૦૧૪ 

- 

કાર્યશાળા / ઓપવગય 
3 ડૉ. મનોજ પરમાર  કાઉન્સેલલિંગ પ્લસ તાલીમ GFATM ૧૦ થી ૧૨ 

જૂન ૨૦૧૪ 
- 

હરફે્રસર / ઓહરએન્ટેશન કોસય 
4 ડૉ. દાર્મની શાહ “Environmental study” 

 
સ્ટાફ એકેડમેી 
કોલેજ ગજુરાત 

યરુ્નવર્સિટી, 
અમદાવાદ 

૨ થી ૨૨ 

જુન ૨૦૧૪ 

 

- 

5 શ્રી બુંહકમભાઈ 
વસૈર્ા  

“Environmental study” 

 
સ્ટાફ એકેડમેી 
કોલેજ ગજુરાત 

યરુ્નવર્સિટી, 
અમદાવાદ 

૨ થી ૨૨ 

જુન ૨૦૧૪ 

- 

અલભમખુતા ર્શલબર 

6 શ્રી આલાભાઈ 

ખમલ 

“ગાુંધીર્વચાર અને 

ઉચ્ચર્શક્ષણ” 

ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ, 

અમદાવાદ 

૧ થી ૬ જુન 

૨૦૧૪ 

- 
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૬. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત પહરસુંવાદ/કાર્યશાળા 
       (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 

 

ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ ભાગ 

લેનારની 
સુંખ્ર્ા 

૧ "હકશોરાવસ્થા ર્શક્ષણ "  
કાર્યશાળા 

સમાજકાર્ય પારુંગત સત્ર ૨ના 
ર્વદ્યાથીઓને "હકશોરાવસ્થા ર્શક્ષણ " 
ની તાલીમ ફેર્મલી પ્લાર્નિંગ 
એસોસીએશન ઓફ ઇન્ડીર્ા દ્વારા 
આપવામાું આવી. જેમાું યવુાનોની 
ભરૂ્મકા ર્વષે શ્રી સરેુશભાઈ મરાિા 
(FPAI), જેન્ડર અને માનવ અર્ધકાર 
ર્વષે શ્રી નેહાબેન પુંચાલ (FPAI), 
હકશોરાવસ્થામાું આવતા શારીહરક 
ફેરફારો, પ્રજોત્પાદન અને 
ર્નર્ુંત્રણના સાધનો ર્વષે ડૉ. 
જલ્પાબેન વ્ર્ાસ (ગાર્નેકોલોજજસ્ટ), 
જાતીર્તા અને એઇડ્સ ર્વષે શ્રી 
પવન ભારદ્વાજ (મદદનીશ ર્નર્ામક, 
એઇડ્સ કુંરોલ સોસાર્ટી),  
પ્રત્ર્ાર્ન, ર્નણયર્ની કુશળતા અને 
સુંબુંધોની ર્વર્વધતા ર્વષે શ્રી 
હકરીટભાઈ શેલત (IEC ર્નષ્ટ્ણાુંત) 
અને રેકોડીંગ અને રીપોટીંગ ર્વષે 
શ્રી સ્નેહાલી ભાવસાર દ્વારા તાલીમ 
આપવામાું આવી.  

૩૧ માચય 
અને ૧ 
એર્પ્રલ 
૨૦૧૫ 

સત્ર ૧ ના 
ર્વદ્યાથીઓ  
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૭. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત બહારના તજજ્ઞના વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
 (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 
ક્રમ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ 

1 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૧  

જીવન કૌશલ્ર્ ર્વષે શ્રી પ્રવીણભાઈ 
ખીમસરુીર્ા (નવજીવન રસ્ટ- રાજકોટ) 

૨૫-૨૬ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

2 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૧ 

વ્ર્વસાર્ર્ક ર્વકાસ અને દરમ્ર્ાનગીરી 
કુશળતા ર્વષે શ્રી ધવૃભાઈ જોષી (યરુ્નસેફ- 
ગાુંધીનગર) 

૨૭-૨૮ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

3 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૧ 

દસ્તાવેજીકરણ અને ર્વર્વધ સુંજર્ રષ્ષ્ટ્ટ 
માધ્ર્મોનો ઉપર્ોગ ર્વષે શ્રી સુંજર્ભાઈ દવે 
(ચરખા, અમદાવાદ) 

૩૦ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

4 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૧ 

પરુંપરાગત માધ્ર્મોનો ઉપર્ોગ- શેરીનાટક, 
લોકગીત, પપેટ, વાતાય ર્વષે શ્રી જનકભાઈ 
દવે 

૩ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 

5 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૩ 

કુશળતા ર્વકાસમાું સ્વને સમજવાની ટેકર્નક, 
સહાનભુરૂ્ત, ટેકો કરવાની, પ્રર્તપષુ્ષ્ટ્ટ, 
હહમાર્ત અને નેટવહકિંગ કુશળતાઓ ર્વષે શ્રી 
જરે્શભાઇ મુુંધવા અને હતેલ પાિક 

૨૫ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

6 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૩ 

સુંઘષય ર્નવારણ અને ભાવનાત્મક થાકનુું 
વ્ર્વસ્થાપન ર્વષે શ્રી ધમીષ્ટ્િા નાણાવટી 

૨૬ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

7 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૩ 

દસ્તાવેજીક હફલ્મનો ઉપર્ોગ ર્વષે શ્રી 
રણજીત ગઢવી 

૨૬ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

8 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૩ 

દસ્તાવેજીક હફલ્મ ર્નમાયણ ર્વષે શ્રી રાજીવ 
સોંદરવા 

૨૭ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

9 વ્ર્ક્ક્તગત અને વ્ર્ાવસાર્ર્ક 
ર્વકાસ કોસય કાર્યશાળા સત્ર ૩ 

લેખન કૌશલ્ર્ અને જાહરેમાું બોલવાની 
કુશળતા ર્વષે શ્રી સુંજર્ભાઈ દવે (ચરખા, 
અમદાવાદ) 

૨૮ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

10 સામાજજક સમસ્ર્ાઓ અને 
ર્વકાસ ર્વષર્માું વ્ર્ાખ્ર્ાન  

સત્ર-૩ 

સામાજજક સમસ્ર્ાઓ અને ર્વકાસ તજજ્ઞ 
ભતૂપવૂય ર્વદ્યાથીની શ્રી દશયના વ્ર્ાસ 

૦૧ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 
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11 અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાજજક 
કાર્દાઓ ર્વષર્માું વ્ર્ાખ્ર્ાન 

સત્ર-૪ 

“કેદીઓનુું કલ્ર્ાણ, સધુારણા અને 
અર્ધકારોમાું જેલતુંત્રની કામગીરી” ર્વષર્ 
પર તજજ્ઞ ભતૂપવૂય ર્વદ્યાથીશ્રી મહશેભાઇ 
રાિોડ (કલ્ર્ાણ અર્ધકારી, મધ્ર્સ્થ જેલ, 
વડોદરા) 

૧૦ જાન્યઆુરી 
૨૦૧૫ 

12 પર્ાયવરણ ર્વષર્માું વ્ર્ાખ્ર્ાન 

સત્ર-૪ 
“પર્ાયવરણ સુંરક્ષણ માટે સ્થાનીર્ 
આંદોલનનો અલભગમ” ર્વષર્ પર તજજ્ઞ શ્રી 
આબ્દુલભાઈ  

૫ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ 

13 આહદવાસી સમદુાર્ ર્વકાસ 
ર્વષર્માું વ્ર્ાખ્ર્ાન 

સત્ર-૪ 

“આહદવાસી સમદુાર્ માટેની બુંધારણીર્ 
જોગવાઈઓ” અને “આહદવાસી સમદુાર્ના 
ર્વકાસ માટેની ર્ોજનાઓ” ર્વષર્ પર તજજ્ઞ 
ભતૂપવૂય ર્વદ્યાથી શ્રી દેવચુંદ વહોર્નર્ા 
(આહદવાસી સુંશોધન અને તાલીમ કેન્ર) 

૯ અને ૧૧ 

ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ 

14 માનવ અર્ધકાર ર્વષર્માું 
વ્ર્ાખ્ર્ાન સત્ર-૪ 

“આંતરરાષ્ટ્રીર્ માનવ અર્ધકાર સુંસ્થાઓની 
કામગીરી, અસરકારકતા અને મર્ાયદાઓ” 
તજજ્ઞ ભતૂપવૂય ર્વદ્યાથીની શ્રી દશયના વ્ર્ાસ 

૧૨ ફેબ્રઆુરી 
૨૦૧૫ 

 

૮. ર્વભાગના અધ્ર્ાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ ર્સવાર્ અન્ર્ જગ્ર્ાએ અપારે્લ વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
(તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 

ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ કાર્યક્રમનુું નામ ર્વષર્ તારીખ 

1 પ્રો. આનુંદી પટેલ “ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ અલભમખુતા” 
૨૦૧૪ 

‘સહર્શક્ષણ શા માટે’ ૫ જુલાઇ 
૨૦૧૪ 

2  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
ART/STI supportive 

supervision training on 

counseling plus 

“Use of self in counseling” ર્વષર્ પર 
તાલીમ આપી 

૧૨ જુલાઇ 

૨૦૧૪ 

3  પુંહડત રર્વશુંકર યરુ્નવર્સિટી- 
છત્તીશગઢ આર્ોજજત workshop 

on counseling supervision 

“ethical issues in counseling 

supervision” and “forms, types, style 

and function of counseling 

supervision” ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૧૭-૧૮ જુલાઇ 

૨૦૧૪ 

4  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
કાઉન્સેલરોની એડ્વાન્સ 
કાઉન્સેલલિંગ હરફે્રશર રેનીંગ 

“ethical issues in counseling 

supervision” and “forms, types, style 

and function of counseling 

supervision” ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૧૯ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 
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5  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
કાઉન્સેલરોની એડ્વાન્સ 
કાઉન્સેલલિંગ હરફે્રશર રેનીંગ 

“Counseling Core Competence” 
ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૨૦ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

6  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
કાઉન્સેલરોની એડ્વાન્સ 
કાઉન્સેલલિંગ હરફે્રશર રેનીંગ 

“Counseling Core Competence” 
ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૧૦ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 

7  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
કાઉન્સેલરોની એડ્વાન્સ 
કાઉન્સેલલિંગ હરફે્રશર રેનીંગ 

“Mental Health Issues” ર્વષર્ પર 
તાલીમ આપી 

૧૧ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 

8  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
કાઉન્સેલરોની એડ્વાન્સ 
કાઉન્સેલલિંગ હરફે્રશર રેનીંગ 

“Counseling Core Competence” 
ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૨૩ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 

9  ડી.ડી. ગીરનાર આર્ોજજત “હલેો 
સખી” કાર્યક્રમ 

‘ગાુંધીજી અને અસ્પશૃ્ર્તા તથા 
સ્વચ્છતા અલભર્ાન’ 

૮ નવેમ્બર 
૨૦૧૪ 

10  ગજુરાત રાજર્ બાળ અર્ધકાર 
ર્ાત્રા 

“ગજુરાતમાું બાળકોની સલામતી” ૨૦ નવેમ્બર 
૨૦૧૪ 

11  જેન્ડર હરસોસય સેન્ટર આર્ોજજત 
પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝ સપોટય  
સેન્ટર ર્ોજના 

“કાઉન્સેલલિંગ કુશળતા, પ્રહક્રર્ા અને 
ર્સિંધ્ધાુંતો” ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૬ ડીસેમ્બર 
૨૦૧૪ 

12  મહહલા અને બાળ કલ્ર્ાણ 
મુંત્રાલર્ હદલ્હી દ્વારા રચારે્લ 
“હાઈલેવલ કર્મટી ઓન સ્ટેટસ 
ઓફ વીમેન” 

“ગજુરાતમાું મહહલાઓની ર્શક્ષણની 
ક્સ્થર્ત” ર્વષે રજૂઆત  

૯ ડીસેમ્બર 
૨૦૧૪ 

13  ચાઈલ્ડલાઈન નોડલે એજન્સી 
દ્વારા આર્ોજજત બે હદવસીર્ 
અલગ અલગ શહરેોની 
ચાઈલ્ડલાઈનના ૨૫ કાર્યકતાયઓ   

“કાઉન્સેલલિંગ, કોમ્યરુ્નકેશન એન્ડ 
ડોક્યમેુન્ટેશન” ર્વષર્ પર તાલીમ 
આપી 

૧૯-૨૦ 
હડસેમ્બર 
૨૦૧૪ 

14  યજુીસી સેન્ટર ફોર વમુન 
સ્ટડીઝ- ઉદેપરુ આર્ોજજત “Skill 
Orientation and Women 

ચાવીરૂપ વ્ર્ાખ્ર્ાન ૨૩ હડસેમ્બર 
૨૦૧૪ 
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Empowerment” રાષ્ટ્રીર્ 
સેર્મનાર 

15  રક્ષા શક્ક્ત યરુ્નવર્સિટીમાું 
અપરાધશાસ્ત્ર કોસય (એમ.એ.) 

“NGO Management” નુું ર્શક્ષણકાર્ય ૧૬ વ્ર્ાખ્ર્ાન 
સપ્ટે. થી હડસે. 
૨૦૧૪ 

16  જેન્ડર હરસોસય સેન્ટર આર્ોજજત 
કાઉન્સેલર, હલે્પલાઇન કો-
ઓહડિનેટર, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 
GVK-EMRI 108 ની તાલીમ 

“How to have a dialog with women 
victims/counseling skills experience 
sharing” ર્વષર્ પર તાલીમ આપી 

૧૯ ફેબ્રઆુરી 
૨૦૧૫ 

17  જેન્ડર હરસોસય સેન્ટર આર્ોજજત 
પોલીસ બેઇઝ સપોટય  સેન્ટરના 
કાઉન્સેલરોની તાલીમ 

“કાઉન્સેલલિંગની ર્વભાવના, ગણુો, મલુ્ર્ો 
માન્ર્તાઓ અને કુશળતાઓ” ર્વષર્ 
પર તાલીમ આપી 

૧૮ માચય 
૨૦૧૫ 

18  AINS hospital nursing 
students 

Stress and stress management ૨૧ માચય 
૨૦૧૪ 

19 ડૉ. દાર્મની શાહ  રક્ષા શક્ક્ત યરુ્નવર્સિટીમાું 
અપરાધશાસ્ત્ર કોસય (એમ.એ.) 

“Civil society and crime 
prevention” નુું ર્શક્ષણકાર્ય 

૧૦ વ્ર્ાખ્ર્ાન 
સપ્ટે. થી નવે. 
૨૦૧૪ 

20  એચ.કે. કોલેજના ૫૦ મલુાકાતી 
ર્વદ્યાથીઓને વ્ર્ાખ્ર્ાન  

સમાજકાર્ય ર્વભાગ ર્વશેની કામગીરી ૨૩ ઓગસ્ટ 
૨૦૧૪ 

21  સેક્યલુર લોકશાહી આંદોલન “ગજુરાતમાું મકુ્સ્લમોની ક્સ્થર્ત” ૨૬ ફેબ્રઆુરી 
૨૦૧૫ 

22  આટયસ એન્ડ કોમસય કોલેજ 
આંકલાવ 

“સશક્ક્તકરણ અને મહહલાઓના પ્રશ્નો” ૩ માચય ૨૦૧૫ 

23 ડૉ. મનોજ પરમાર  ગ્રામર્વદ્યા અનસુ્નાતક કેન્ર, 
લોકભારતી- સણોસરાના  
ર્વદ્યાથીઓને વ્ર્ાખ્ર્ાન  

“ગ્રામર્વકાસના કે્ષત્રો” ૭ એર્પ્રલ 

૨૦૧૪ના 

24  ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ આર્ોજજત 
"યવુા પ્રબોધન ર્શલબર" 

“યવુાનોની સામાજજક જવાબદારી” ૨૨ મે ૨૦૧૪ 

25  ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ આર્ોજજત 
"યવુા પ્રબોધન ર્શલબર" 

“વ્ર્ક્ક્ત, સમદુાર્ અને સષુ્ષ્ટ્ટ સાથેના 
આંતર વૈર્ક્ક્તક સુંબુંધો” 

૨૨ મે ૨૦૧૪ 



 13 

26  હમેચુંરાચાર્ય યરુ્ન. પાટણ મકુામે 
સમાજકાર્ય ર્વભાગ આર્ોજજત 
“સમાજકાર્ય સેત”ુ અલભમખુતા 
કાર્યક્રમ 

‘સ્વ ઓળખ’ ૧૦ જુલાઇ 

૨૦૧૪ 

27  શાુંર્ત સુંશોધન કેન્ર, ગજૂરાત 
ર્વદ્યાપીિ આર્ોજજત “આંતર 
ર્વદ્યાકીર્ રષ્ષ્ટ્ટએ શાુંર્તની 
ર્વભાવના” 

“સમાજકાર્ય અને શાુંર્ત” ૨૦ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 

28  GFATM પ્રોજેકટ દ્વારા આર્ોજજત 
કાઉન્સેલરોની એડ્વાન્સ 
કાઉન્સેલલિંગ હરફે્રશર રેનીંગ 

“Use of Self in Counseling” ર્વષર્ 
પર તાલીમ આપી 

૨૨ સપ્ટેમ્બર 
૨૦૧૪ 

29  ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિમાું આણુંદ 
કૃર્ષ યરુ્ન.ના ર્વદ્યાથીઓની 
મલુાકાત સમરે્ વ્ર્ાખ્ર્ાન  

સ્વૈચ્ચ્છક સુંસ્થા, તેનુું મહત્વ, પ્રકારો 
અને નોંધણી 

૮ ઓક્ટોબર 
૨૦૧૪ 

30  જેન્ડર હરસોસય સેન્ટર આર્ોજજત 
તાલીમ “કાઉન્સેલલિંગ પે્રક્ટીસ 
ઇન પોલીસ સ્ટેશન” 

“હોમ ર્વઝીટ અને ફોલોઅપવકય ” ર્વષર્ 
પર તાલીમ આપી 

૯ હડસેમ્બર 
૨૦૧૪ 

31  ભાવનગર યરુ્નવસીટીમાું 
નુંદકુુંવરબા મહહલા આટયસ 
કોલેજ આર્ોજજત સમાજકાર્ય 
એમ.હફલ.ના ર્વદ્યાથીઓની 
અલભમખુતા  

“સુંશોધન અહવેાલ લેખન” ૨૦ હડસેમ્બર 
૨૦૧૪ 

32  મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા 
મહાર્વદ્યાલર્ રાુંધેજામાું ગ્રામ 
ર્વકાસ ર્વષર્ના સ્નાતક 
ર્વદ્યાથીઓને વ્ર્ાખ્ર્ાન  

“ગાુંધીજી અને બાળ કલ્ર્ાણ” અને 
“વતયમાન પહરપે્રક્ષ્ર્માું સ્વૈચ્ચ્છક 
સુંસ્થાઓની જરૂહરર્ાત” 

૧૯ ફેબ્રઆુરી 
૨૦૧૫ 

33  જેન્ડર હરસોસય સેન્ટર આર્ોજજત 
પોલીસ બેઇઝ સપોટય  સેન્ટરના 
કાઉન્સેલરોની તાલીમ 

“હોમ ર્વઝીટ અને ફોલોઅપ” ર્વષર્ 
પર તાલીમ આપી 

૧૯ માચય 
૨૦૧૫ 
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૯. ર્વભાગ/અધ્ર્ાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા પ્રકલ્પો (પ્રોજેક્ટસ) 
        (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 
ક્રમ ર્વભાગ/અધ્ર્ાપકનુું નામ પ્રકલ્પનો ર્વષર્ પ્રકલ્પનો 

સમર્ગાળો 
સહાર્ અંગેની 

ર્વગત 

૧ પ્રો. આનુંદી પટેલ  GFATM Round- 7 ૨૦૧૪-૧૫ રૂ. ૨૨, ૭૦, ૨૦૩/- 
૨ પ્રો. આનુંદી પટેલ CHILDLINE  ૨૦૧૪-૧૫ રૂ.  ૨, ૪૦, ૦૦૦/- 
 

૧૦. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાર્શત થરે્લા સુંશોધનલેખો 
 (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 
ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ સુંશોધનલેખનુું શીષયક પ્રકાશન 

સુંસ્થા/સામર્ર્કનુું 
નામ 

પ્રકાશન 

તારીખ/માસ/વષય 

1 પ્રો. આનુંદી પટેલ ‘મહહલા સશક્ક્તકરણ: 
રષ્ષ્ટ્ટકોણ, પહરમાણ અને 
પ્રહક્રર્ા’ 

ગજુરાત રાજર્ 
સહકારી સુંઘ દ્વારા 
પ્રકાર્શત “સહકાર 
નારીશક્ક્તની મસાલ” 
પસુ્તક 

જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ 

2 ડૉ. દાર્મની શાહ 

 

“ગજુરાતમાું મકુ્સ્લમ ઘેટ્ટોની 
રચના અને મકુ્સ્લમ 
લઘમુર્તની સમાજ અને 
સરકાર પાસે અપેક્ષા” 

ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ 
પ્રકાર્શત “ર્વદ્યાપીિ” 
પવૂય સમીલક્ષત 
તૈ્રમાર્સક સામાર્ર્ક 

એર્પ્રલ-જૂન ૨૦૧૪ 

3 

 

 “મકુ્સ્લમ વાડાકરણ 
(ઘેટ્ટોઆઇઝેશન) અને  
લઘમુર્તના જીવન પર 
તેની અસર” 

સેન્ટર ફોર સોર્શર્લ 
સ્ટડીઝ પ્રકાર્શત 
“અથાયત” પવૂય 
સમીલક્ષત તૈ્રમાર્સક 
સામાર્ર્ક 

જાન્યઆુરી-માચય 
૨૦૧૪ 

4 ડૉ. મનોજ પરમાર “બાળ લભક્ષકુ સામાજજક 
સુંવેદનહીનતાનુું પહરણામ- 
કેટલાક એકમ અભ્ર્ાસ”   

Journal of quality  

research review and 

extension   

Editor : Dr. S.D. Patel 

Volume-1, issue-03 

ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ 

5  ‘નઇ તાલીમનુું છાત્રાલર્ 
ર્વશ્વશાુંર્તનુું ધરુવાહડયુું’ 

લોકભારતી સણોસરા 
“કોહડયુું”  

ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ 
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6  "अनसुचूितजाती और 
जनजातत समदुायमे 
भमूमधारण सीमाांतीकरण 
और सामाजजक हामियेमे 
धकेलनेकी प्रक्रिया " 

" A developmental 
progression of SC & 
ST in india at the 
threshold of 
globlization : a 
golden nightmare"  
editors 
dr.chandansingh 
p.rotele & prof. 
Mehendrakumar m. 
Meshram (2015) 
published by orange 
city college of social 
work.  

જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ 

7  “ગ્રામીણ સ્ત્રીઓની ગ્રામીણ 
ર્વકાસ માટેની સુંસ્થાઓ 
સધુીની પહોંચ અને 
ભાગીદારી” 

ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ 
પ્રકાર્શત “ર્વદ્યાપીિ” 
પવૂય સમીલક્ષત 
તૈ્રમાર્સક સામાર્ર્ક 

માચય ૨૦૧૫ 

8 શ્રી આલાભાઇ ખમલ શ્રોફ ફાઉન્ડશેન પ્રર્ત્નોથી 
તૈર્ાર થરે્લા ગ્રામ 
સશક્ક્તકરણના નમનૂાઓ  

Relevance of  

“Gandhian Thoughts” 

in search of 

sustainable dimension 

in family and 

community science 

Edited by: Dr. 

Jayshree Mehta 

GARG publication – 

Ahmadabad  

જુન ૨૦૧૪ 

9  “અસુંગહિત કે્ષત્રના 
અગહરર્ા સમદુાર્ના 
બાળકો અને ર્શક્ષણની 
સમસ્ર્ા” 

Journal of quality  

research review and 

extension   

Editor : Dr. S.D. Patel 

Volume-1, issue-03 

ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ 
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૧૧. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાર્શત થરે્લાું પસુ્તકો/અનવુાદ કરેલાું પસુ્તકો 
        (તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સધુી) 
ક્રમ અધ્ર્ાપકનુું નામ પસુ્તકનુું શીષયક પસુ્તક-પ્રકાશકનુું 

નામ/સરનામુું 
પ્રકાશન માસ/વષય 

1 ડૉ. દાર્મની શાહ “મકુ્સ્લમ ઘેટ્ટોઆઇએશન: 
એક કરુણ દાસ્તાન” 

ગરુ્જર પ્રકાશન 
અમદાવાદ આર્થિક 
સહર્ોગ ICSSR 

ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ 

 

 

    

 

૧૨. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીર્ પ્રવરૃ્ત્ત : 
૧૨.૧ પદર્ાત્રા: 

 ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ થી ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ દરર્મર્ાન સમાજકાર્ય ર્વભાગની પદર્ાત્રા ભરૂચ 
જીલ્લાના નેત્રુંગ તાલકુાના આહદવાસી ગામોમાું ર્ોજાઈ. કાર્યક્રમ સુંર્ોજક તરીકે શ્રી મનોજભાઈ 
પરમાર અને સ્થાર્નક, ર્વભાગના ભતૂપવૂય ર્વદ્યાથી શ્રી ર્ોગેશ પવાર આર્ોજનમાું સહર્ોગી બન્ર્ા.     

 

ટુકડી નું. અધ્ર્ાપકનુું નામ  ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા ગામના નામ  
૧ પ્રો. આનુંદીબહને પટેલ  ૧૪ સણકોઈ, સણકોઈ ફલળયુું, ઝરણાું  
૨ ડૉ. દાર્મનીબેન શાહ ૧૫ ગાલીબા, વાલપોર, દુખીચવાડા, 

રૂબઘાટ 

૩ શ્રી બુંહકમચુંર વસૈર્ા  ૧૪ બીલાખા, વરખડી, ફૂલવાડી, 
બીલખા મુંહદર ફલળયુું  

૪ ડૉ. મનોજ પરમાર  ૧૪ મુંચામડી, મનુ્ગજ, ધોલેખામ, 
મોહરર્ાણા 

૫ શ્રી આલાભાઇ ખમલ ૧૩ આંજોલી, રામકોટ, ઉડી, કુરી 
૬ ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ  ૧૩ વણખ ૂુંટા, પાળા, વણખ ૂુંટા ફલળયુું, 

જામોલી 
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૧૨.૨ અલભમખુતા કાર્યક્રમ  
 ૧૨ જૂન ૨૦૧૪ના હદવસે સમાજકાર્ય પ્રવેશ માટે ઉત્સકુ SC અને ST ર્વદ્યાથીઓના અલભમખુતા 

કાર્યક્રમમાું પ્રવેશ પરીક્ષામાું લેલખત, ર્નબુંધલેખન, જૂથચચાય અને વ્ર્ક્ક્તગત મૌલખક પરીક્ષા અંગે  

મનોજભાઇ પરમાર અને  આલાભાઈ ખમલ દ્વારા જાણકારી અને માગયદશયન આપવામાું આવ્યુું.  
 ૨ જુલાઈ ૨૦૧૪ના હદવસે નવા પ્રવેશ મેળવેલ ર્વદ્યાથીઓને ર્વભાગીર્ પહરચર્ અલભમખુતામાું 

ર્વદ્યાથીઓની ઓળખ, પહરચર્ પત્રકની માહહતી, ર્વભાગ અને અભ્ર્ાસક્રમ પહરચર્, સમાજકાર્યમાું 
કે્ષત્રકાર્ય, શૈક્ષલણક ર્શલબર, પ્રવાસ, પદર્ાત્રા જેવા કાર્યક્રમનો પહરચર્ અને સત્ર ૩ ર્વદ્યાથીઓ સાથેનો 
પહરચર્ કરવામાું આવ્ર્ો.  

 ૩ થી ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪માું મહાદેવ દેસાઇ સમાજસેવા મહાર્વદ્યાલર્માું પ્રવેશ મેળવેલ ર્વદ્યાથીઓ 
૨૦૧૪ની “ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ અલભમખુતા” કાર્યક્રમમાું  મનોજભાઇ પરમાર સુંર્ોજક તરીકે અને  

ડૉ.દાર્મનીબહને શાહ તથા બુંહકમચુંર વસૈર્ા સર્મર્તના સભ્ર્ તરીકે ભાગીદાર બન્ર્ા. 
૧૨.૩ ઉધોગ  

ક્રમ ઉધોગનુું નામ 
ર્વદ્યાથીઓની 

સુંખ્ર્ા 
ઉધોગ ર્શક્ષકનુું 

નામ 
પરીણામ 

૧ અંબર-કાુંતણ વણાટ  સત્ર-૧ ૪૩ 

સત્ર-૩ ૧૦  
ભપુતભાઈ સરવૈર્ા  ૧૨૯૦ આંટી ૪૩ આસન 

૩૦૦ આંટી ૧૦ આસન   
૨ વૈકચ્લ્પક ઊજાય સત્ર-૩ ૨૦ 

સત્ર -૨ ૪૨   
જીતભુાઈ મેવાડા   

3 ઉનકાર્ય  સત્ર-૩ ૧૨  સુંજુકતાબહને   

 

ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્ય ગામોમાું ઉધોગ: 

ક્રમ તારીખ  
તાલીમાથીઓની  

સુંખ્ર્ા 
ગામનુું નામ  પરીણામ 

૧ ૦૧/૦૪/૨૦૧૪ ૩૫ ર્સિંગરવા  
નાહાવના સાબ-ુ ૧૨૦ નુંગ *૧૫ 

રૂર્પર્ા = ૧૮૦૦ રૂર્પર્ા  
બામ- ૧૫ નુંગ *૩૫ રૂર્પર્ા = 

૫૨૫ રૂર્પર્ા  

૨ ૦૪/૦૪/૨૦૧૪ ૬૦ કણભા 
૩ ૦૬/૦૨/૨૦૧૫ ૭૫ ગોતા  
૪ ૧૨/૦૨/૨૦૧૫ ૫૫ ભવુાલડી  
૫ ૨૭/૦૨/૨૦૧૫ ૬૫ ઓગણજ 

 

૧૨.૪ ર્વદ્યાથીઓ સાથેના કાર્યક્રમોની ર્વગત  
 સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્ય ઝાણુું ગામમાું ‘મહહલા સ્વ જાગરૃ્ત’ ર્વષર્ પર “પોલીસ 

મહાર્નદેશક કચેરી-ગાુંધીનગર” ના સહર્ોગથી ગામની ૧૪૦ બહનેોને “મહહલાઓમાું ઘરેલુું હહિંસા અને 
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મદદના સ્રોત” ર્વષર્ પર શ્રી અંજનાબા ચૌહાણ (પીએસઆઈ) અને ર્વભાગના અધ્ર્ક્ષા ડો. 
આનુંદીબહને પટેલ દ્વારા “મહહલાઓમાું ર્શક્ષણ અને જાગતૃતાના પ્રશ્નો” ર્વષર્ પર વ્ર્ાખ્ર્ાન આપ્યુું.  

 સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્ય ત્રાગડમાું વદૃ્ધો અને ર્વધવાઓની સરકારની “પેન્શન 
ર્ોજનાઓ” ર્વષર્ની જાણકારી અને જાગતૃતા માટે કોપોરેશનના સહર્ોગથી શ્રી સુંદીપભાઈ પટેલ 
અને કલ્ર્ાણર્સિંહ દ્વારા વ્ર્ાખ્ર્ાન આપવામાું આવ્યુું.  

 સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્યમાું દુંતાલી, ઓગણજ, ઝાણુું, ભવુાલડી, ગોતા, ખાત્રજ, 
કણભા, લપકામણ અને ર્સિંગરવા ગામોમાું “વ્ર્સનમકુ્ક્ત કાર્યક્રમ”  સરદાર પટેલ વ્ર્સનમકુ્ક્ત કેન્રના 
સહર્ોગથી કરવામાું આવ્ર્ા.  

 સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્યમાું ર્સિંગરવા, રાુંચરડા, કણભા, ગોતા, મનીપરૂવડ 
ગામોમાું “ગામ સફાઈ ” ગામ લોકોના સહર્ોગથી કાર્યક્રમ કરવામાું આવ્ર્ા. 

 સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્યમાું પલોડીર્ા અને ત્રાગડ ગામમાું ર્વકલાુંગ ર્શલબર 
અને આરોગ્ર્ કેમ્પ કરવામાું આવ્ર્ો.  

 સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્યમાું ખાત્રજ ગામની કુપોર્ષત બાળકોની માતાઓને 
“પોષણની જાગતૃતા” સુંદભયમાું એક હદવસીર્ તાલીમ મખુ્ર્ સેર્વકા દ્વારા આપાવાનુું આર્ોજન થયુું.  

 ૩ એર્પ્રલ ૨૦૧૪ના હદવસે સમાજકાર્ય સત્ર- ૨ના ર્વદ્યાથીઓ દ્વ્રારા આર્ોજજત એઇમ્સ મેહડકલ કોલેજના 
ર્વદ્યાથીઓ ‘ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિની મલુાકાતે’ આવ્ર્ા. 

 ૪ એર્પ્રલ ૨૦૧૪ના હદવસે સમાજકાર્ય સત્ર- ૨ના કે્ષત્રકાર્ય દુંતાલી ગામના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા ગ્રામજનોને 

‘ચાઇલ્ડલાઇનની સેવાઓ’ અંગેની જાણકારી ચાઇલ્ડલાઇનના કાર્યકર હદલીપભાઇ દ્વારા આપવામાું આવી. 
 ૪ એર્પ્રલ ૨૦૧૪ના હદવસે સત્ર- ૨ના કે્ષત્રકાર્યના ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા ત્રાગડ ગામમાું બહનેો માટે ‘મહહલા 

સશક્ક્તકરણ- સ્વ રક્ષણ તાલીમ કાર્યક્રમ’ મહહલા પોલીસ અને ર્વભાગીર્ અધ્ર્ાપક દાર્મનીબહને શાહના 
સહર્ોગથી કરવામાું આવ્ર્ો.    

 સમાજકાર્યના ર્વદ્યાથીઓને વષય દરર્મર્ાન ૬૮ પેઈજ, ર્ૌવન સહરતા, બોડી મેર્પિંગ, સત્ર્મેવ જર્તેના 
એપીસોડ, ૧૩ પગલા, વેંત છેંટા, ર્મસ્ટર અને મીસીસી ઐર્ર, ચાલી ચેપલલન અને હને્રી ફોટોગ્રાફર 
જેવી દસ્તાવેજીક  હફલ્મ  બતાવવામાું  આવી. 

 ૯ એર્પ્રલ ૨૦૧૪ના હદવસે સમાજકાર્ય સત્ર- ૨ના ર્વદ્યાથીઓએ ર્સિંગરવા ગામના ખેડતૂોને ‘કૃર્ષ ર્વજ્ઞાન 

કેન્ર-રાુંધેજાની મલુાકાત’ કરાવી. 
 એર્પ્રલ ૨૦૧૪માું ર્વદ્યાથીઓની નોકરી માટે ‘સમાજકાર્ય પારુંગત ર્વદ્યાથી પહરચર્ પર્ત્રકા ૨૦૧૪’ 

બનાવવામાું આવી. જે ગજુરાતની અલગ અલગ ૧૫૦ જેટલી સુંસ્થાઓને ઇ-મેલના મધ્ર્મથી 
મોકલવામાું આવી. 

 ૧૦ મે ૨૦૧૪ના હદવસે ફાઉન્ડશેન ફોર ઇકોલોજી ર્સક્યહુરટી (FES)- આણુંદ દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીિ સ્થળ 

પર કાર્યક્રમ સુંકલનકરતાની પસુંદગી પ્રહક્રર્ા કરવામાું આવી. જેમાું ચાર ર્વદ્યાથીઓની પસુંદગી થઈ. 
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 ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૪ મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા મહાર્વદ્યાલર્ ઉપાસના ખુંડમાું સમાજકાર્યના ર્વદ્યાથી 
શ્ર્ામ મારૂ દ્વારા “રષ્ષ્ટ્ટહહનોની સમાજ પાસે અપેક્ષા” ર્વષર્ પર તજજ્ઞ શ્રી રણછોડભાઈ સોની અંધજન 
મુંડળ- અમદાવાદ વ્ર્ાખ્ર્ાનનુું આર્ોજન કરવામાું આવ્યુું. 

 ૬ ડીસેમ્બર ૨૦૧૪ “માછીમારોના પ્રશ્નો” ર્વષર્ પર તજજ્ઞ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ અને શ્રી ર્વમલ 
કાલાવડીર્ા માછીમાર અર્ધકાર સુંઘષય સુંગિન દ્વારા ગ્રામ ર્શલબર સુંદભયમાું વ્ર્ાખ્ર્ાનનુું આર્ોજન 
કરવામાું આવ્યુું. 

 ૯-૨૦ હડસેમ્બર ૨૦૧૪ સમાજકાર્ય સત્ર ૨ માું શૈક્ષલણક ગ્રામ ર્શલબર- ભરશે્વર અને મનુ્રામાું આર્ોજન 
થયુું. આ ર્શલબરમાું મખુ્ર્ મદુ્દા તરીકે ભરશે્વર આસપાસના દહરર્ા હકનારે બુંદરો પર રહીને પઘહડર્ા 
અને બોટથી માછીમારી વ્ર્વસાર્ કરતાું નાના માછીમારોના પ્રશ્નો જેવા કે  પ્રાથર્મક સરુ્વધા, 
આજીર્વકા આધાહરત શોષણ, તેમની આજીર્વકા સામેના ભર્સ્થાનો અને તેમાું તેમની અંદોલનાત્મક 
લડતને સમજવી અને ટેકો પરૂો પડવો. જેમાું ર્વદ્યાથીઓએ ૫ બુંદરોનો અભ્ર્ાસ કર્ો. આ ઉપરાુંત 
મનુ્રા તાલકુામાું ઔધોલગકરણ થવાના લીધે ત્ર્ાું ગામડાઓમાું સ્ત્રીઓ સામને ઘરેલુું હહિંસા અને 
સામાજજક સલામતીના પ્રશ્નોની સમજ ર્વદ્યાથીઓએ ૭ ગામોમાું કેન્રીર્ જૂથ ચચાય (એફજીડી), ૭૦ 
પહરવારોની મલુાકાત અનસુલૂચ અને ગામપત્રક દ્વારા જાણકારી અને સમજ મેળવી.આ ર્શલબરમાું સત્ર 
૨ ના ૪૨ ર્વદ્યાથીઓ અને અધ્ર્ાપકોમાું સુંર્ોજક તરીકે શ્રી દાર્મનીબેન શાહ અને સહ સુંર્ોજક તરીકે 
શ્રી આલાભાઇ ખમલ ભાગીદાર બન્ર્ા હતા. 

 ૧૧થી ૨૦ હડસેમ્બર ૨૦૧૪ સમાજકાર્ય સત્ર ૪ માું શૈક્ષલણક પ્રવાસ- પવૂયપટ્ટી ર્વસ્તારની સુંસ્થાઓની 
મલુાકાતનુું આર્ોજન થયુું. આ પ્રવાસમાું સત્ર ૪ ના ૩૯ ર્વદ્યાથીઓ અને અધ્ર્ાપક શ્રી બુંહકમભાઈ 
વસૈર્ા ભાગીદાર બન્ર્ા હતા. 

 ૮ જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ સમાજકાર્ય પારુંગત સત્ર ૪ના અપરાધશાસ્ત્ર અને માનવ અર્ધકારના ર્વષર્ 
સુંદલભિત મહહલા પોલીસ સ્ટેશનની કામગીરી, માળખુું અને અસરકારકતા-મર્ાયદાની સમજ મેળવવા 
૧૯ ર્વદ્યાથીઓ અને અધ્ર્ાપક શ્રી આલાભાઈ ખમલ દ્વારા મલુાકાત કરવામાું આવી. 

 ૯ જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ ઇલાબેન પાિક સ્મરૃ્ત વ્ર્ાખ્ર્ાનમાળામાું સત્ર ૪ ના સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાર્ય 
અને માનવ અર્ધકાર ર્વષર્ના ર્વદ્યાથીઓ અને અધ્ર્ાપક શ્રી દાર્મનીબહને શાહ અને શ્રી આલાભાઈ 
ખમલ જોડાર્ા. જેમાું ડો. ર્મનલબેન દવે દ્વારા ર્વષર્: નારીવાદ સામે ઊભા થરે્લા પડકારો: સાુંપ્રત 
સમર્ના સુંદભયમાું અને શ્રી બકુલાબેન ઘાસવાલા દ્વારા અનભુવ દ્વારા ર્વસ્તરવુું ર્વષર્ પર વ્ર્ાખ્ર્ાન 
આપવામાું આવ્યુું.   

 ૧૯ જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ સમાજકાર્ય સત્ર ૪ ના સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાર્ય અને માનવ અર્ધકારના 
ર્વષર્ના ૧૯ ર્વદ્યાથીઓ અને અધ્ર્ાપક શ્રી આલાભાઈ ખમલે ગજુરાત રાજર્ મહહલા આર્ોગ- 
ગાુંધીનગરની મલુાકાત લઈ સ્ત્રીઓ સાથે થતી હહિંસા અટકાવવી અને અર્ધકારો માટેની આર્ોગની 
કામગીરી સમજ અને માળખાનો પહરચર્ મેળવ્ર્ો.   
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 ૨૨ જાન્યઆુરી ૨૦૧૫ સમાજકાર્ય સત્ર ૪ ના અપરાધશાસ્ત્ર અને માનવ અર્ધકારના ર્વષર્ના ૨૩ 
ર્વદ્યાથીઓ અને અધ્ર્ાપક શ્રી દાર્મનીબેન શાહ, શ્રી આલાભાઈ ખમલે ગજુરાત રાજર્ હાઇકોટયની 
મલુાકાત લઈ જાહરે હહતની અરજી (PIL) સુંદલભિત પ્રહક્રર્ા અને સનુાવણીની સમજ મેળવી.   

 ૫ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ સમાજકાર્ય સત્ર ૪ ના અપરાધશાસ્ત્ર અને માનવ અર્ધકારના ર્વષર્ના ર્વદ્યાથીઓ 
અને અધ્ર્ાપક શ્રી દાર્મનીબેન શાહ, શ્રી આલાભાઈ ખમલે ફેમીલીકોટયની મલુાકાત લઈ કોટયની 
કામગીરી, માળખુું અને કોટય  નુંબર ૩માું ચાલતી સનુાવણીમાું દશયક તરીકે જોડાઈને પ્રહક્રર્ા અને 
સનુાવણીની સમજ મેળવી. 

 ૨૫ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ સમાજકાર્ય સત્ર ૨ ના ર્વદ્યાથીઓને “ર્વધાનસભાની કામગીરી” ર્વષર્ પર 
ર્વધાનસભામાું બજેટસત્રના પ્રશ્નોત્તરીકાળ સમરે્ મલુાકાત આર્ોજન ડો. દાર્મનીબહને શાહ અને શ્રી 
આલાભાઇ ખમલ દ્વારા કરવામાું આવ્યુું. 

 ૨૫ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ સમાજકાર્ય સત્ર ૪ ના ર્વદ્યાથીઓને “ગજુરાત ર્વદ્યાપીિના ગ્રામર્શલ્પી કાર્યક્રમ” 
સુંદભયમાું પહરચર્ અને પ્રશ્નોતરી પર્ાયવરણ ર્શક્ષણ કેન્રના શ્રી પાથેશભાઈ પુંડર્ા સાથે કરવામાું આવી. 

૧૨.૫ ર્વદ્યાથીઓએ રાષ્ટ્રીર્ કે પ્રાદેર્શક કક્ષાએ મેળવેલ ર્સદ્ધદ્ધ  
 


