
વાર્ષિક અહવેાલ  ( તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૦ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૧ સધુીજ )  

૧  વિભાગન ું નામ   :  સમાજકાર્ય   

૨  અધ્ર્ાપકોની  માહિતી  

ક્રમ નામ િોદ્દો મિત્તમ ર્ોગ્ર્તા જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોર્ 
તેન ું નામ 

૧ ર્ાય. આનુંદી પટેલ એસો. પ્રોફેસર વિદ્યાિાચસ્પતી સમાજકાર્યની 
ગાુંધીવિચારધારા, 
માનિવિકાસ અને િતયન 

કલ્ર્ાણ અને વિકાસલક્ષી 
સેિાઓનો પ્રબુંધ, 

અપરાધ શાસ્ત્ર   
૨ ર્ાય. ગીતાબેન વ્ર્ાસ એસો. પ્રોફેસર વિદ્યાિાચસ્પતી વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય 

સામ દાવર્ક સુંગઠન અને 
સા. હક્રર્ા 
ક ટ ુંબ બાળકો તથા 
સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો  

૩ શ્રી બુંહકમભાઇ િસૈર્ા  આસી. પ્રોફેસર સમાજકાર્ય પારુંગત સામાજજક િૈર્ક્તતક 
સેિાકાર્ય, 
સમાજવિજ્ઞાન-સમાજશાસ્ત્ર  
ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન અને 
ગ્રામોચચત ટેકનોલોજી 

જાિરે આરોગ્ર્ અને 
તબીબી સમાજકાર્ય 

૪ શ્રી દાવમનીબેન  શાિ આસી. પ્રોફેસર સમાજકાર્ય 
અન પારુંગત 

સમાજવિજ્ઞાન – રાજ્ર્ 
શાસ્ત્ર, 

જૂથકાર્ય પધ્ધવત, 

વિકાસ અને સામાજજક 
સમસ્ર્ાઓ, 

સુંકચલત પધ્ધવત 



૫ ર્ાય. મનોજભાઇ પરમાર  આસી. પ્રોફેસર વિદ્યાિાચસ્પતી સમાજવિજ્ઞાન – અથયશાસ્ત્ર, 

ગ્રામવિકાસ, પર્ાયિરણ 
અને આપવત્ત વ્ર્િસ્થાપન, 

અસુંગહઠત, માનિ 
સુંશોધન વિકાસ, 

સમાજકાર્ય સુંશોધન 

 

 

૩ વિદ્યાવથિઓની વિગતો          

અ િર્ય ૨૦૧૦-૧૧ માું િર્ય-૧ માું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા   -- ૪૨ 

 િર્ય ૨૦૧૦-૧૧ માું િર્ય-૧ ની િવર્િક પહરક્ષામાું બેસનાર વિદ્યાથીઓની સુંખ્ર્ા --  ૪૨ 

 

ક્રમ અભ્ર્ાસક્રમ ન ું 
નામ 

વિદ્યાથીઓ 

  ભાઇઓ બિનેો ક લ અન સ ચચત 
જાવત 

અન સ ચચત 
જનજાવત 

અન્ર્ 
પછાતિગય 

શારીહરક 
વિતલાુંગ 

સામાન્ર્ ક લ 

૧ પારુંગત-િર્ય-૧ 
(એમ.એ) 

૩૦ ૧૨ ૪૨ ૧૧ ૬ ૧૭  ૮ ૪૨ 

૨ પારુંગત-િર્ય-૨ 
(એમ.એ) 

૨૫ ૧૦ ૩૫ ૮ ૩ ૧૬  ૮ ૩૫ 

૩ અન પારુંગત 

(એમ.ફીલ) 
૨ ૨ ૪ ૨    ૨ ૪ 

૪ વિદ્યાિાચસ્પતી 
(પી.એચ.ર્ી.) 

૧       ૧ ૧ 

૫ અન્ર્          



૪. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રાદેવશક/રાષ્ટ્રીર્ કાર્યક્રમ ભાગીદીરી (સુંશોધનપત્ર  રજૂ કર્ ય િોર્ તોજ વિગતો 

ભરિી ) 

ક્રમ અદ્યાપતન ું નામ કાર્યક્રમ  
(પ્રાદેવશક/રાષ્ટ્રીર્/આંતર 
રાષ્ટ્રીર્ 

કાર્યક્રમના 
આર્ોજતન ું 
નામ અ નેે 
કાર્યક્રમન ું સ્થળ 

તારીખ સુંશોધન 
લેખન ું શીર્યક  

૧ 

 
 

     

 

૫. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પહરસુંિાદ/અચભમ ખતા િગય/ઓપિગય/તાલીમ કાર્યક્રમમાું ભાગીદીરી  

ક્રમ અધ્ર્ાપતન ું નામ કાર્યક્રમ  
(પહરસુંિાદ/અચભમ ખતા 
િગય/ઓપિગય/તાલીમ 
કાર્યક્રમ) 

કાર્યક્રમના 
આર્ોજક અને 
કાર્યક્રમન ું 
સ્થળ 

સમર્ગાળો સુંશોધન 
લેખન ું શીર્યક  

૧ 

 
 
 

શ્રી દાવમનીબેન  
શાિ 

“સેતસ,સેકસ્ર્ આલીટી એન્ર્ 
જેેંન્ર્ર”- રીફે્રશર કોસય  

ટાટા 
ઇન્સ્ટીટય ટ, 
મ ુંબઇ 

૬-૧૦ હર્સેમ્બર 
૨૦૧૦ 

 

૨ 

 
 
 

શ્રી દાવમનીબેન  
શાિ 

સામાજજક વિજ્ઞાનમાું 
સુંશોધન પધ્ધવત – તાલીમ 
કાર્યક્રમ 

સેન્ટર ફોર 
સોશ્ર્લ 
સ્ટર્ીઝ, સ રત 

૨૨-૨૬ 
ફેબ્ર આરી ૨૦૧૦ 

 

૩ 

 
 
 

ર્ાય. આનુંદીબેન 
પટેલ 

સપોટીિ સ પરિીઝન ઇન 
કાઉન્સેલીંગ – ટીઓટી 

ટાટા 
ઇન્સ્ટીટય ટ, 
મ ુંબઇ 

૨૬-૨૮ 
નિેમ્બર ૨૦૧૦ 

 

૪ 

 
 
 

ર્ાય. મનોજભાઇ 
પરમાર 

“માનિ અવધકાર “- 
ઓપિગય 

ગ જરાત ર્ વન. ૨૧ જૂન થી ૧૦ 
જ લાઇ ૨૦૧૦ 

 

૫ 

 
 
 

ર્ાય. મનોજભાઇ 
પરમાર  

“આહદિાસી વશક્ષણ” – 
સેવમનાર 

આહદિાસી 
સુંશોધન કેંદ્ર  

૫/૨/૨૦૧૧  



૬. વિભાગ દ્વારા આર્ોજજત વ્ર્ાખ્ર્ાનો/અન્ર્ કાર્યક્રમો 

ક્રમ વ્ર્ાખ્ર્ાન કાર્યક્રમન ું નામ વિર્ર્ તારીખ ભાગ લેનાર ની 
સુંખ્ર્ા 

૧ શ્રી રોશનભાઇ તથા 
વનહકતાબેન- ઉન્નવત 

પુંચાર્તન ું માળખ ું-
કામગીરી  

૭/૭/૨૦૧૧  થી  
૧૭/૭/૨૦૧૦ 

સત્ર-૧ નાું ૪૨ 
વિદ્યાથીઓ 

૨ શ્રી મિશે પુંર્યા – પર્ાયિરણ 
વમત્ર 

ગ જરાતના પર્ાયિરણના 
પ્રશ્નો 

૩ શ્રી બી.જે. ગજેરા – સ.સ .ખાત   સમાજ સ રક્ષાન ું માળખ ું 
–કામગીરી 

૪ શ્રી અહદતીબેન દેસાઇ -  શેરી નાટતનો ઉપર્ોગ  
૫ શ્રી રાજેશભાઇ મિતેા જાિરે આરોગ્ર્ના પ્રશ્નો  
૬ શ્રી સુંજર્ભાઇ દિે દસ્તાિેજીકરણની પ્રહક્રર્ા 
૭ શ્રી ઉત્તમચુંદાણી વસધ્ધી, પે્રરણા અને 

અચભવ્ર્ક્તત 

૮ ર્ાય. કન ભાઇ કરસલીર્ા  મહ િા લોક આંદોલન 
અંગેની સમજ  

૯ શ્રી ચ નીભાઇ િૈદ્ય ગ જરાતમાું જમીન 
સુંપાદનના પ્રશ્નો -
આંદોલનો  

૧૦ શ્રી શીતલ ભટ્ટ  પ્રોજેતટ પ્રપોઝલ  ૨૧/૩/૨૦૧૧ ૩૫ િર્ય-૨  
૧૧ શ્રી સત્ર્કામ જોર્ી  ગ જરાતમાું 

આહદિાસીઓની ક્સ્થતી 
૧૬/૧૧/૨૦૧૦ ૭૦  િર્ય- ૧-૨ 

૧૨ જીએફએટીએમ પ્રોજેતટ 
અંતગયત તાલીમો  

કાઉન્સેલીંગ ઇન 
એચ.આઇ.િી/એઇર્સ 

૧૦ તાલીમો 
ર્ોજાઇ 

૨૫૦  સિભાગી  

૧૩ રાજ્ર્સ્તરીર્ તાલીમ કાર્યક્રમ “ બાળકોને દત્તક 
આપિા અને 
ચબનસુંસ્થાહકર્ સુંભાળ“ 

૩૦-૩૧ જ લાઇ 
૨૦૧૦ 

૬૦ સ.સ . 
અવધકારી, કાર્યકરો 

૧૪ તાલીમ કાર્યક્રમો –ચાઇલ્ર્ 
લાઇન  

બાળ અવધકારો અને 
ચાઇલ્્લાઇનની 
કામગીરી  

૩૧/૧૨/૨૦૧૦ ૬૦ અબયન િલે્થ 
સેન્ટરનાું કાર્યકરો  



૧૫ તાલીમ કાર્યક્રમો –ચાઇલ્ર્ 
લાઇન 

બાળ અવધકારો અને 
ચાઇલ્્લાઇનની 
કામગીરી 

૧૮/૧/૨૦૧૦ ૪૦ પ્રોબેશન 
ઓફીસરો 

૧૬ તાલીમ કાર્યક્રમો –ચાઇલ્ર્ 
લાઇન 

બાળ અવધકારો અને 
ચાઇલ્્લાઇનની 
કામગીરી 

૧૫/૨/૨૦૧૧ ૪૦ િોલન્ટીર્ર 

૧૭ તાલીમ કાર્યક્રમો –ચાઇલ્ર્ 
લાઇન 

બાળકો સાથેન ું 
કાઉન્સેલીંગ 

૧૮/૨/૨૦૧૧ ૧૦ ચાઇલ્ર્લાઇન 
ટીમ  

 

૭. વિભાગ/અધ્ર્ાપક દ્વારા િાથ ધરિામાું આિેલ પ્રકલ્પો (પ્રોજેત્સ) 

ક્રમ વિભાગ/અદ્યાપતન ું નામ પ્રકલ્પનો વિર્ર્  પ્રકલ્પનો સમર્ગાળો  સિાર્ અંગેની વિગત 

૧ 

 
 
 

આનુંદી સ . પટેલ 

સમાજકાર્ય 
જીએફએટીએમ રાઉન્ર્-૭  
કાઉન્સેલીંગ કોમ્પોનન્ટ  

૨૦૧૦-૧૧ ૩૮૫૭૫૬૪.૦૦ 

૨ 

 
 

 

આનુંદી સ . પટેલ 

સમાજકાર્ય 
ચાઇલ્ર્ િલે્પ લાઇન, 
મહિલા અને  બાળવિકાસ 
વિભાગ હદલ્િી  

૨૦૧૦-૧૧ ૨૪૦૦૦૦.૦૦ 

 

૮. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાવશત થરે્લા સુંશોધુંલેખો  

ક્રમ અદ્યાપતન ું નામ સુંશોધુંલેખન ું શીર્યક પ્રકાશન 
સુંસ્થા/સામવર્કન ું નામ 

પ્રકાશન 
તારીખ/માસ/િર્ય  

 
 

    

૯. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ્રકાવશત થરે્લા પ સ્તકો/અન િાદ કરેલાું પ સ્તકો 

ક્રમ અદ્યાપતન ું નામ પ સ્તકન ું શીર્યક પ સ્તક પ્રકાશનન ું 
નામ/સરનામ ું 

પ્રકાશન માસ/િર્ય  

 

 
    

 


