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વભાજકામય વલબાગનુ ંવળક્ષણકામય  
આજે વલશ્વભાાં ભાનવવક ફીભાયીઓનો વ્મા લધ્મો છે. ફાકોથી રઈન ેવદૃ્ધો, યલુાનો, 

ભહશરાઓ, વલદ્યાથીઓ તભાભ જીલનભાાં અનકે ભાનવવક વાંઘષ અનબુલ ેછે અન ેજમાયે વલવલધ 

વભસ્માઓથી ઘયેામ છે ત્માયે અનકે પ્રકાયની ભાનવવક મુાંઝલણોનો બોગ ફન ેછે એટલ ુજ નશીં 

ભાનવવક યીત ેઅસ્લસ્થ થામ છે . કેટરીક લખત તભેની આ ભાનવવક અસ્લસ્થતાન ે કુટુાંફીજનો, 

વળક્ષકો, ભાતા -વતા કે વભત્રો વભજી ળકતા નથી અન ેતનેા હયણાભો વ્મક્તત અન ેવભાજન ે

બોગલલા ડે છે . સ્લસ્થ વભાજ ભાટે સ્લસ્થ  ભન અન ેસદુ્રઢ વ્મક્તતત્લ ખફૂ જરૂયી છે . નળેનર 

ભને્ટર શલે્થ પ્રોગ્રાભ ગલભને્ટ ઓપ ઇન્ન્ડમા , ભીનીસ્રી ઓપ શલે્થ એન્ડ પેભીરી લલે્પેય દ્વાયા અગગમાયભી ાંચલીમ મોજનાભાાં 

ભાનવવક સ્લાસ્્મના ક્ષતે્ર ેઉમોગી થઈ ળકે તલેા ભાનલફન ેતમૈાય કયલા ભાટેની મોજના દયેક યાજ્મોભાાં અભરભાાં મકૂલાભાાં 

આલી છે . ત ેઅનવુાય ળકૈ્ષગણક લષ ૨૦૧૭-૧૮ થી ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર વાથ ેયશી ગજૂયાત વલદ્યાીઠભાાં વભાજકામષ 

અનસુ્નાતક (ભનોગચહકત્વા) M.S.W (Psychiatry)નો અભ્માવ ળરુ કયલાભાાં આવ્મો છે.  

 

ભનોચીકીત્સ્કીમ વભાજકામષ વળક્ષણના વલમભાાં વદૈ્ધાાંવતક અન ેપ્રત્મક્ષકામષન ેવયખ ુભશત્લ અન ેગણુબાય આલાભાાં આલ ે

છે. વદૈ્ધાાંવતક જ્ઞાનભાાં ભાનવવક સ્લાસ્્મ અન ેવભાજકામષના વલમોનો વભાલળે કયલાભાાં આવ્મો છે જેભાાં ભાનવવક સ્લાસ્્મના જ્ઞાનન ે

રગતા વલમો જેલા કે ભાનલ વલકાવ અન ેલતષન, ભાનવવક સ્લાસ્્મની વભજ, ભાનવવક આયોગ્મ નીવત કામદાઓ અન ેકામષક્રભો, 

તફીફી અન ેભનોચીકીત્સ્કીમ વભાજકામષ, ભનોચીકીત્સ્કીમ વભાજકામષ વ્મલશાયના ક્ષતે્રો, કાઉન્વગેરિંગ અન ેયોગોચાય 

દયવભમાનગીયી જેલા વલમોનો વભાલળે થામ છે જમાયે વભાજકામષ જ્ઞાન ન ેરગતા વલમો જેલા કે વભાજકામષનો ઈવતશાવ અન ે

વલચાયધાયા, વભાજકામષની દ્ધવતઓ, ભનોવાભાજજક નુઃસ્થાન અન ેભાનલ અવધકાય જેલા વલમોનો વભાલળે કયલાભાાં આવ્મો છે. 

આ અભ્માવક્રભભાાં પ્રત્મક્ષકામષન ેણ એટલ ુજ ભશત્લ આલાભાાં આલ ેછે જેભાાં ળકૈ્ષગણક પ્રલાવ, ળકૈ્ષગણક વળગફય, કેન્દ્ર વનલાવનો 

વભાલળે થામ છે, તભેજ ભાનવવક સ્લાસ્્મભાાં કાભ કયતી વલવલધ વાંસ્થાઓભાાં અન ેભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટરભાાં અઠલાહડમાભાાં 

ત્રણ હદલવ ક્ષતે્રકામષ આલાભાાં આલ ેછે. વત્ર ૪ભાાં ભાનવવક સ્લાસ્્મન ેરગતા પ્રશ્નો અન ેમદુ્દાઓ ય વલદ્યાથીઓ દ્વાયા વાંળોધનકામષ 

શાથ ધયીન ેવલદ્યાથી કામષકતાષ રઘળુોધ વનફાંધ તમૈાય કયે છે.     

 

વલદ્યાથીઓન ેછાત્રારમ જીલન પયજીમાત ફનાલીન ેવમશૂજીલનના ાવાઓની વભજ આતા વભામોજન અન ેવશમોગના 

લરણન ેવલકવાલલાભાાં આલ ેછે . ત ેઉયાાંત વલદ્યાથીઓન ેઅરગ અરગ પ્રાથવભક આલશ્મકતાલાા ઉધોગોનુાં વળક્ષણ અન ેતારીભ 

આીન ેસ્લાલરાંફનના ાઠ ણ ળીખલાભાાં આલ ેછે . વત્ર – ૧ અન ે૩ ભાાં ગ્રાભજીલન વાથ ેચાય હદલવની દમાત્રા કયીન ેરોકો 

વાથ ેતથા વભસ્મા વાથ ેતાદાત્્મ વાધલાભાાં આલ ેછે.   

ઉયોતત ફાફતોન ેધ્માનભાાં યાખતા વલદ્યાથીના વલાાંગી વલકાવભાાં વઘન યીત ેવલદ્યાથીઓની સ્લતાંત્રતા , રોકળાશી અન ે

વ્મક્તતભાત્રના ગૌયલન ેજાલીન ેકેલણી આલાનો પ્રમાવ થામ છે . જેનાથી ત ેઆ દેળનો વાયો નાગહયક ફની વભાજભાાં ોતાનુાં 

પ્રદાન આી ળકે.  

 

પ્રો. આનદંીફશને ટેર 

                     અધ્મક્ષા 
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કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં કણબા ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ડીવા. 

કેન્દ્ર વનલાવ: વત્ર 4 ભાનલ જ્મોત વાંસ્થા ભજુ  

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો:  નુઃસ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ, પીલ્ડ લકષ  
રઘળુોધ વનફધં:   દલા અન ેદુઆ કામષક્રભભાાં વાયલાય રતેા દદીઓની ક્સ્થવત , વાયલાયરક્ષી પ્રમત્નો અન ે

તનેી અવયો અંગેનો એક અભ્માવ.   

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: Basic computer  

બાા: ગજુયાતી, હશન્દી, અંગે્રજી  
વયનામુ:ં મ:ુો. ખોંબડી ભોટી  તાલકુો: નખત્રાણા, જીલ્રો: કચ્છ – ૩70670        ભો: ૯૭૨૪૭૨૨૫૭૧ 

વંકય  નફંય:(ઘય) 9974085617 (વ્મક્તતગત) 9662889533 

 

 

                       
 

ફાબરુાર ના. જેાર  

 10/12/1992 

  B.A. (વામકોરોજી) 
ઈભરે : jepalbabu@gmail.com    

 

                    
                     

ભવૂભકા  જ. ટેર  
                            21/06/1997  

B.A.(psychology) 
ઈભરે : bhumika.patel.210697@gmail.com 

વાંકષ નાંફય: 
ઈભરે :                   

                                                                                                                                                                                             
                                ભકશભા ના. લાય  

                                       13/06/1997 

                                   B.A. (ગ્રાભ વલકાવ) 
ઈભરે: mahipawar136mp@gmail.com            

                                   
 

                                
 

                    યાભેશ્વયી ભ. ભશારા 
28/03/1997 

B.R.S.(Home Science) 

ઈભરે : rameshvarimahla@gmail.com  

 

વાંકષ નાંફય: 
ઈભરે :  
 

 

 

કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં વીંગયલા ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ડીવા. 

કેન્દ્રવનલાવ: વત્ર-૪ રોક સ્લાસ્્મ ભાંડ વળલયાજયુ   

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો: ભાનવવક ફીભાય દદીઓનુાં નુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,હપલ્ડ લકષ  
રઘળુોધ વનફધં:  ભાનવવક ફીભાયી ધયાલતા વદૃ્ધોની ભનોવભાજજક ક્સ્થવત અન ેવભામોજન વાંફવધત   

વભસ્માઓ અંગેનો એક અભ્માવ  

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: ફગેઝક કો્્યટુય. 

બાા: ગજુયાતી,અંગે્રજી, હશન્દી, 
વયનામુ:ં મ:ુ લવઇ, ો. લવઇ, તાલકુો: દવક્રોઈ, જીલ્રો: અભદાલાદ- ૩૮૨૪૨૫.    ભો. 9512110525 

વંકય  નફંય: (ઘય) 9409923364, (વ્મક્તતગત) 9408606584  
 કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં ઝાણુાં ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 

દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ઠાવયા , અભદાલાદ. 
કેન્દ્રવનલાવ:  વત્ર-૪ રોક સ્લાસ્્મ ભાંડ વળલયાજયુ  

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો: ભાનવવક ફીભાય દદીઓનુાં નુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,હપલ્ડ લકષ  
રઘળુોધ વનફધં: ધો-10ભા ંઅભ્માવ કયતા ંવલદ્યાથીઓભા ંઅનબુલાતા વલવલધ ભાનવવક દફાણ અને તેની 

વલદ્યાથીના જીલન ય થતી વલવલધ અવયો  

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી:  ફગેઝક કો્્યટુય  

બાા: ગજુયાતી, હશન્દી, અંગે્રજી. 
વયનામુ:ં મ.ુો: ભાછડી, તાલકુો: લઘઇ, જીલ્રો: ડાાંગ  ીનકોડ:             ભો.7203054252 

  

વંકય  નફંય: (ઘય)  9998380458 (વ્મક્તતગત) 8980256697  કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં કણબા ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ઠાવયા , અભદાલાદ 

કેન્દ્ર વનલાવ: વયકાયી વવવલર શોસ્સ્ટર નલવાયી.  
કાભની વદંગીના કે્ષત્રો: ભાનવવક આયોગ્મ ક્ષતે્ર ેનુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,હપલ્ડ લકષ  

રઘળુોધ વનફધં:   ભનોયોગ થમરે વ્મક્તતઓની ભનોવભાજજક તભેજ વ્માલવાવમક ક્સ્થવત અન ેપ્રશ્નો અંગેનો 
એક અભ્માવ.   

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: ફગેઝક કો્્યટુય  

બાા: ગજુયાતી, હશન્દી. 
વયનામુ:ંમ.ુરૂભરા ગાભ તોયા(તાડા),તા.ચીખરી, જી. નલવાયી. ીનકોડ: ૩૯૬૦૬૦.    ભો.7284846438  

વંકય  નફંય: (ઘય) 9510155754, (વ્મક્તતગત) 9558486432  

 

mailto:jepalbabu@gmail.com
mailto:mahipawar136mp@gmail.com
mailto:rameshvarimahla@gmail.com


 
 

 

વભ
ાજ

કા
મય 

ા
યંગ

ત 
(ભ

નો
ચિ

કકત્
વા

) લ
ય 

2
0

1
9

 

4 

 

 

કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં ભલુારડી ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ઠાવયા , અભદાલાદ  

કેન્દ્ર વનલાવ:ભાનલ જ્મોત વસં્થા ભજૂ(કચ્છ)  

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો: : ભાનવવક આયોગ્મના દદીઓ, નુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,હપલ્ડ લકષ    

રઘળુોધ વનફધં: “ગ્રાભીણ વલસ્તાયના ખડેૂતોની વાભાજજક આવથિક અન ેભાનવવક ક્સ્થવતનો અભ્માવ”  

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: ફગેઝક કો્્યટુય  

 

બાા: ગજુયાતી, હશન્દી, અંગે્રજી. 
વયનામુ:ં મ:ુ ો: શાથવણી તાલકુો: લીંછીમા, જીલ્રો: યાજકોટ. ીનકોડ: ૩૬૦૦૫૫  ભો.૯૧૦૬૯૭૪૭૯૭  

વંકય  નફંય: (ઘય) ૯૧૦૬૯૭૪૭૯૭ (વ્મક્તતગત)   ૭૬૦૦૨૧૬૯૫૧  

 

                      
 
 
 

                        વલકાવ વલ. ભેય      

26/09/1996 
  B.S.W. 

ઈભરે : mervvikad@gmail.com  
 

                     
 
 
 
 

                      વલજમ અ. વેનભા  

01/07/1994 
B.A.(psychology) 

ઈભરે : senmavijay007@gmail.com  
 
 

                                                            
 

 

વેજર ન. યભાય                           

04/08/1997 

B.A.(social study) 
ઈભરે: sejuparmar97@gmail.com 

 

                                                                              
 જમેળ ળ.ં ટેર 

                27/11/1995 

B.R.S. 
ઈભરે: jayeshbhaipatel1995@gmail.com  

 
 

ઈભરે :  
 

કે્ષત્રકામય:  વત્ર-૧ભાાં ઝાણુાં ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ઠાવયા , અભદાલાદ  

કેન્દ્ર વનલાવ:ભાનવવક આયોગ્મની શોસ્સ્ટર, કાયેરીફાગ, લડોદયા.  

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો: ભાનવવક આયોગ્મના દદીઓ, નુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,હપલ્ડ લકષ    

રઘળુોધવનફધં: કેન્દ્વયથી ીડાતા ફાકોના ભાતા-વતાની વાભાજજક ,આવથિક,અને ભાનવવક સ્સ્થવતનો 
                 અભ્માવ 

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: કો્્યટુય ફગેઝક. 

બાા: ગજુયાતી, હશન્દી, અંગે્રજી 
વયનામુ:ં મ.ુો. વનેભાલાવ લણુાવણ, તાલકુો: કડી,જીલ્રો: ભશવેાણા. ીનકોડ: ૩૮૨૭૧૫        

 ભો. 7600478073 

વંકય  નફંય: (વ્મક્તતગત) ૭૬૦૦૪૭૮૦૭૩  

 કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં ભલુારડી ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ઠાવયા . 

કેન્દ્ર વનલાવ: રોક સ્લાસ્્મ ભડં વળલયાજપયુ  

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો: ભાનવવક આયોગ્મના દદીઓ, નુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,હપલ્ડ લકષ     

રઘળુોધ વનફધં: ઘયેલ ુકશિંવાની બોગ ફનેરી ીકડત સ્ત્રીઓની ભનોવાભાજજક કયસ્સ્થવતનો અભ્માવ  

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: કો્્યટુય ફગેઝક. 

બાા: ગજુયાતી, હશન્દી, અંગે્રજી 
વયનામુ:ં  મ.ુો.યોજકા (લણકયલાવ), તા. ધાંધકુા જજ: અભદાલાદ. ીનકોડ: ૩૮૨૪૬૦ 

વંકય  નફંય:(ઘય) ૮૧૪૦૬૫૩૯૧૬, (વ્મક્તતગત) ૬૩૫૧૬૪૩૭૬૫, ૮૧૪૦૬૫૪૬૩૭  

 

કે્ષત્રકામય: વત્ર-૧ભાાં વવિંગયલા ગાભભાાં ક્ષતે્રકામષ વત્ર-૨ ભાનવવક આયોગ્મની શોક્સ્ટર ,અભદાલાદ વત્ર-૩દલા 
          દુઆ કામષક્રભ ઉનાલા અન ેઅંધજન ભાંડ ડીવા . 
કેન્દ્ર વનલાવ: નલવાયી વવવલર શોસ્સ્ટર (જજલ્રા ભાનવવક આયોગ્મ કામયક્રભ)   

કાભની વદંગીના કે્ષત્રો:  ભાનવવક આયોગ્મ ક્ષતે્ર ેનુ:સ્થાન, કાઉન્વગેરિંગ,પેભીરી થયેાી, હપલ્ડ લકષ     

રઘળુોધ વનફધં: ભાનવવક સ્લાસ્્મની શોસ્સ્ટરભા ંવાયલાય રઈ ચકેૂરા દદીઓનો વાયલાય પ્રત્મેનો  
                 અચબગભ અને કુટંુફીજનોનો પનુ: સ્થાનભા ંવશમોગ  

કોમ્પ્યટુય જાણકાયી: કો્્યટુય ફગેઝક. 
બાા: ગજુયાતી, હશન્દી. અંગે્રજી 
વયનામુ:ં મ.ુો. લાવીમા તાલ, તા. લાવદા  જીલ્રો: નલવાયી ીનકોડ:  ૩૯૬૫૮૦.    

વંકય  નફંય:  (વ્મક્તતગત)  ૭૫૭૪૯૩૩૦૪૦ 

mailto:mervvikad@gmail.com
mailto:senmavijay007@gmail.com
mailto:sejuparmar97@gmail.com
mailto:jayeshbhaipatel1995@gmail.com

