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વાર્ષિક અહવેાલ (એર્િલ ૨૦૧૫થી માર્ચ ૨૦૧૬) 

 

૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : િોફેશનલ સ્ટડી   

૨. ર્વભાગન ું નામ  : સમાજકાર્ચ અન સ્નાતક 

૩. અધ્ર્ાપકોની માહહતી : 

ક્રમ નામ, હોદ્દો અને મહત્તમ ર્ોગ્ર્તા  જે િશ્નપત્રો ભણાવતા હોર્ તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. પ્રો. આનદંી પટેલ 

પ્રોફેસર અન ેઅધ્યક્ષા 
વિદ્યાિાચસ્પવિ 

- સમાજકાયયની ગાધંીવિચારધારા 
- માનિવિકાસ અન ેિિયન 

- સમાજકલ્યાણ અન ેવિકાસલક્ષી સેિાઓન  ંવ્યિસ્થાપન 

- દલલિ સમ દાય વિકાસ  

- કાઉન્સેલીંગ- થીયરી અન ેપ્રકે્ટીસ 

૨. પ્રો. ગીિા વ્યાસ 

પ્રોફેસર 

વિદ્યાિાચસ્પવિ 

- વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની વિચારધારા 
- સામ દાવયક સગંઠન અન ેસામાજજક ક્રિયા 
- ક ટ ંબ, બાળકો િથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો 
- સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયય 

૩. શ્રી બકં્રકમ િસૈયા 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

પારંગિ 

- સામાજજક િૈયક્ક્િક સેિાકાયય 
- ગ્રામ વ્યિથાપન અન ેગ્રામોલચિ ટેકનોલોજી 

- સામ દાવયક આરોગ્ય, માનવસક આરોગ્ય અને િબીબી 
સમાજકાયય 

- લિન્ન શારીક્રરક યોગ્યિા ધરાિિા વ્યક્ક્િઓ સાથ ે

સમાજકાયય 
- મનોલચકીત્સકીય સમાજકાયય 

૪. ડો. દાવમની શાહ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

વિદ્યાિાચસ્પવિ 

- સમાજવિજ્ઞાન પક્રરચય- રાજયશાસ્ત્ર 

- જૂથકાયય 
- સકંલલિ અલિગમ 

- વિકાસ અને સામાજજક સમસ્યાઓ 

- સમાજકાયયમા ંપ્રત્યાયન 

- માનિ અવધકાર 

૫. ડૉ. મનોજ પરમાર 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

વિદ્યાિાચસ્પવિ 

- સમાજવિજ્ઞાન પક્રરચય- અથયશાસ્ત્ર 

- ગ્રામવિકાસ 

- સમાજકાયય સશંોધન 
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- અસગંક્રઠિ શ્રવમક કલ્યાણ  

- આક્રદિાસી સમ દાયનો વિકાસ 

- પયાયિરણ 

- ય િાનો સાથે સમાજકાયય 
૬. ડૉ. આલા ખમલ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

વિદ્યાિાચસ્પવિ (NET-JRF) 

- સમાજવિજ્ઞાન પક્રરચય- સમાજશાસ્ત્ર 

- માનિ સસંાધન વિકાસ 

- આપવિ વ્યિસ્થાપન 

- અપરાધશાસ્ત્ર અન ેસામાજજક કાયદાઓ 

૭. ડૉ. અશોકિાઈ પટેલ 

મદદનીશ કાયયિમ સકંલનકિાય 
વિદ્યાિાચસ્પવિ 

- સમાજકાયય વિસ્િરણ કેન્ર ગોિા 

૪. ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 
અ. િર્ય - ૨૦૧૫-૧૬મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાિક/અન સ્નાિક) : 42 

બ િર્ય - ૨૦૧૫-૧૬મા ંસત્ર-૧ની સત્રાિં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાિક/અન સ્નાિક): 

41  

 

 

ક્રમ 

 

અભ્ર્ાસક્રમન ું નામ 

ર્વદ્યાથીઓ 

ભાઈઓ બહનેો ક લ અન સચૂર્ત 

જાર્ત 

અન સચૂર્ત 

જનજાર્ત 

અન્ર્ 

પછાતવગચ 
શારીહરક 

ર્વકલાુંગ 

સામાન્ર્ ક લ 

૧. સ્નાિક (સત્ર-૧)           

૨. અન સ્નાિક (સત્ર-૧) 18 24 42 10 7 18 0 7 42 

૩. એમ.ક્રફલ. 6 0 6 2 0 1 0 2 6 

૪. પીએચ.ડી. 1 2 3 1 0 0 0 2 3 

૫. અન્ય          

 

૫.  અધ્ર્ાપકો દ્વારા િાદેર્શક/રાષ્ટ્રીર્/આંતરરાષ્ટ્રીર્ પહરસુંવાદમાું ભાગીદારી  
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬) : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું 
નામ 

કાર્ચક્રમન ું નામ, આર્ોજક અને 

સ્થળ 

(આંતરરાષ્ટ્રીર્/રાષ્ટ્રીર્/િાદેર્શક 

કાર્ચક્રમમાું 
ભાગીદારી 

(અધ્ર્ક્ષ,સુંદભચ 
વ્ર્ક્તત, પેપર 

િસ્ત ર્તકરણ) 

તારીખ સુંશોધન લેખન ું 
શીષચક 
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આંતરરાષ્ટ્રીર્ 

      

રાષ્ટ્રીર્ 

1 શ્રી 
બકંીમિાઈ 

િસૈયા  

આક્રદિાસીઓના અવધકારો, િરૂચ 

જીલ્લા આક્રદિાસી પ્રગિીમડંળ  

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ  24-25 

જાન્ય આરી 
2016 

િારિીય 

સવંિધાનની 
પાચંમી અન સ લચ 

અન ેઆક્રદિાસી 
સમ દાય  

2  “આક્રદિાસી સમાજ” વિવિધ 

વિર્યોના સદંિયમા,ં રાષ્ટ્રીય 

પક્રરસિંાદ, અરિલ્લી 
જનજીિન એન્ડ ઇન્સ્ટીટય ટ 

ઓફ એજ્ય કેશન એન્ડ 

રાયબલ ડેિેલપમેન્ટ, 
અમદાિાદ  

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ 14 ફેબ્ર આરી 
2016 

આક્રદિાસી 
સમ દાય અન ે

આધ વનક સમાજ  

3 ડૉ. દાવમની 
શાહ  

“આક્રદિાસી સમાજ” વિવિધ 

વિર્યોના સદંિયમા,ં રાષ્ટ્રીય 

પક્રરસિંાદ, અરિલ્લી 
જનજીિન એન્ડ ઇન્સ્ટીટય ટ 

ઓફ એજ્ય કેશન એન્ડ 

રાયબલ ડેિેલપમેન્ટ, 
અમદાિાદ  

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ 7 ફેબ્ર આરી 
2016 

ગ જરાિના 
આક્રદિાસી 
વિસ્િારમા ં
પ્રાથવમક અન ે

માળખાકીય 

સ વિધાની ક્સ્થવિ 

(નેત્રગંના ગામો 
સદંિે) 

4 ડૉ. મનોજ 

પરમાર  

આધ વનક પક્રરપ્રેક્ષ્યમા ંમાનિ 

અવધકાર” રાષ્ટ્રીય પક્રરસિંાદ, 
સરસપરૂ કોલેજ, અમદાિાદ  

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ 24 સપ્ટેમ્બર 

2015 

“બાળકોના 
જીિન અને 
વિકાસના 
અવધકાર ની 
ક્સ્થવિ-િારિના 
સદંિયમા”ં 

5  “આક્રદિાસી સમાજ” વિવિધ 

વિર્યોના સદંિયમા,ં રાષ્ટ્રીય 

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ 14 ફેબ્ર આરી 
2016 

“આક્રદિાસી 
ય િાનોનો 
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પક્રરસિંાદ, અરિલ્લી 
જનજીિન એન્ડ ઇન્સ્ટીટય ટ 

ઓફ એજ્ય કેશન એન્ડ 

રાયબલ ડેિેલોપમેન્ટ, 
અમદાિાદ  

પક્રરપ્રેક્ષ્ય અને 
શૈક્ષલણક 

સમસ્યાઓ” 

6  ‘Gender, education & child 
labour A sociological 
Perspectives’ રાષ્ટ્રીય 

પક્રરસિંાદ એચ.બી.જસાણી 
આટટયસ અને શ્રી એન. કે. 
જસાણી કોમસય કોલેજ, 
રાજકોટ  

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ 22 માચય 
2016 

“છાત્રાલયમા ં
રહિેી ય િિીઓ 

સાથે પ ર ર્ો દ્વારા 
થિા ં
અવનચ્છનીય 

િિયનો અને િેના 
દ્વારા સજાયિી 
સમસ્યાઓ” 

િાદેર્શક 

7 શ્રી 
બકંીમિાઈ 

િસૈયા 

આક્રદિાસીઓ અન ેપ્રાકૃવિક ખેિી 
નીવિ વનધાયરણ, આક્રદિાસી 
સશંોધન અન ેિાલીમ કેન્ર 

ગ જરાિ વિદ્યાપીઠ 

િાગીદારી  14 જ લાઈ 

2015 

  - 

8  િસ્િી ગણિરીના આંકડાઓની 
વશક્ષણમા ંઉપયોગીિા, િસ્િી 

ગણિરી વિિાગ અન ે

સમાજશાસ્ત્ર વિિાગ, ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ 

િાગીદારી 16 માચય 2016  

9 ડૉ. દાવમની 
શાહ  

અિાજ અને બી.કે. મકેન્ટાઇલ લો 
કોલેજ, પાલનપ ર  

મ ખ્ય િક્િા  8 સપ્ટેમ્બર 

2015 

આત્મહત્યાની 
સમસ્યા 

વ્યક્ક્િગિ કે 

સામાજજક  ? 

10 ડૉ. મનોજ 

પરમાર  

  

િેટાલી, રાજયકક્ષાનો 
પક્રરસિંાદ  

પેપર પ્રસ્ત વિકરણ  27 ફેબ્ર આરી 
2016 

ય િાનોનો 
પક્રરપ્રેક્ષ્ય અને 
િેમની 
સમસ્યાઓ.  



5 

 

 

૬. અધ્ર્ાપકો દ્વારા અચભમ ખતા વગચ/ઓપવગચ/તાલીમ કાર્ચક્રમમાું ભાગીદારી  
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬)  : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું 
નામ 

કાર્ચક્રમન ું નામ 

(પહરસુંવાદ/અચભમ ખતાવગચ/ઑપવગચ/તાલીમ 

કાર્ચક્રમ 

કાર્ચક્રમના 
આર્ોજક અને 

કાર્ચક્રમન ું સ્થળ 

સમર્ગાળો સુંશોધન 

લેખન ું 
શીષચક 

પહરસુંવાદ 

1 પ્રો. આનદંી 
પટેલ 

વ મન લીડરશીપ એન્ડ સોશ્યલ રાન્સફોમેશન માનિ વિકાસ 

અન ેસશંોધન 

કેન્ર, અક્રહિંસા 
શોધ િિન, 

ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ, 

અમદાિાદ  

 

26 

સપ્ટેમ્બર 

2015  

 

2  ગ જરાિમા ંિર ણોની કેળિણીના પડકારો અને 
નિ પ્રયાણ  

વનશાળ, વશક્ષણ 

મહાવિદ્યાલય 

ઉપાસના ખડં  

18 

ઓક્ટોબર 

2015  

 

3 ડૉ. મનોજ 

પરમાર  

ગ જરાિમા ંિર ણોની કેળિણીના પડકારો અને 
નિ પ્રયાણ  

વનશાળ, વશક્ષણ 

મહાવિદ્યાલય 

ઉપાસના ખડં  

18 

ઓક્ટોબર 

2015  

 

4 ડૉ. આલા 
ખમલ  

ગ જરાિમા ંિર ણોની કેળિણીના પડકારો અને 
નિ પ્રયાણ  

વનશાળ, વશક્ષણ 

મહાવિદ્યાલય 

ઉપાસના ખડં  

18 

ઓક્ટોબર 

2015  

 

કાર્ચશાળા/ઑપવગચ 
5 ડૉ. દાવમની 

શાહ  

સશંોધન સજ્જિા માટે ક્ષમિાિધયન વશલબર ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ, 

રાધંેજા  

11 થી 13 

જ ન 2015 

 

6  ઈફેક્ટીિ એન્ડ ઇનોિેટીિ ટીલચિંગ શોટય  ટમય કોસય  એકડેમીક સ્ટાફ 

કોલેજ સૌરાષ્ટ્ર 

ય વનિસીટી 
રાજકોટ  

14 થી 20 

ડીસેમ્બર 

2015 
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7  ક્રિમીનલ જસ્ટીસ સીસ્ટમમા ંપ્રયાસ સસં્થાની 
કામગીરીના અન િિો 

સમાજકાયય 
વિિાગ અન ે

પ્રયાસ સસં્થાના 
સયં ક્િ ઉપિમે, 
TRTI, ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ  

10 

ફેબ્ર આરી 
2016 

 

8 ડૉ. મનોજ 

પરમાર  

સશંોધન સજ્જિા વશલબર  
  

ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ, 
આંિક્રરક  

ગ ણિત્તા 
બાહેંધરી એકમ 

અને ગ્રામસેિા 
મહાવિદ્યાલય 

રાધંેજાના ં
સયં કિ ઉપિમ ે  

11 થી 13 

જ ન 2015  
 

9  “સમાજવિજ્ઞાન અને સશંોધન પધ્ધવિશાસ્ત્ર” 
10 ક્રદિસીય કાયયશાળામા ંસહિાગી  

 

ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ, 
ગ્રામસેિા 
મહાવિદ્યાલય 

રાધંેજા અને 
ICSSR ના 
સયં કિ ઉપિમ ે

આયોજજિ 

23 

ફેબ્ર આરી 
2016 થી 
3 માચય 
2016 

 

10  ક્રિમીનલ જસ્ટીસ સીસ્ટમમા ંપ્રયાસ સસં્થાની 
કામગીરીના અન િિો 

સમાજકાયય 
વિિાગ અન ે

પ્રયાસ સસં્થાના 
સયં ક્િ ઉપિમે, 
TRTI, ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ  

10 

ફેબ્ર આરી 
2016 
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11 ડૉ. આલા 
ખમલ 

ક્રિમીનલ જસ્ટીસ સીસ્ટમમા ંપ્રયાસ સસં્થાની 
કામગીરીના અન િિો 

સમાજકાયય 
વિિાગ અન ે

પ્રયાસ સસં્થાના 
સયં ક્િ ઉપિમે, 
TRTI, ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ  

10 

ફેબ્ર આરી 
2016 

 

હરફે્રશર/ઓહરએન્ટેશન કોસચ 
      

 

૭. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત પહરસુંવાદ / કાર્ચશાળા (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬): 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું 
નામ 

કાર્ચક્રમન ું નામ (આંતરરાષ્ટ્રીર્/ 

રાષ્ટ્રીર્/િાદેર્શક 

ર્વષર્ તારીખ ભાગ 

લેનારની 
સુંખ્ર્ા 

પહરસુંવાદ 

       

કાર્ચશાળા 
1 પ્રો. આનદંી 

પટેલ  

જીલ્લા બાળ 

સ રક્ષા એકમ 

આયોજજિ બાળ 

ગહૃના 
કમયચારીઓની 
માટે પ રા 
ક્રદિસની િાલીમ 

પ્રાદેવશક બાળ ગહૃમા ં
બાળકો સાથેના 
િિયન અન ે

કાઉન્સેલલિંગ 

12 

જાન્ય આરી 
2016 

35  

2  બાળ સિંાળ 

ગહૃોના મેવપિંગ 

અન ેરીવ્યનૂા 
કામગીરીમા ં
જોડાનાર 

સભ્યોન  ં
ઓરીએન્ટેશન 

પ્રાદેવશક બાળ સિંાળ 

ગહૃોના મેવપિંગ 

અન ેરીવ્ય ૂ

કામગીરીની 
અલિમ ખિા  

16 

જાન્ય આરી 
2016 

40  

3  CII 

(confederation 

of Indian 

પ્રાદેવશક શાળાના 
બાળકોમા ં

10 જ લાઈ 

2015 

15 



8 

 

industry) અન ે

ચાઈલ્ડલાઈનના 
કાયયકરો માટે 

કાયયશાળા  

જાિીય શોર્ણ 

અંગે 
સિંેદનશીલિા 

4 ડૉ. દાવમની 
શાહ 

ક્રિમીનલ જસ્ટીસ 

સીસ્ટમ  

 પ્રાદેવશક ક્રિમીનલ 

જસ્ટીસ 

સીસ્ટમમા ં
પ્રયાસ 

સસં્થાની 
કામગીરીના 
અન િિો  

10 

ફેબ્ર આરી 
2016 

સત્ર ૪ 41 

વિદ્યાથીઓ  

 

૮. ર્વભાગના એડજ ુંતટ િોફેસર/મ લાકાતી અધ્ર્ાપક/ર્નર્તકાલીન અધ્ર્ાપકો/ર્નમુંર્ત્રત  

તજ્જ્ઞોની માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬): 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષર્ તારીખ 

એડજ ુંતટ િોફેસર 

    

મ લાકાતી અધ્ર્ાપક 

    

ર્નર્તકાલીન અધ્ર્ાપક 

    

ર્નમુંર્ત્રત તજ્જ્ઞ 

    

 

૯. ર્વભાગ દ્વારા આર્ોજજત બહારના તજ્જ્ઞના વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬) : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષર્ તારીખ 

1 શ્રી સજંયિાઈ  

જયપ ર રગ્સ ફાઉન્ડેશન- જયપ ર  

ગ્રામીણ ઉધોગ દ્વારા ગ્રામ વિકાસ  14 મે 2015 

2 નયા વિહાન ફાઉન્ડેશનના 
કમયચારી  

ગ્રામ વિકાસમા ંઆરોગ્ય અને 
વશક્ષણ 

6 મે 2015 
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3 સ ન્દરમ િારિી સસં્થાના કાયયકર 

દ્વારા વ્યાખ્યાન  

આંગણિાડી કાયયકર 

ક્ષમિાિધયન  

5 મે 2015 

4 ડૉ. રેડી ફાઉન્ડેશન કમયચારી દ્વારા 
વ્યાખ્યાન 

ય િાનો અને રોજગારલક્ષી 
િાલીમ  

1 મે 2015  

5 ડૉ. સત્યકામ જોર્ી (વનયામક, 

Center for Social Study, 

સ રિ) 

સમાજકાયયમા ંસશંોધન વિર્યની 
પસદંગીના ક્ષેત્રો અને િકો 

8 એવપ્રલ 2015 

6 ડૉ. છાયાબેન પટેલ 

(પ્રોફેસર, ફેકલ્ટી ઓફ સોશ્યલ 

િકય , એમ.એસ. ય વનિસીટી, 
િડોદરા) 

સશંોધનની પ્રક્રિયા 8 એવપ્રલ 2015 

7 શ્રી ક લદીપ સગર  વિશ્વમા ંમાનિ અવધકારોની 
ક્સ્થવિ પર િાિાયલાપ  

18 જ ન 2015  

8 શ્રી િારિી ઓડેદરા  
કૈિલ્ય ફાઉન્ડેશન 

ક્ષેત્રકાયયમા ંલોકસપંકય  અને 
વિશ્વાસ સપંાદન  

11 જ લાઈ 2015 

9 શ્રી ક્રકરીટિાઈ શેલિ  

Communication and training 

consultant 

જીિન કૌશલ્ય વિકાસ 

 

19-20 ઓક્ટોબર 2015   

10 શ્રી સ શીલાબેન પ્રજાપવિ  

એક્શન એઇડ સસં્થા  
વ્યાિસાવયક  વિકાસ અન ે

દરમ્યાનગીરીની ક શળિા 
21 ઓક્ટોબર 2015   

11 શ્રી ક્રકરીટિાઈ શેલિ  

Communication and training 

consultant 

ક શળિા વિકાસ  23 ઓક્ટોબર 2015 

12 શ્રી સ શીલાબેન પ્રજાપવિ  

એક્શન એઇડ સસં્થા 
ક્રહમાયિ, નેટિક્રકિંગ અન ેસઘંર્ય 
વનિારણ  

24 ઓક્ટોબર 2015 

13 ડૉ. જય શેઠ  

NHL મેડીકલ કોલેજ 

દબાણ અન ેિાિનાત્મક થાકન  ં
વ્યિસ્થાપન  

24 ઓક્ટોબર 2015 

14 શ્રી જનકિાઈ દિ ે 

વનવિૃ પ્રોફેસર 

વિવિધ સજંય દય ષ્ષ્ટ્ટ માધ્યમોનો  
ઉપયોગ 

24 ઓક્ટોબર 2015   

15 શ્રી સજંયિાઈ દિ ે 

ચરખા સસં્થા  
દસ્િાિેજીકરણ  26 ઓક્ટોબર 2015   



10 

 

16 શ્રી સજંયિાઈ દિ ે 

ચરખા સસં્થા 
દસ્િાિેજીકરણ  27 ઓક્ટોબર 2015   

17 શ્રી ગૌરાગં રાિલ  

રષ્ષ્ટ્ટ મીક્રડયા 
દસ્િાિેજી ક્રફલ્મો િથા િેના વિશે 

ચચાય  
26 એન્ડ 28 2015   

18 શ્રી મહશે પડંયા  
પયાયિરણ વમત્ર  

એસસી, એસટી અને ઓબીસી 
આયોગની રચના અન ેકામગીરી  

02 જાન્ય આરી 2016 

19 ડો. દેિચદં િહોવનયા  
આક્રદિાસી સશંોધન અને િાલીમ 

કેન્ર  

આક્રદિાસી સમ દાયના વિકાસ 

માટેની સવંિધાવનક જોગિાઇઓ 

અને ગ જરાિ સરકારની 
આક્રદિાસી વિકાસ માટેની 
યોજનાઓની જાણકારી 

17 ફેબ્ર આરી 2016  અને  
20 ફેબ્ર આરી 2016  

 

 

૧૦. ર્વભાગના અધ્ર્ાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાર્ અન્ર્ જગ્ર્ાએ અપારે્લ વ્ર્ાખ્ર્ાનો 
(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬)  : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ કાર્ચક્રમન ું નામ અને સ્થળ ર્વષર્ તારીખ 

1 પ્રો. આનદંી પટેલ  એમજીએલઆઈના 
વિદ્યાથીઓ માટે જીલ્લા બાળ 

સ રક્ષા એકમ આયોજજિ 

જાગવૃિ કાયયિમ, અમદાિાદ  

બાળ સ રક્ષા અન ેબાળ 

અવધકાર પ્રત્ય ે

સિંેદનશીલિા 

19 ફેબ્ર આરી 
2016 

2  જીલ્લા બાળ સ રક્ષા એકમ 

આયોજજિ બાળ ગહૃના 
કમયચારીઓની માટે પ રા 
ક્રદિસની િાલીમ  

બાળ ગહૃમા ંબાળકો સાથેના 
િિયન અન ેકાઉન્સેલલિંગ 

12 

જાન્ય આરી 
2016 

3  ચાઈલ્ડ લાઈન ઇષ્ન્ડયા 
ફાઉન્ડેશન, મ બંઈ આયોજજિ 

ચાઈલ્ડ લાઈન ગાધંીનગર 

ટીમ માટે પ રા ક્રદિસની 
િાલીમ  

બાળકો માટેના કાયદાઓની 
મ ખ્ય જોગિાઇઓ અન ે

ચાઈલ્ડ લાઈનની કામગીરી  

28 ડીસેમ્બર 

2016 

4  જેન્ડર ક્રરસોસય સેન્ટર અન ે181 

મક્રહલા અલિયમ આયોજજિ 

કાઉન્સેલલિંગ મલૂ્યો, મહત્િ 

અન ેકાઉન્સેલલિંગના 
િબક્કાઓ 

29 નિેમ્બર 

2015 
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પોલીસ બઇેઝ સપોટય  સેન્ટરના 
કાઉન્સેલરોની િાલીમ  

5  આક્રદિાસી સશંોધન અન ે

િાલીમ કેન્ર આયોજજિ 

આશ્રમશાળાના ગહૃપવિ અન ે

અધ્યક્ષોની િાલીમ  

છાત્રાલયમા ં
વિદ્યાથીઓ/વિદ્યાથીનીઓની 
સલામિી અન ેમક્રહલા 
સ રક્ષા વ્યિસ્થા 

21 ઓક્ટોબર 

2015 

6  જેન્ડર ક્રરસોસય સેન્ટર 

આયોજજિ ગ જરાિ 

ય વનિસીટી એમએસડબલ્ય ના 
વિદ્યાથીઓ માટેની િાલીમ  

પીક્રડિ મક્રહલાઓના 
સદંિયમા ંકાઉન્સેલલિંગ, 

જાવિગિ િેદિાિ અન ે

મક્રહલાઓ સાથેની ક્રહિંસા  

22 સપ્ટેમ્બર 

2015 

7  મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા 
મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાથીઓની 
અલિમ ખિા  

સહવશક્ષણ પ્રણાલી અન ે

ય િાિસ્થાનો સમન્િય  

7 જ લાઈ 

2015 

8  ચાઈલ્ડ લાઈન ઇષ્ન્ડયા 
ફાઉન્ડેશન, મ બંઈ આયોજજિ 

ચાઈલ્ડ લાઈન સાબરકાઠંા 
ટીમ માટે પ રા ક્રદિસની 
િાલીમ  

બાળકની વ્યખ્યા, બાળ 

અવધકારોની સમજ, બાળકો 
અંગેના વિવિધ કાયદાઓ  

13 જ લાઈ 

2015 

9  જેન્ડર ક્રરસોસય સેન્ટર  

આયોજજિ દહજે પ્રવિબધંક 

અવધકારીઓની િાલીમ  

કાઉન્સેલલિંગ  8 જ લાઈ 

2015  

10  સાદરા અન ેરાધંેજા કેમ્પસ 

પર ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠની 
વિદ્યાથીનીઓને માટેની 
વશલબર  

જાિીય સિામણી અંગે 
મક્રહલા જાગવૃિ 

11 ઓગસ્ટ 

2015  

11  ય િા સમંેલન- વનિયયા ક્રદિસ  

એકશન એઇડ અન ેમક્રહલા 
વિકાસ એકમ દ્વારા આયોજીિ 

ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ  

મક્રહલાઓ વનિયય કેિી રીિે 

બને ? 

16 ડીસેમ્બર 

2015  

12  ચાઈલ્ડલાઈન િોલન્ટીયર 

િાલીમ  

ચાઈલ્ડલાઈન િોલન્ટીયર 

શ  ંકરી શકે  

8 ફેબ્ર આરી 
2016 
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13 ડૉ. દાવમની શાહ  વ મન લીડરશીપ એન્ડ 

સોશ્યલ રાન્સફોમેશન, માનિ 

વિકાસ અન ેસશંોધન કેન્ર, 

અક્રહિંસા શોધ િિન, ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ  

સામાજજક પક્રરિિયન   

26 સપ્ટેમ્બર 

2015  

14  મક્રહલા ક્રદન વનવમિે યોજાયલે 

કાયયિમ, મક્રહલા વિકાસ 

એકમ, જીએમડીસી 
અમદાિાદ  

કામકાજના સ્થળે જાિીય 

સિામણી વનરે્ધ 2013  

7 માચય 2016 

15 ડૉ. મનોજ પરમાર  ય િાવશલબર-2015 દેથલી  ય િાન િરીકે મને મારો 
પક્રરચય છે? 

27 મે 2015 

16  ય િાવશલબર-2015 દેથલી વ્યિહારન  ંપથૃક્કરણ 28 મે 2015 

17  ય િાવશલબર-2015 દેથલી પાયાના સ્િરે અને િૈવશ્વક 

સ્િરે, ય િાનોની સમસ્યા- 
એક પડકાર અને િેમા ં
દરમ્યાનગીરી 

29 મે 2015 

18  ય િાવશલબર-2015 દેથલી જાવિ, જ્ઞાવિ, ધમય, અને 
પ્રકૃવિ સાથે સિંેદનશીલિા 

30 મે 2015 

 

19  ય િાવશલબર-2015 દેથલી ય િાનો કેિી પહલે કરી શકે 

? હ  ંશ  ંકરી શક ં ? ક્રિયાત્મક 

પગલાન  ંઆયોજન 

1 જ ન 2015 

20  ભવૂમ, ગ્રામવિકાસ ફાઉ., 
સમાજકાયય મહાવિદ્યાલય, 
સલાલ, સાબરકાઠંા   

સમાજકાયય વશક્ષણમા ં
ક્ષેત્રકાયય 

1 જુલાઈ 

2015 

21  હમેચરંાચાયય ય વન. પાટણ 

મ કામે સમાજકાયય વિિાગ 
‘સ્િ વિકાસ, સ જ-સમજ, 
સ્િ જાગવૃિ અને 
સ્િઓળખ  

24 જ લાઈ 

2015 

22  આણદં કૃવર્ય વન.ના TY 
BScના ંવિદ્યાથીઓ, 
ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ એક 

સ્િૈચ્ચ્છક સસં્થા શા માટે? 

સ્િૈચ્ચ્છક સસં્થા, િેન  ં
28 સપ્ટેમ્બર 

2015 અને 7 
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સ્િૈચ્ચ્છક સસં્થાના ંઅભ્યાસ 

અથે આિિા આપેલ 

વ્યાખ્યાન   

મહત્િ, પ્રકારો અને 
નોંધણી કાયય 

ઓક્ટોબર 

2015 

23  લોકિારિી સણોસરા મ કામે 

MRSના વિદ્યાથીન ે
“સ્િૈચ્ચ્છક સસં્થાની 
જરૂક્રરયાિ અને કાયો”  

૩ નિેમ્બર 

2015  
24  લોકિારિી સણોસરા મ કામે 

MRSના વિદ્યાથીન ે
“ગ્રામવિકાસના કાયયકે્ષત્રો” ૩ નિેમ્બર 

2015 
25  ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ મ.દે. 

ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલય, 
રાધંેજા  

રાષ્ટ્રઘડિરમા ંય િાનોનો 
ફાળો કે ભવૂમકા 

5 ક્રડસેમ્બર 

2015 

26  સૌરાષ્ટ્ર ય વન. સમાજકાયય 
વિિાગ,રાજકોટ  

સમાજકાયય સશંોધનના 
ક્ષેત્રો અને સશંોધન 

સમસ્યાના સ્ત્રોિ 

4 ફેબ્ર આરી 
2016  

 

૧૧. ર્વભાગ/અધ્ર્ાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા મ ખ્ર્ (Major) િકલ્પો (િોજેતટસ)  

(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬):  

 ૧૧.૧ પણૂચ કરેલ િકલ્પ (િોજેતટ) :  

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો ર્વષર્ િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

 ૧૧.૨ િવતચમાન િકલ્પ (િોજેતટ) : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

 

 ૧૧.૩ સ્વીકૃત થરે્લ િકલ્પ (િોજેતટ) : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

સ્વીકૃત રાર્શ 

      

 

 ૧૧.૪ જમા થરે્લ િકલ્પ (િોજેતટ) : 
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ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

 

૧૨. ર્વભાગ/અધ્ર્ાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા ગૌણ (Minor) િકલ્પો (િોજેતટસ) 

  (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬)  : 

  

 ૧૨.૧ પણૂચ કરેલ િકલ્પ (િોજેતટ) :  

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

  

 ૧૨.૨ િવતચમાન િકલ્પ (િોજેતટ) : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

  

 ૧૨.૩ સ્વીકૃત થરે્લ િકલ્પ (િોજેતટ) : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

સ્વીકૃત રાર્શ 

      

 ૧૨.૪ જમા થરે્લ િકલ્પ (િોજેતટ) : 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષર્ 

િકલ્પનો 
સમર્ગાળો 

સહાર્ અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

 

૧૩. અધ્ર્ાપકો દ્વારા િકાર્શત થરે્લા સુંશોધનલેખો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬): 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું 
નામ 

સુંશોધનલેખન ું શીષચક Peer Review 

Journals/Non-Peer 

Review Journals/e-

Journals/Conference 

Proceeding 

િકાશન સુંસ્થા/સામર્ર્કન ું 
નામ 

તારીખ/માસ/વષચ/ISSN 

/ISBN No. 
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1 પ્રો. આનદંી 
પટેલ  

પટેલોની ઓબીસી 
અનામિમા ંસમાિેશ 

કરિાની માગં એક 

વિશ્લેર્ણ  

Non-Peer Review 

Journals 

નયામાગય, સપ્ટેમ્બર 

2015 

2  પટેલોની ઓબીસી 
અનામિમા ંસમાિેશ 

કરિાની માગં એક 

વિશ્લેર્ણ 

Non-Peer Review 

Journals 

સિોદય પ્રેસ સવિિસ, 

િર્ય:12, અંક:279, 1 

ઓક્ટોબર 2015 

3  મડંલ કવમશનના 
વનદેશકો મ જબ પટેલો 
અન્ય પછાિિગય મા ં
સમાિેશ યોગ્યિા 
ધરાિે છે ? 

Non-Peer Review 

Journals 

દલલિ અવધકાર, િર્ય:11, 

અંક:15 1 માચય 2016 

4 ડૉ. મનોજ 

પરમાર  

"બાળકોમા ંઆપઘાિ 

(21મી સદીના પ્રથમ 

દાયકાના સદંિયમા)ં" 

Peer Review Journals 'વિદ્યાપીઠ' ત્રૈમાવસક 

જનયલ, િર્ય-53 (1) 
2015; P- 41 to 59 -
ISSN 0976-5794 

5  “ગરીબી નાબદૂી 

એટલ ે

માનિવધકારની 

પ્રસ્થાપના”  
 

Non-Peer Review 

Journals 

‘અલિદ્ર્ ટષ્ષ્ટ્ટ વિશેર્ાકં’, 

રષ્ષ્ટ્ટ ફાઉન્ડેશન, 

અમદાિાદ, BOOK-1 

vol.-2, P-105 to116  

April- 2015, ISBN-

0971 - 6629  
6  “ગ જરાિ રાજય 

વિધાનસિાની 
ચ ૂટંણીઓમા ંસ્ત્રીઓની 
રાજકીય 

સહિાગીદારી”  

Peer Review Journals ‘સમાજકારણ’, અંક- 2, 
જૂન-ક્રડસેમ્બર 2015, 
ISSN-2319-3522 

 

૧૪. અધ્ર્ાપકો દ્વારા િકાર્શત થરે્લાું પ સ્તકો/અન વાદ કરેલાું પ સ્તકો  
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 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬):  

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ પ સ્તકન ું શીષચક ISBN નુંબર સાથે 

અને ISBN નુંબર 

વગર 

િકાશન સુંસ્થા/ નામ 

તારીખ/માસ/વષચ/ 

     

     

 

૧૫. અધ્ર્ાપકો દ્વારા સુંપાહદત પ સ્તકો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬):  

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ પ સ્તકન ું શીષચક િકાશન સુંસ્થા/ નામ 

તારીખ/માસ/વષચ/ 

1 ડૉ. આલા ખમલ  ગ્રામીણ ક્ષેત્રકાયય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર 

ઓપન ય વનિસીટી, 2015 

2 ડૉ. આલા ખમલ ગ્રામ પચંાયિમા ંક્ષતે્રકાયય ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર 

ઓપન ય વનિસીટી, 2015 

૧૬. અધ્ર્ાપકો દ્વારા પ સ્તકોમાું િકાર્શત થરે્લાું અધ્ર્ાર્ો અને સુંપાહદત પ સ્તકોના અધ્ર્ાર્ોની 
માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬): 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ પ સ્તકન ું શીષચક િકાશન સુંસ્થા/ નામ 

તારીખ/માસ/વષચ/ 

૧ ડૉ. મનોજ પરમાર  “HUMAN RIGHTS IN 

MODERN PERSPACTIVE”  

(Vollume-3) મા ંપ્રકરણ ન-ં58 
“બાળકોના જીિન અને 

વિકાસના અવધકારની ક્સ્થવિ-
િારિના સદંિયમા”ં 

લચરાગ પબ્લીકેશન 

અમદાિાદ 

કોન્ફરન્સ િોલ્ય મ-૩  

date-24-9-2015, 
ISBN;  

978-81-928273-2-2 

2  માનિ વદૃ્ધિ અને વિકાસ 

BSW-102 

એકમ-૩  

િારિીય સમાજમા ંય િાનો 
પાનાન. 43 થી 56 

ડો. બાબાસાહબે આંબેડકર 

ઓપન ય વન. 
Knowledge Management & 

Research Organization  -

2015  

૧૭. અધ્ર્ાપકોએ મેળવેલી ર્વર્શષ્ટ્ટ ર્સદ્ધિઓ (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬):  

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ આંતરરાષ્ટ્રીર્/રાષ્ટ્રીર્/િાદેર્શક 

કક્ષાએ મેળવેલ ર્સદ્ધિ 

િાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધધ 
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1 પ્રો. આનદંી પટેલ  રાષ્ટ્રીય સ્િરે GFATM પ્રોજેક્ટ જેમા ં
જીનીિા સાિ િર્ય (2009થી 2015) 

સ ધી ફંડ મળય ,ં ટાટા ઇન્સ્ટીટય ટ 

સાથે રહીને સફળિા પિૂયક કામગીરી 
કરી જેમા ંસમગ્રલક્ષી મ લ્યાકંનને 

આધારે ‘A’ ગ્રેડ મેળિેલ  

પ્રોજેક્ટ ‘A’ ગ્રેડ 

    

 

 

 

૧૮. ર્વભાગ અંતગચત અધ્ર્ાપકો દ્વારા ર્વદ્યાથીઓને આપેલ માગચદશચક   

 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬): 

ક્રમ અધ્ર્ાપકન ું નામ માગચદશચન આપેલ ર્વદ્યાથીઓના નામ 

પીએર્.ડી. કક્ષાએ 

1 પ્રો. આનદંી પટેલ  ઘનશ્યામ િાઘેલા 
2  ઈશાની પટેલ 

3  મોવનકા કંસારા 
4  િલ િાઈ શેખ 

5 પ્રો. ગીિા વ્યાસ  વિજય કૌશલ  

6 ડૉ. મનોજ પરમાર  િાિના હરેિા 
7  વિનોદ સોનિણે 

એમ.હફલ કક્ષાએ 

1 પ્રો. આનદંી પટેલ  સ રેશ રહિેર  

2  પ્રવિક્ષા પટેલ 

3  ક્રકરણ લક મ 

4 ડૉ. મનોજ પરમાર  સ િાર્ ક કડીયા   
5  ગાયત્રી જસાણી 
6  ક્રહરેન ચિાણ  

અન સ્નાતક કક્ષાએ 

1 િર્ાય બી. પટેલ  



18 

 

2 િો. આનુંદી પટેલ દશયન જી. રામાન જ 

3 વનવધ જી. સાપક્રરયા 
4 ક્રહિેશ િી. દદ ક્રકયા 
5 માધિ આર. સેનિા 
6 વમલન આર. પેથાણી 
7 મહશે પી. મકિાણા 
8 

િો. ગીતા વ્ર્ાસ 

ક્રકિંજલ એ. પરમાર  

9 સવિર્ એ. પટેલ  

10 પ્રવિણ ડી. રાિલ 

11 મહશે જે. કટેરીયા   
12 ધમેશ બી. રાિલ 

13 જયોિી એસ. પટેલ 

14 ક્રિપાલ પી. બોરણા 
15 

શ્રી બુંકીમ વસૈર્ા 

આકાશ પી. ડોડીયા 
16 િસીમઅિમ એમ. ક રેશી 
17 ક્રદવ્યા િી. મોદી 
18 મહને્ર એન. પટેલ 

19 ક્રહરલ એમ. સેલોિ 

20 હર્યદ આર. મકિાણા  
21 

ડૉ. દાર્મની શાહ 

સદંીપ એચ. પરમાર 

22 મનસ ખ િી. ચાિડા  
23 મેઘા િી. રબારી 
24 વનપમ એ. પટેલ 

25 પ ખરાજ બી. રોઝ 

26 શામળ પી. ચૌધરી  
27 કાજલ આર. િાણીયા  
28 

ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર 

અજય એસ. પટેલ 

29 લબનલ બી. પટેલ  

30 ગીગા જી. િાદરકા  
31 ભ પિ જે. મકિાણા 
32 રાજ  એ. પટેલ 
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33 જગદીશ ડી. ચૌધરી 
34 વનરાલી એન. મકિાણા 
35 

ડૉ. આલા ખમલ 

કલ્પેશ કે. મોરિાક્રડયા  
36 વિજય સી. ચૌહાણ 

37 વમત  લ જે. િાિીયાડ 

38 દીપક એમ. નાયક 

39 વનલેશ કે. રાઠોડ 

40 રંજન કે. મકિાણા 
41 સ વમત્રા બી. પટેલ 

 

 

૧૯. સુંસ્થાઓના સહર્ોગ કાર્ચક્રમ (Collaborations) : 

સહર્ોગી કાર્ચક્રમન ું નામ સહર્ોગી સુંસ્થાન ું 
નામ 

સહર્ોગનો િકાર િોજેતટ રાર્શ 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ 

    

રાષ્ટ્રીર્ 

ક્રકશોર ન્યાય (કાળજી અને 
રક્ષણ) અવધવનયમ ૨૦૦૦ 

અન ેઅન્ય બાળ સિંાળ 

સસં્થાઓની સ્થળ િપાસ 

અન ેરીવ્ય ૂ

ચાઈલ્ડલાઈન ઇષ્ન્ડયા 
ફાઉન્ડેશન અન ે

મક્રહલા અન ેબાળ 

વિકાસ મતં્રાલય, ન્ય  
ક્રદલ્હી  

ગ જરાિ રાજયના 15 

જીલ્લાના 83 બાળ 

સિંાળ સસં્થાઓની 
સ્થળ િપાસ અન ે

રીવ્ય ૂકામગીરી  

4, 19, 376 

મજં ર થયેલ 

રક્મ  

ચાઈલ્ડલાઈન પ્રોજેક્ટ  ચાઈલ્ડલાઈન ઇષ્ન્ડયા 
ફાઉન્ડેશન, મ બંઈ 

નોડેલ 

ઓગેનાઈઝેશન 

4, 20, 000 

GFATM પ્રોજેક્ટ ટાટા ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ 

સોશ્યલ સાઈન્સસ, 

મ બંઈ 

“સક્ષમ” 

કાઉન્સેલરોની 
િાલીમ    

 

અન્ર્ 

    

 

૨૦. એર્િલ-૨૦૧૫થી માર્ચ ૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન કરવામાું આવેલા નવા જોડાણ (Linkages) :  
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સ પ્રીમ કોટયના આદેશ અન સાર મક્રહલા અને બાળ વિકાસ મતં્રાલય, રાષ્ટ્રીય બાળ અવધકાર આયોગ 

અન ેચાઈલ્ડ લાઈન ઇષ્ન્ડયા ફાઉન્ડેશનના સય કંિ ઉપિમે આયોજજિ ક્રકશોર ન્યાય (કાળજી અને 
રક્ષણ) અવધવનયમ ૨૦૦૦ અને અન્ય બાળ સિંાળ સસં્થાઓની સ્થળ િપાસ અને રીવ્યનૂી કામગીરીમા ં
ગ જરાિ રાજયના 15 જીલ્લાના 83 બાળ સિંાળ સસં્થાઓની સ્થળ િપાસ અને રીવ્ય ૂકામગીરીમા ં
જોડાણ કય ું.   
 

૨૧. એર્િલ-૨૦૧૫થી માર્ચ ૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન કરવામાું સુંશોધન (Research) માટે મેળવેલ રકમ 

:  

 ૨૧.૧ મેળવેલ સહાર્ અન દાન (રૂર્પર્ામાું)        

 ૨૧.૨ ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્થાકીર્ રીતે આપેલી ટેક્તનકલ/અન્ર્ સેવાઓ 

 અંદાજજિ મલૂ્ય (આંકડામા)ં :      

 ઑપન સોસય સેિાઓ  :      

   ૨૧.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેવાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, િોત્સાહક, ર્નષ્ટ્ણાત, ટેક્તનકલ 

સહાર્) : 

 આપેલી સેવાઓન ું મલૂ્ર્ાુંકન (અંદાજજત આંક) :     

 ઑપન સોસય સેિાઓ (વિગિ મકૂિી) :      

૨૨. એર્િલ-૨૦૧૫થી માર્ચ ૨૦૧૬ દરમ્ર્ાન િાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અર્ધકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : 

 

૨૩. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીર્ િવરૃ્ત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૬)   

 ૨૩.૧ પદર્ાત્રા  

િારીખ: 29 ઓક્ટોબર થી 1 નિેમ્બર 2015 દરવમયાન સમાજકાયય વિિાગની પદયાત્રા જ નાગઢ શહરે 

આસપાસના જ ડામા ંજિા 24 ગામોમા ંયોજાઈ. કાયયિમ સયંોજક િરીકે શ્રી મનોજિાઈ પરમાર અન ે

સ્થાવનક સ્િરે આંદોલન સાથે સકંળાયેલા સ રેશિાઈ (શાપ ર), કારાબાપા (િધાિી), પ્રિીણિાઈ 

(બામણગામ), જીકાિાઈ (ગાઠંીલા), કારાિાઈ (ખાક્રડયા) અન ે કારાિાઈ (પલાસિા) આયોજનમા ં
સહયોગી બન્યા હિા.     

 

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્ર્ાપકન ું નામ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્ર્ા 

ગામનાું નામ 

1 ડૉ. આનદંી પટેલ 14 િધાિી, િલળયાધર, 
ગલીયાિાડા, નાદંરખી  
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2 ડો. અશોક પટેલ 14  સ ખપ ર, ચોકી,  બામણગામ, 
કાથરોટા 

૩ ડૉ. દાવમની શાહ 14  ગાઠંીલા, બોડકા, નિાગામ, 
સોનારડી 

4 ડૉ. મનોજ પરમાર 15 શાપ ર, િાડલા, કોયલી, લ િાસર 

5 શ્રી બકંીમ િસૈયા 1૩ ખક્રડયા, રાયપ ર આણદંપ ર, 
પાિાપ ર 

6 ડૉ. આલા ખમલ 14  પલાસિા, વિજાપ ર, ઘડૂિદર, 
સોડિદર 

  

 ૨૩.૨ અચભમ ખતા કાર્ચક્રમ 

 12 જૂન 2015ના ક્રદિસે સમાજકાયય પ્રિેશ માટે ઉત્સ ક SC અન ેST વિદ્યાથીઓના અલિમ ખિા કાયયિમમા ં
પ્રિેશ પરીક્ષામા ં લેલખિ, વનબધંલખેન, જૂથચચાય અન ે વ્યક્ક્િગિ મૌલખક પરીક્ષા અંગે  વિભાગના 

અધ્યાપકો દ્વારા જાણકારી અન ેમાગયદશયન આપિામા ંઆવ્ય .ં  
 2 જ લાઈ 2015ના ક્રદિસે નિા પ્રિેશ મળેિેલ વિદ્યાથીઓને વિિાગીય પક્રરચય અલિમ ખિામા ં

વિદ્યાથીઓની ઓળખ, પક્રરચય પત્રકની માક્રહિી, વિિાગ અન ેઅભ્યાસિમ પક્રરચય, સમાજકાયયમા ં
ક્ષેત્રકાયય, શૈક્ષલણક વશલબર, પ્રિાસ, પદયાત્રા જેિા કાયયિમનો પક્રરચય અન ેસત્ર ૩ વિદ્યાથીઓ સાથનેો 
પક્રરચય કરિામા ંઆવ્યો.  

 6 થી 7 જ લાઇ 2015માું મહાદેિ દેસાઇ સમાજસિેા મહાવિદ્યાલયમા ંપ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓ 2015ની 
“ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ અલિમ ખિા” કાયયિમમા ં મનોજિાઇ પરમાર સયંોજક િરીકે અન ે ડૉ.દાવમનીબહને 

શાહ િથા બકં્રકમચરં િસૈયા સવમવિના સભ્ય િરીકે િાગીદાર બન્યા. 
  

૨૩.૩ ઉદ્યોગ   

   

ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ િવરૃ્ત્ત ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્ર્ા 

અધ્ર્ાપકન ું નામ 

1 અંબર-કાિંણ િણાટ  સત્ર ૨ 41 શ્રી ભપૂિિાઈ સરિૈયા  
2 ઇલેક્રોવનક સત્ર ૨ 41 શ્રી જીત િાઈ મેિાડા  
3 િકૃ્ષોની જાળિણી  સત્ર ૩ 29 

િાઈઓ  

ગહૃપવિ 
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4 શાકભાજી ખેતી  સત્ર ૩ 12 

બહનેો 
ગહૃમાિા  

 

• ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા કે્ષત્રકાર્ચ ગામોમાું ઉધોગ: 
સમાજકાયય સત્ર ૨ ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા નીચેના ક્ષેત્રકાયય ગામોમા ંઉધોગ વિિાગના શ્રી ભ પિિાઈ 

સરિૈયાની મદદથી સાબ  બનાિિાની િાલીમ ગ્રામીણ બહનેોને આપિામા ંઆિી.  

ક્રમ તારીખ  
તાલીમાથીઓની  

સુંખ્ર્ા 
ગામન ું નામ  

1 15/03/2016 44 ખાત્રજ 

2 18/03/2015 15 કુુંજાડ 

 

• કે્ષત્રકાર્ચ ગામોમાું ર્વદ્યાથીઓ અને ર્વસ્તરણ કેન્ર ગોતા દ્વારા આર્ોજજત રોજગારલક્ષી તાલીમ 

વગો  
  

િમ િાલીમ પ્રકાર 

અન ેિગય સ્થળ 

લાિાથી 
સખં્યા  

સમયગાળો  સહયોગી સસં્થા  િજજ્ઞ 

1 પેપરકપ, 

પેપરબેગ અને 
પેકેજીંગ, 

ભ િાલડી ગામ 

30 બહનેો 7 સપ્ટેમ્બર 

થી 5 નિેમ્બર 

2015 

ગ જરાિ માટીકામ 

કલાકારી અને રૂરલ 

ટેકનોલોજી, ગાધંીનગર  

શ્રી 
નિીનિાઈ 

શ્રી 
અક્ષયિાઈ  

2 પિગં-ફીરકી 
િગય ભ િાલડી 
ગામ  

30 બહનેો  7 સપ્ટેમ્બર 

થી 5 નિેમ્બર 

2015 

ગ જરાિ માટીકામ 

કલાકારી અને રૂરલ 

ટેકનોલોજી, ગાધંીનગર  

શ્રી 
ધવમિષ્ટ્ઠાબેન 

શ્રી સ્નેહાબેન  

3 પિગં-ફીરકી 
િગય ઝાણ  ગામ 

30 બહનેો  8 જાન્ય આરી 
થી 8 ફેબ્ર આરી 
2016 

ગ જરાિ માટીકામ 

કલાકારી અને રૂરલ 

ટેકનોલોજી, ગાધંીનગર  

શ્રી 
ધવમિષ્ટ્ઠાબેન 

શ્રી સ્નેહાબેન  

4 પેપરકપ, 

પેપરબેગ અને 
પેકેજીંગ, દંિાલી 
ગામ 

30 બહનેો  16 ફેબ્ર આરી 
થી 17 માચય 
2016 

ગ જરાિ માટીકામ 

કલાકારી અને રૂરલ 

ટેકનોલોજી, ગાધંીનગર  

શ્રી મીનાબેન  
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• કે્ષત્રકાર્ચ ગામોમાું ર્વદ્યાથીઓ આર્ોજજત તર ણાવસ્થા ર્શક્ષણ કાર્ચક્રમ   

િર ણાિસ્થા અિસ્થા વશક્ષણ કાયયિમ અંગ ે FPAI સસં્થાની મદદથી સત્ર 2 ના વિદ્યાથીઓન ે

TOT િાલીમ આપી. જેના આધારે વિદ્યાથીઓએ પોિાના ક્ષેત્રકાયય ગામમા ંક્રકશોર-કોશોરીઓને 

િર ણાિસ્થા દરવમયાન થિા શારીક્રરક ફેરફારો, માનવસક ક્સ્થવિ, મ ઝંિિા પ્રશ્નો, િેમજ જીિન 

સબંવંધિ માક્રહિી અને પ્રજોઉત્પાદન સ્િાસ્્ય અંગ ેઆયોજન કરી માગયદશયન પરૂ ં પાડય  ંહત  .ં  
િમ  ગામ િારીખ સખં્યા 

ક્રકશોરીઓ ક્રકશોર  મક્રહલાઓ 

1 ભ િાલડી  5/4/2015 20 - 6 

2 ઝાણ  ં 5/4/2015 15 - 3 

3 ખાત્રજ 9/4/2015 અને 
6/03/2016 

10 + 40 10 5 

4 ત્રાગડ  16/4/2015  12 - 4 

5 ગોિા 
ઓગણજ 

17/4/2015 35 - 10 

6 દંિાલી 24/2015 30 - - 

  

• વિસ્િરણ કેન્ર- થલિેજ ખાિે સ્થાવનક વસનીયર વસટીઝનોના સહયોગથી ગ્રથંાલય, 

િાચંનાલયમા ં35, વસનીયર વસટીઝન, 24 પ્રૌઢ અને ય િાનો, 21 વિદ્યાથીઓ અન ે15 મક્રહલાઓ, 

ય િિીઓએ ઉપયોગ કયો. 
• વિસ્િરણ કેન્ર- થલિેજ ખાિે જનવિકાસ સાથેના સકંલન અને કરારથી સ્થાવનક સમ દાયના 

પક્રરિારોની આજીવિકા હતે   કૌશલ્ય િાલીમ કાયયિમ અંિગયિ કમ્પ્ય ટરની િાલીમ 13 િાઈઓ 

અને 5 બહનેોએ મેળિી.  
• સમાજકાયય સત્ર ૨ ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા ક્ષેત્રકાયયમા ંઓગણજ, ભ િાલડી, ગોિા, ખાત્રજ, અને ચોસવિયા 

ગામોમા ં“વ્યસનમ ક્ક્િ કાયયિમ”  સરદાર પટેલ વ્યસનમ ક્ક્િ કેન્રના સહયોગથી કરિામા,ં આવ્યા.  
• 4 થી 13 જાન્ય આરી 2015 સમાજકાયય સત્ર 4 મા ંશૈક્ષલણક પ્રિાસ- સૌરાષ્ટ્ર -કચ્છ વિસ્િારની સસં્થાઓની 

મ લાકાિન  ંઆયોજન થય .ં આ પ્રિાસમા ંસત્ર 4 ના 41 વિદ્યાથીઓ અન ેઅધ્યાપક શ્રી બકં્રકમિાઈ િસૈયા 
અન ેડૉ. અશોકિાઈ પટેલ િાગીદાર બન્યા હિા. 

• 4 થી 13 જાન્ય આરી 2015 સમાજકાયય સત્ર ૨ મા ંશૈક્ષલણક ગ્રામ વશલબર- દાહોદ જીલ્લાના ફિેપ રા 
િાલ કાના 10 ગામોમા ંવસકલસેલ જાગિૃિાની કામગીરી કરી. આ વશલબરમા ંસત્ર ૨ ના ૪૨ વિદ્યાથીઓ 

અન ેઅધ્યાપકોમા ંશ્રી દાવમનીબેન શાહ અન ેશ્રી મનોજિાઈ પરમાર િાગીદાર બન્યા હિા. 
•  
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 ૨૩.૪ ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા અન્ર્ કાર્ચક્રમોમાું ભાગીદારી : 
  

કાર્ચક્રમન ું નામ કાર્ચક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્ટ્રીર્ 

રાષ્ટ્રીર્, 

િાદેર્શક) 

તારીખ આર્ોજક ભાગ લીધેલ 

ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્ર્ા 

આંિરરાષ્ટ્રીય 

નાટય મહોત્સિ 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ 6 ફેબ્ર આરી 
2016 

નેશનલ સ્કૂલ ઓફ 

ડ્રામા (એન.એસ.ડી.) 
ક્રદલ્હી  

30 

આંિરરાષ્ટ્રીય 

નાટય મહોત્સિ 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ 7 ફેબ્ર આરી 
2016 

નેશનલ સ્કૂલ ઓફ 

ડ્રામા (એન.એસ.ડી.) 
ક્રદલ્હી 

30 

વિશ્વ આપઘાિ 

વનિારણ ક્રદિસ  

િાદેર્શક 10 

સપ્ટેમ્બર 

2015 

માનવસક આરોગ્યની 
હોક્સ્પટલ, અમદાિાદ  

41 

ય િા સમંેલન 

વનિયયા ક્રદિસ  

િાદેર્શક 16 

ડીસેમ્બર 

2015 

એક્શન એઇડ અને 
ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ 

સયં ક્િ ઉપિમ ે

આયોજજિ કાયયિમ  

41 

 

મક્રહલાઓના પ્રશ્નો 
બાબિ ેજાગિૃિા 
લાિિામા ં
ય િાનોની ભવૂમકા  

િાદેર્શક 24 

ફેબ્ર આરી 
2016 

જેન્ડર ક્રરસોસય સેન્ટર 

આયોજજિ સ્થળ: 

અમદાિાદ મેનેજમેન્ટ 

એસોવસએશન, 

અમદાિાદ  

41 

રોલ ઓફ 

સ્ટેકહોલ્ડર ઇન 

ચાઈલ્ડ 

એજ્ય કેશન એન્ડ 

ન્ય રેશન  

િાદેર્શક 11 માચય 
2016 

ચાઈલ્ડ રાઈટ્સ એન્ડ 

ય  અને બાગ સસં્થા 
આયોજજિ, હીરક 

હોલ, ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ  

5 
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ઇકોલોજીકલ 

રાઈટ્સ ઓફ ય થ 

નેટિક્રકિંગ  

િાદેર્શક 12-13 

ડીસેમ્બર 

2015  

ગણિર અને આનદંી 
સસં્થા આયોજીિ 

1 

સ્ટોરી ટેલીંગ 

પ્રોગ્રામ  

 

 

િાદેર્શક 18 

ફેબ્ર આરી 
2016 

ય િક વિકાસ રસ્ટ, 

સામ દાવયક વશક્ષણ 

કેન્ર, અમદાિાદ  

1 

ગાધંી ઈઝ નોટ 

આઉટ-150 (નિ 

ગાધંીિાદીઓના 
વિચાર) 

િાદેર્શક 13 થી 25 

ડીસેમ્બર 

2015 

વિશ્વગ્રામ, પાટણ 1 

પયાયિરણ અને 
કેન્સર  

િાદેર્શક  11-12 

જ લાઈ 

2015  

જિન અને ગજૂરાિ 

વિદ્યાપીઠ  

15 

 ૨૩.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયયિમોમા ંવિદ્યાથીઓની િાગીદારી : 
  

 ૨૩.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયયિમોમા ંવિદ્યાથીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : 

   

 ૨૩.૭ વિદ્યાથીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State 

PSSC,   UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માક્રહિી : 
 

NET SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ર્ 

1         

  

 ૨૩.૮ વિદ્યાથીઓએ આંિરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 

ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ આંતરરાષ્ટ્રીર્/રાષ્ટ્રીર્/િાદેર્શક રમતગમત/સાુંસ્કૃર્તક/અન્ર્ 

કે્ષતે્ર મેળવેલ ર્સદ્ધિ 

    

  

 ૨૩.૯ વિદ્યાથીઓને મળિી વશષ્ટ્યવવૃત્તની માક્રહિી : 
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 ૨૩.૯.૧ સસં્થા દ્વારા મળિી વશષ્ટ્યવવૃત્ત 

ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ સ્તર િાપ્ત રાર્શ 

1 વનવધ લગ. સાપક્રરયા સામાન્ય 5000 

2 નીપમ અ. પટેલ સામાન્ય 5000 

3 બીનલ બા. પટેલ  સામાન્ય 5000 

4 વમલન ર. પેથાણી સામાન્ય 5000 

5 સિીર્ અ. પટેલ  સામાન્ય 5000 

6 સ વમત્રા િ. પટેલ સામાન્ય 5000 

7 રાજ  અ. પટેલ સામાન્ય 5000 

8 અનીિાબેન અજ યનવસિંહ રાઠોડ સામાન્ય 5000 

9 અનીશાબેન વિષ્ટ્ણ િાઈ પટેલ સામાન્ય 5000 

10 ક્રદપ્િીબેન ક્રદનેશિાઈ પટેલ સામાન્ય  5000 

11 પાયલબેન ક્રદનેશિાઈ પટેલ સામાન્ય 5000 

12 શાલીની અમિૃિાઈ પટેલ સામાન્ય  5000 

13 માનસી બક લિાઈ જોર્ી સામાન્ય 5000 

  

 ૨૩.૯.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળિી વશષ્ટ્યવવૃત્ત  

ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ સ્તર િાપ્ત રાર્શ 

1 અજય સ . પટેલ એસ.ટી. 20500 

2 આકાશ પ. ડોડીયા ઓ.બી.સી. 6200 

3 કલ્પેશ કા. મોરિાક્રડયા  ઓ.બી.સી. 6200 

4 કાજલ ર. િાણીયા  એસ.સી. 20380 

5 ક્રકિંજલબેન અ. પરમાર  એસ.સી. 20380 

6 ક્રિપાલ પ્ર. બોરણા ઓ.બી.સી. 6200 

7 ગીગા ગો. િાદરકા  ઓ.બી.સી. 6200 

8 જગદીશ ડ .ં ચૌધરી ઓ.બી.સી. 6200 

9 જયોિી સ . પટેલ એસ.ટી. 20500 

10 દશયન ઘ. રામાન જ ઓ.બી.સી. 6200 

11 ક્રદવ્યા વિ. મોદી ઓ.બી.સી. 6200 

12 દીપક મ. નાયક ઓ.બી.સી. 6200 
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13 વનરાલી ન. મકિાણા ઓ.બી.સી. 6200 

14 નીલેશ ક. રાઠોડ એસ.સી. 20380 

15 પ ખરાજ બા. રોઝ એસ.ટી. 20500 

16 પ્રિીણ ક્રદ. રાિલ ઓ.બી.સી. 6200 

17 ભ પિ જા. મકિાણા ઓ.બી.સી. 6200 

18 મનસ ખ વિ. ચાિડા  ઓ.બી.સી. 6200 

19 મહને્ર ન. પટેલ એસ.સી. 20380 

20 મહશે જ. કટેરીયા   એસ.ટી. 20500 

21 મહશે પ્ર. મકિાણા ઓ.બી.સી. 6200 

22 માધિ રે. સેનિા એસ.સી. 20380 

23 મેઘા વિ. રબારી ઓ.બી.સી. 6200 

24 મીત  લ જ . િાિીયાડ એસ.ટી. 20500 

25 રંજન કા. મકિાણા એસ.સી. 20380 

26 િર્ાય બે. પટેલ  ઓ.બી.સી. 6200 

27 િસીમઅિમ મ. ક રેશી ઓ.બી.સી. 6200 

28 વિજય ચ.ં ચૌહાણ ઓ.બી.સી. 6200 

29 વિજય પ. િાિીયાડ  એસ.ટી. 20500 

30 શામળ પ. ચૌધરી  ઓ.બી.સી. 6200 

31 સદંીપ હ. પરમાર એસ.સી. 20380 

32 હર્યદ રા. મકિાણા  એસ.સી. 20380 

33 ક્રહિેશ િા. દદ ક્રકયા ઓ.બી.સી. 6200 

34 ક્રહરલ મ. સેલોિ એસ.ટી. 20500 

35 અક્ષયક માર પ્રફુલિાઈ દરજી ઓ.બી.સી. 6200 

36 અજીિિાઈ અશોકિાઈ બાિળીયા ઓ.બી.સી. 6200 

37 અજીિવસિંહ કસળવસિંહ ઝાલા ઓ.બી.સી. 6200 

38 અનસોયા જગજીિનિાઈ િાઘેલા એસ.સી. 20380 

39 અવમિિાઈ ગન િાઈ પરમાર ઓ.બી.સી. 6200 

40 
અરિીંદક માર રણછોડિાઈ 

અલણયારીયા ઓ.બી.સી. 
6200 

41 અરૂણાબેન કાક્ન્િિાઈ મકિાણા એસ.સી. 20380 
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42 ક્રકશનક માર અમિૃિાઈ લલિંબાચીયા ઓ.બી.સી. 6200 

43 ગણેશિાઈ િાઘજીિાઈ ગોહલે એસ.સી. 20380 

44 ગીિાબેન પ્રિાપવસિંહ રાઠોડ ઓ.બી.સી. 6200 

45 જયશ્રીબેન પ્રિાિવસિંહ રાઠોડ ઓ.બી.સી. 6200 

46 ઠાકરશીિાઈ જેરામિાઈ ચૌહાણ ઓ.બી.સી. 6200 

47 ક્રદપીકાબેન ચીમનિાઈ િણકર એસ.સી. 20380 

48 ક્રદલીપક માર પારસીંગિાઈ રાઠિા એસ.ટી. 20500 

49 રષ્ષ્ટ્ટ ક્રદનેશિાઈ મેર ઓ.બી.સી. 6200 

50 ધારાબેન વિન િાઈ ક છડીયા ઓ.બી.સી. 6200 

51 ધીરૂિાઈ હન િાઈ મીર ઓ.બી.સી. 6200 

52 નરેન્રક માર માિજીિાઈ પરમાર એસ.સી. 20380 

53 નરેશ ગોવિિંદિાઈ િસાિા એસ.ટી. 20500 

54 પાયલબેન અશોકિાઈ પરમાર એસ.સી. 20380 

55 મય રીબેન વ્રજલાલ ટાકં ઓ.બી.સી. 6200 

56 મ કેશિાઈ ધિલ િાઈ બરફ એસ.ટી. 20500 

57 રાવધકા બટ કગીરી અપારનાથી ઓ.બી.સી. 6200 

58 ક્રરચ્ધ્ધ નરેશક માર મકિાણા એસ.સી. 20380 

59 રેખાબેન ઈશ્વરિાઈ રાઠિા એસ.ટી. 20500 

60 વિજયક માર મ ક ન્દિાઈ િડિી એસ.ટી. 20500 

61 વિજયિાઈ બ ધ્યાિાઈ ગાગં ડે એસ.ટી. 20500 

62 શીિલબેન દેિશીિાઈ કારાિદરા  ઓ.બી.સી. 6200 

63 સગ ણા હસમ ખિાઈ શ્રીમાળી એસ.સી. 20380 

64 સહદેિિાઈ સ મનિાઈ રાઠિા એસ.ટી. 20500 

65 સજંયિાઈ મોહનિાઈ રાઠોડ એસ.સી. 20380 

66 સેજલ વત્રગ ણિાઈ પરમાર એસ.સી. 20380 

67 સેત  લ બળિિંવસિંહ સોલકંી ઓ.બી.સી. 6200 

68 સોનલબેન નારણિાઈ પક્રઢયાર  ઓ.બી.સી. 6200 

  

 ૨૩.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોિો દ્વારા મળિી વશષ્ટ્યવવૃત્ત 

ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ સ્તર િાપ્ત રાર્શ 

1 ધમેશ બા. રાિલ સામાન્ય 25000 
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2 ધ્ર વિિા અરવિિંદિાઈ સાિલલયા સામાન્ય  25000 

 


