
 

 

1 

 

વાર્ષિક અહવેાલ (એર્િલ ૨૦૧6થી માર્ચ ૨૦૧7) 

 

૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : વ્યાવસાર્યક અધ્યયન  

૨. ર્વભાગન ું નામ  : સમાજકાયચ અન સ્નાતક 

૩. અધ્યાપકોની માહહતી : 

ક્રમ નામ, હોદ્દો અને મહત્તમ યોગ્યતા  જે િશ્નપત્રો ભણાવતા હોય 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 

- અસગંક્રઠિ શ્રવમક કલ્યાણ  
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- આક્રદિાસી સમ દાયનો વિકાસ 

- પયાયિરણ 

- ય િાનો સાથે સમાજકાયય 
૬. ડૉ. આલા ખમલ 

એડહોક 
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): 40  

 

 

ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

ર્વદ્યાથીઓ 

ભાઈઓ બહનેો ક લ અન સચૂર્ત 

જાર્ત 

અન સચૂર્ત 

જનજાર્ત 

અન્ય 

પછાતવગચ 
શારીહરક 

ર્વકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાિક (સત્ર-૧)           

૨. અન સ્નાિક (સત્ર-

૧) 

30  12 

 

42 6 15 

 

19 

 

- 
 

3 42 

 

૩. એમ.ક્રફલ. 6 

 

4 10 
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3 

 

3 - 
 

2 10 

 

૪. પીએચ.ડી. 4 - 4 2 - 
 

2 

 

- - 
 

4 

 

૫. અન્ય          
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૫.  અધ્યાપકો દ્વારા િાદેર્શક/રાષ્ટ્રીય/આંતરરાષ્ટ્રીય પહરસુંવાદમાું ભાગીદારી  
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું 

નામ 

કાયચક્રમન ું નામ, આયોજક અને 
સ્થળ 

(આંતરરાષ્ટ્રીય/રાષ્ટ્રીય/િાદેર્શક 

કાયચક્રમમાું 
ભાગીદારી 

(અધ્યક્ષ,સુંદભચ 
વ્યક્તત, પેપર 
િસ્ત  ર્તકરણ) 

તારીખ સુંશોધન લેખન ું 
શીષચક 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
      
      
      

રાષ્ટ્રીય 
1 પ્રો.આનદંીપટેલ િેસ્ટનય  રીજીયન કોંન્ફરન્સ 

ઓન ચાઇલ્ડ ઇન ક્રડક્રફકલ્ટ 
સકયમસ્ટંસીસ,પ્લાન ઇન્ન્ડયા 
દ્વારા આઅયોજીિ,પનૂા 

સહઅધ્યક્ષ 29/09/16 
 

પેનલ- 
સ્રીટ ચીલ્રન 
એન્ડ ચાઇલ્ડ 

લેબર 

2 ડો.મનોજ 
પરમાર 

જલગાિં  
(સેવમનારની સલાહકાર 
સવમવિના સભ્ય િરીકે 
ભવૂમકા િજિી)   

િાગીદારી અને 
પેપર પ્રસ્ત  વિકરણ 

16-17/ 
ઓકટો/ 
2016  

“ग्रामशिल्पी” 
ग्रामीण 
सामुदायिक 
सहभागीदारी 
दृष्टिकोण 
आधाररत 
संपोषित षिकास 
का नमूना” 

3  ડો મનોજ 
પરમાર 

MS ય વન. િડોદરા િાગીદારી અને 
પેપર પ્રસ્ત  વિકરણ 

7 ક્રડસે/ 
2016  
બ ધિારે 

દલલિ સ્િાિતં્ર્ય 
સત્યાગ્રહ અને 
ડો. આંબેડકર 

4  ડો મનોજ 
પરમાર 

ચોપડા, જલગાિં, મહારાષ્ટ્ર 
(સેવમનારની સલાહકાર 
સવમવિના સભ્ય િરીકે 
ભવૂમકા િજિી)   

િાગીદારી અને 
પેપર પ્રસ્ત  વિકરણ 

21 જાન્ય / 
2017  

“एक सामाष्िक 
काियकताय के रूप 
में डॉ 
अम्बेडकर” (Dr. 
Ambedkar as a 
social activist) 
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5  ડો મનોજ 
પરમાર 

િાિનગર ય વન, અથયશાસ્ત્ર 
વિિાગ 

િાગીદારી 28-29 
માચય/ 2017 

“Economic 
development  
Across sector- 
Development    
discourses on 
theories & 
polices” 

6 શ્રી બકંીમચરં 

એસ. િસૈયા 
આક્રદિાસીઓના પ્રિિયમાન 

પડકારો  
િાગીદારી 

,અધ્યક્ષ અને 
પેપર પ્રસ્ત  વિ     

4-5 march 
2017 

"આહદવાસી 
ર્શક્ષણ ગઈકાલ  

િવતચમાન અને 

ભાવી"  

િાદેર્શક 
1 પ્રો આનદંી 

પટેલ 
ગ જરાિમા ંમક્રહલાઓ અને  

સામાજીક સ ધારણા આંદોલનો, 
કાયયશાળા,મહાત્મા ગાધંી લબેર 

ઇનસ્ટીટય ટ 

રજ આિ 3/04/16 
 

 

2 પ્રો આનદંી 
પટેલ 

સ્ટેટ ગિનયમેન્ટની બજેટમા ં
અગ્રિા અંગે લોકોની અપેક્ષા 

અધ્યક્ષા 25/10/16 
 

પેનલ- 
મક્રહલા,બાળકો 
અને અન્ન 
સલામિી માટે 
જર રી અગ્રિા 

3 પ્રો આનદંી 
પટેલ 

સક્રહયર ક્રહરાફેલોશીપ પ્રોગ્રામ 
અંિગયિ થયલે સશંોધનની 

રજ આિ 

ઉદ્દઘ્ાટક/અધ્યક્ષ 3/7/16 
 

 

4 ડો મનોજ 

પરમાર 
ગ જરાિ SC/ST અધ્યાપક 
મડંળ આયોજજિ, ડો બાબા 
સાહબે આંબેડકર જન્મ 
જયિંી સમારોહ   

િાગીદારી  3/4/16 
રવિિાર 

 

5 ડો મનોજ 

પરમાર 
ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠના ં
આક્રદિાસી િાલીમ અને 
સશંોધન કેન્ર, અમદાિાદ  

િાગીદારી અને 
પેપર પ્રસ્ત  વિકરણ 

9/8/16 “આક્રદિાસી 
સમ દાયના 
વિકાસમા ં
મનરેગા 
યોજનાના 
અમલીકરણની 
પ્રક્રિયા અને 
પક્રરણામોની 
અસર” 
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6 શ્રીબકંીમચરં 

એસ. િસૈયા 
"પ્રવિરોધનો મહાસ્િર: 

મહાસ્િેિા દેિી"  

પરીસિાદ 

િાગીદારી 

5 september 
2016  

 

 '' આક્રદિાસી સસંોધન અને 
િાલીમ કેન્ર ગ જરાિ 

વિદ્યાપીઠ , અમદાિાદ  

   

7 '' ગ જરાિ સમાજશાસ્ત્રીય 

પરીસદ ગ જરાિ સમાજશાસ્ત્ર 

સોસાયટી, પક્રરર્દ સ્થળ-

અંબાજી  

સેમીનાર મા ં
િાગીદારી  

11-12 
Febuary 2017 

 

 

૬. અધ્યાપકો દ્વારા અચભમ ખતા વગચ/ઓપવગચ/તાલીમ કાયચક્રમમાું ભાગીદારી  
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયચક્રમન ું નામ 

(પહરસુંવાદ/અચભમ ખતા
વગચ/ઑપવગચ/તાલીમ 

કાયચક્રમ 

કાયચક્રમના આયોજક અને 

કાયચક્રમન ું સ્થળ 
સમયગાળો સુંશોધન લેખન ું 

શીષચક 

પહરસુંવાદ 

      

      

કાયચશાળા/ઑપવગચ 
      

      

1 શ્રી બકંીમચરં 

એસ. િસૈયા 
જેન્ડર સિેદનશીલિા  

( વિદ્યાથીઓં સાથ ે)  

જેન્ડર ક્રરસોસય સેન્ટર  

(ગ જરાિ સરકાર ) 

સ્થળ : અમદાવાદ 

મેનેજમેન્ટ 

એસોર્સએશન 

૧ ક્રદિસ   

હરફે્રશર/ઓહરએન્ટેશન કોસચ 
      

 

 

 

૭. ર્વભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસુંવાદ / કાયચશાળા (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
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ક્રમ કાયચક્રમન ું નામ (આંતરરાષ્ટ્રીય/ 

રાષ્ટ્રીય/િાદેર્શક 
ર્વષય તારીખ ભાગ 

લેનારની 
સુંખ્યા 

પહરસુંવાદ 
કાયચશાળા 

1 જાિીય શોર્ણથી મ ક્િ 
બાળકો -વશક્ષકો માટે 
િાલીમ કાયયશાળા 

પ્રાદેવશક,જજલ્લા
વશક્ષણ િાલીમ 
િિન,ગોિા 
ખમાસા, 

ક્રટચ ફોર ઇંન્ન્ડયા 

12-15 િર્યની િયના ં
બાળકો પર શોર્ણ અન ે
િે અંગે જાગવૃિ-મોડય લ 
અંગે િાલીમ 

2/9/16 

4/9/16 

7/9/16 

9/9/16 

 

500 
 
 

 

2 
રાજ્યસ્િરીય 
કન્સલ્ટેશન-મ શ્કેલીની 
ક્સ્થવિમા ંછે િિેા 
બાળકો  

રાજ્યસ્િરીય 

પ્લાન ઇન્ડીયા, 
એકેડેમી ઓફ  
ગાધંીયન,સ્ટડી, 
વિર પિી,ગ જરાિ 
વિદ્યાપીઠ 

કન્સલ્ટેશન-મ શ્કેલીની 
ક્સ્થવિમા ંછે િિેા બાળકો 

16/9/16 

 
40 

 

3  ફેમીલી કાઉંન્સેલીંગ 
સેન્ટર ચલાિિી 
સસં્થાઓના ંસચંાલકો  
માટે ઓક્રરએન્ટેશનકમ 
ક્રરફે્રશર કોસય 

રાજ્ય સ્િરીય, 

સેંન્રલ સોવસયલ 
િેલ્ફેરબોડય,ક્રદલ્હી 
અન દાવનિ 

ક ટ ંબ સલાહકેન્રના ં
સ ચાર  સચંાલન માટે 
િાલીમ 

5/08/16 

 
40 

 

4 ઓક્રરએન્ટેશનકમ 
ક્રરફે્રશર કોસય ફોર 
ફેવમલી કાઉન્સેલર 

રાજ્ય સ્િરીય, 

સેંન્રલ સોવસયલ 
િેલ્ફેરબોડય,ક્રદલ્હી 
અન દાવનિ 

કાઉન્સેલરની િાલીમ 3-4 ઓગસ્ટ 16 

 
40 

 

5 કાયદાકીય જાગવૃિ પ્રાદેવશક કાયયિમ 

સમાજકાયય 
વિિાગ અન ે
ક્રડસ્રીક્ટ ચાઇલ્ડ 
પ્રોટેક્શન ય વનટ 

બાળકો માટેના ંકાયદાઓ 
અંગે િાલીમ 

1-12-16 

 
70 

 

 

૮. ર્વભાગના એડજ ુંતટ િોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/ર્નયતકાલીન અધ્યાપકો/ર્નમુંર્ત્રત 
 તજ્જ્ઞોની માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭) : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષય તારીખ 

એડજ ુંતટ િોફેસર 
1 પ્રો.વિદ્ય િિાઇ જોર્ી માનિઅવધકાર;:ઇવિહાસ અને ક્રફલસ ફી 23-1-17 

 
2 પ્રો.વિદ્ય િિાઇ જોર્ી લોજીક ઓફ ક્રરસચય 24-1-17 

 
મ લાકાતી અધ્યાપક 
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ર્નયતકાલીન અધ્યાપક 

    
ર્નમુંર્ત્રત તજ્જ્ઞ 

    
    
૯. ર્વભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો 
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષય તારીખ 

૧  શ્રી ક્રકરીટિાઈ શેલિ  ‘સ્િ’ને સમજિાની ટેકનીક (કાયયશાળા ૧૦ થી 
૬ ) 

૧૯/૯/૨૦૧૬  

૨  શ્રી સજંય દિે લેખન કૌશલ્ય કાયય શાળા ૧૦ થી ૬  ૨૦/૯/૨૦૧૬  
 

૩  શ્રી સ શીલા પ્રજાપવિ  ક્રહમાયિ નેટ િક્રકિંગ અને સઘંર્ય વનિારણ  ૨૧/૯/૨૦૧૬  
૪  ડૉ. જય શેઠ  દબાણ અને િાિનાત્મક થાક વનિારણ  ૨૧/૯/૨૦૧૬  
૫  શ્રી.રણજીિ ગઢિી, 

શિયરી અને ગૌરાગં 
રાિલ  

વિવિધ દસ્િાિેજી ક્રફલ્્સ અને િેના વિર્ે ચચાય 
(૧૦ થી ૬ )  

૨૨/૯/૨૦૧૬  

૬  શ્રી.રણજીિ ગઢિી, 
ગૌરાગં રાિલ,મેહ લ 
મગં બેન, ક્રકરણ દેસાઈ  

વિવિધ દસ્િાિેજી ક્રફલ્્સ અને િેના વિર્ે ચચાય 
(૧૦ થી ૬ ) 

૨૩/૯/૨૦૧૬  

૭ ગૌરાગં રાિલ  શેરીનાટક, પ્રવિિાિ  ૨૪/૯ ૨૦૧૬  
૮  શ્રી મનહરિાઈ દિે  ફેમીલી કોટયની રચના અને કામગીરી  ૨૯/૧૨/૨૦૧૬  
૯  ડૉ. સવ્યસાચી શાહ  જાહરે આરોગ્ય અને સમાજ કાયય  ૨૫/૧/૨૦૧૭  
10. ડો.દેિચદં િહોવનયા આક્રદિાસી સમ દાયના વિકાસ માટેની 

સવંિધાવનક જોગિાઇઓ અને ગ જરાિ 
સરકારની આક્રદિાસી વિકાસ માટેની 
યોજનાઓ 

21-2-17 
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11 શ્રી.અપયણ નાયક વ્યક્ક્િત્િ વિકાસ ,વિિાિના,માળખ  ંઅને 
પ્રકારો 

18/3/17 

25/3/17 

 
 

 

 

 

૧૦. ર્વભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો 
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયચક્રમન ું નામ અને સ્થળ ર્વષય તારીખ 

૧. પ્રો.આનદંી પટેલ નારીસરંક્ષણ કેંરોનાઅંવધક્ષક 
અને 181 અિયમ મક્રહલા 
હલે્પલાઇનના ંકાઉન્સેલરોની 
િાલીમ,જીિીકે,ઇએનઆરઆઇ, 
કાઠિાડા,અમદાિાદ 

કાઉન્સેલીંગ,-વિિાિના,ં 
િબક્કાઓ,અને  ક શળિાઓ 

15-7-16 

૨. પ્રો આનદંી પટેલ ઓક્રરએન્ટેશનકમ ક્રરફે્રશર કોસય 
ફોર ફેવમલી કાઉન્સેલર,ગ જરાિ 

વિદ્યાપીઠ 

કાઉન્સેલીંગ,-વિિાિના,ં 
કાઉઅન્સેલીંગમા ં
જર રીમ લ્યો,અને િલણો 

3-8-16 

 

3 પ્રો આનદંી પટેલ ઓક્રરએન્ટેશનકમ ક્રરફે્રશર કોસય 
ફોર ફેવમલી કાઉન્સેલર,ગ જરાિ 

વિદ્યાપીઠ 

કાઉન્સેલીંગ-િબક્કાઓ,અન ે 
ક શળિાઓ 

3-8-16 

 

4 પ્રો આનદંી પટેલ ફેમીલી કાઉંન્સેલીંગ સેન્ટર 
ચલાિિી સસં્થાઓના ં
સચંાલકો માટે ઓક્રરએન્ટેશન 
કમ ક્રરફે્રશર કોસય,ગ જરાિ 
વિદ્યાપીઠ 

િક્રહિક્રટ કાયો:ક ટ ંબ સલાહ 
કેંરના ંસદંિ ે

5-8-16 

 

5 આનદંી પટેલ રાજ્યસ્િરીય કન્સલ્ટેશન-
મ શ્કેલીની ક્સ્થવિમા ંછે િેિા 
બાળકો 

બાળકોન  ં
જાવિયશોર્ણ:ચાઇલ્ડલાઇનની 
કામગીરી 

6-9-16 

 

6 પ્રો આનદંી પટેલ રેલ્િે સ્ટેશન ચાઇલ્ડ લાઇનની 
ટીમ માટેની િાલીમ 
,સીઆઇએફ,મ બંઈદ્વારાઆયોજીિ 
અમદાિાદ 

બાળકની 
વિિાિના,બાળઅવધકારો, 
ય એનસીઆરસી,ચાઇલ્ડલાઇન 
ટવમિનોલોજી,અન ે
બાળકોનાકંાયદાઓ 

19-1-17 
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7 ડૉ. દાવમની શાહ  Gender Resource Centre, 
AMA, અટીરા  

Women Policy 2016 ૨૬/૭/૨૦૧૬  

8  ડૉ. દાવમની શાહ ક ટ ંબ સલાહ કેન્રના કાઉન્સેલસય 
માટે ઓપિગય  પક્રરસિંાદ 
ખડં,ગ.ૂ વિ.  

કાઉન્સેલસયના ગ ણો ૪/૮/૨૦૧૬  

9.  ડૉ. દાવમની શાહ   આંિર રાષ્ટ્રીય મક્રહલા ક્રદન 
વનવમિે All India Local Self 
Govt.College,ખાનપ ર  

સ્ત્રી સશક્ક્િકરણ, વશક્ષણ અને 
રોજગાર  

૮/૩/૨૦૧૭  

10 

  
ડૉ. દાવમની શાહ આંિર રાષ્ટ્રીય મક્રહલા ક્રદન 

વનવમિે VTv live ચચાય 
મક્રહલાની િિયમાન ક્સ્થવિ  ૮/૩/૨૦૧૭  

11. ડો મનોજ 
પરમાર  

નઈિાલીમ કાયયકર સિંધયન 
વશલબર, ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, 
અમદાિાદ  

સ્િપક્રરચય કાયયશાળા 
લીધી  

4/5/16 
બ ધિાર 

12. ડો મનોજ 
પરમાર 

નઈિાલીમ કાયયકર સિંધયન 
વશલબર, ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, 
અમદાિાદ 

વસદ્ધિ પ્રેરણા કાયયશાળા 
લીધી  

5/5/16 
ગ ર િાર 

13.  ડો મનોજ 
પરમાર 

ય િા નૈતતૃ્િ િાલીમવશલબરમા ં
દેથલી ગ્રામસેિા કેન્ર, 
ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, 
અમદાિાદ 

“િાિી લચત્રપટ અને ધ્યયે 
વનધાયરણ” કાયયશાળા લીધી  

18/5/16 

14. ડો મનોજ 
પરમાર 

ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, 
અમદાિાદ Bed ના ં
વિદ્યાથીઓની અલિમ ખિા 
કાયયિમમા ં

“સહવશક્ષણ અને 
ય િાિસ્થા” ઉપર વ્યાખ્યાન 
આપ્ય .ં    

11/7/16 
સોમિાર 

15. ડો મનોજ 
પરમાર 

ભવૂમ ગ્રામવિકાસ રસ્ટ, 
સલાલ, સમાજકાયય 
મહાવિદ્યાલય, 
િા-પ્રાવંિજ જી.સાબરકાઠંા 

“સમાજકાયય વશક્ષણમા ં
ક્ષેત્રકાયય” ઉપર પ્રથમ 
િર્યમા ંવ્યાખ્યાન આપ્ય .ં    

19/7/16 
મગંળિાર 

16.  ડો મનોજ 
પરમાર 

ભવૂમ ગ્રામવિકાસ રસ્ટ, 
સલાલ, સમાજકાયય 
મહાવિદ્યાલય,  
િા-પ્રાવંિજ જી.સાબરકાઠંા 

 “સમાજકાયય સશંોધનના ં
ક્ષેત્રો અને સશંોધન 
સમસ્યાના ંસ્ત્રોિ” ઉપર 

19/7/16 
મગંળિાર   



 

 

10 

 

બીજા િર્યમા ંવ્યાખ્યાન 
આપ્ય .ં    

17. ડો મનોજ 
પરમાર 

હમેચરંાચાયય ય વન. પાટણમા ં
સમાજકાયય પ્રથમ િર્યના ં
વિદ્યાથીઓન ે

“સમજ શક્ક્િ, સ્િ જાગવૃિ 
અને સ્િ ઓળખ” ઉપર 
સેત   કાયયશાળામા ંવ્યાખ્યાન 
આપ્ય .ં 

22/7/16 
શ િિાર  

18. ડો મનોજ 
પરમાર 

સમાજ કલ્યાણ બોડય, 
અમદાિાદ  

“ક ટ ંબ સલાહ કેન્રમા ં
પરામશયનકાયય માટેનો 
આચાર (Ethics in 
counseling )” ક ટ ંબસલાહ 
કેન્રના કાઉન્સેલસયની 
િાલીમ કાયયશાળા લીધી  

4/8/16 
ગ ર િાર  

19. ડો મનોજ 
પરમાર 

TRTI, ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, 
આયોજજિ વસકલસેલ જાગવૃિ 
કાયયિમ 

“વસકલસેલ કાઉન્સેલલિંગ” 
વ્યાખ્યાન 

17-9-16 
શવનિાર  

20. ડો મનોજ 
પરમાર 

િેટાલી, ક્રદવ્ય ચેિના MSW 
કોલેજમા ં

“સમાજકાયય સશંોધન 
સમસ્યા પસદંગી માટેના ં
સ્ત્રોિ (sources of 
research problem) અને 
સશંોધકના ંગ ણો અને 
ક શળિાઓ” વિર્ય ઉપર 
વ્યાખ્યાન 

29-9-16 
ગ ર િાર  

21 

. 
ડો મનોજ 
પરમાર 

સૌરાષ્ટ્ર ય વન. રાજકોટ 
સમાજકાયય વિિાગ   

“વ્યિસાવયક સમાજકાયય 
વશક્ષણમા ંક્ષેત્રકાયય, 
સમાજકાયય જ્ઞાન, મ લ્યો 
અને ક શળિાના સદંિયમા”ં 
વિર્ય ઉપર કાયયશાળા 
અને વ્યાખ્યાન 

7/10/16 
શ િિાર 
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22 

 
ડો મનોજ 
પરમાર 

સ્િામી વિિેકાનદં જન્મ 
ક્રદિસને ય િા ક્રદિસ વનવમિે 
ઉપાસનામા ંિકિવ્ય આપ્ય .ં 

“ય િાનો અને િેમને અસર 
કરનારા પક્રરબળો” 

12-1-17 
ગ ર િાર  

23. ડો મનોજ 
પરમાર 

સૌરાષ્ટ્ર ય વન. રાજકોટ 
સમાજકાયય વિિાગ   

“વ્યાિસાવયક સમાજકાયયમા ં
કૌશલ્યો” ઉપર કાયયશાળા 
લીધી  

16-૩-17  
ગ ર િારે 

24. ડો મનોજ 
પરમાર 

સરસ્િિી સમાજકાયય 
મહાવિદ્યાલય, મોક્રરયાણા 

“શ્રવમક કલ્યાણ અને માનિ 
સસંાધનના ંકાયો” 

25-૩-17  
શવનિારે 

 

 

 

૧૧. ર્વભાગ/અધ્યાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા મ ખ્ય (Major) િકલ્પો (િોજેતટસ)  
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭):  

 ૧૧.૧ પણૂચ કરેલ િકલ્પ (િોજેતટ) :  

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો ર્વષય િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

  

 ૧૧.૨ િવતચમાન િકલ્પ (િોજેતટ) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 

ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

 

 ૧૧.૩ સ્વીકૃત થયેલ િકલ્પ (િોજેતટ) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 

ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

સ્વીકૃત રાર્શ 

      

 

 ૧૧.૪ જમા થયેલ િકલ્પ (િોજેતટ) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 

ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

1 આનુંદી પટેલ હરવ્ય  એન્ડ જાન્ય આરી2016થી  
એર્િલ2017 

સીઆઇએફ,મહહલા 
અને બાળર્વકાસ 

4,36,183 
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મેર્પિંગ ઓફ 
ર્ાઇલ્ડકેર 
ઇન્સન્સ્ટટય ટ 

ર્વભાગ હદલ્હી 
અન દાર્નત 

 

૧૨. ર્વભાગ/અધ્યાપક દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા ગૌણ (Minor) િકલ્પો (િોજેતટસ) 
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
  

 ૧૨.૧ પણૂચ કરેલ િકલ્પ (િોજેતટ) :  

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 
ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

  

 ૧૨.૨ િવતચમાન િકલ્પ (િોજેતટ) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 

ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

  
 

 ૧૨.૩ સ્વીકૃત થયેલ િકલ્પ (િોજેતટ) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 

ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

સ્વીકૃત રાર્શ 

      

 ૧૨.૪ જમા થયેલ િકલ્પ (િોજેતટ) : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ િકલ્પનો 

ર્વષય 

િકલ્પનો 
સમયગાળો 

સહાય અંગેની 
ર્વગત 

િાપ્ત રાર્શ 

      

 

૧૩. અધ્યાપકો દ્વારા િકાર્શત થયેલા સુંશોધનલેખો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ સુંશોધનલેખન ું શીષચક Peer Review 

Journals/Non-Peer 

Review Journals/e-

Journals/Conferenc

e Proceeding 

િકાશન સુંસ્થા/સામર્યકન ું 
નામ 

તારીખ/માસ/વષચ/ISSN 

/ISBN No. 

૧  ડૉ દાવમની શાહ  આત્મહત્યાની સમસ્યા: 
વ્યક્ક્િગિ અને  

પિૂય સમીલક્ષિ  ગ જરાિ સામાજજક સેિા 
મડંળ, ‘સમાજકારણ’ 
જ લાઈ ૨૦૧૬ િર્ય:૧૦ 
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સામાજજક વિઘટનન  ં
પ્રવિક  

અંક ૨  ISSN:૨૩૧૯-
૩૫૨૨  

     
૨  ડૉ દાવમની શાહ ગ જરાિના આક્રદિાસી 

વિસ્િારમા ંપ્રાથવમક 
અને માળખાકીય 
સ વિધાની પક્રરક્સ્થવિ 
(નેત્રગંના ગામો 
સન્દિે) 

પિૂય સમીલક્ષિ  ગ જરાિ સામાજજક સેિા 
મડંળ, ‘સમાજકારણ’ 
જ લાઈ ૨૦૧૬ િર્ય:૧૦ 
અંક ૨  ISSN:૨૩૧૯-
૩૫૨૨  

3 ડો. મનોજ 
પરમાર  

“ग्रामशिल्पी” ग्रामीण 
सामुदायिक 
सहभागीदारी दृष्टिकोण 
आधाररत संपोषित 
षिकास का नमूना” 

Peer Reviewed -

National 

Multidisciplinary 

Journals   

Editor:  

Dr. Madhukar V. 

Patil 

ISSN No. 2231-0096 

Vol- 6 number 4-Oct-

Dec .2016  

 

4 ડો. મનોજ 
પરમાર 

“एक सामाष्िक 
काियकताय के रूप में डॉ 
अम्बेडकर” (Dr. 
Ambedkar as a social 
activist) 

डॉ.बाबा साहेब 
आम्बेडकर िाचंे राटर 
उभारणणत िोगदान. 
ડો.ઈશ્વર સૌન્દાણકર 
અને બીજા   

ISBN : ९७८-९३-८२५२८-४४-
९ प्रिातं पष्लिकेिन्स२१ 
िानिेारी २०१७  

 

૧૪. અધ્યાપકો દ્વારા િકાર્શત થયેલાું પ સ્તકો/અન વાદ કરેલાું પ સ્તકો  
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭):  

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ સ્તકન ું શીષચક ISBN નુંબર સાથે 
અને ISBN નુંબર 

વગર 

િકાશન સુંસ્થા/ નામ 
તારીખ/માસ/વષચ/ 

     
     

 

૧૫. અધ્યાપકો દ્વારા સુંપાહદત પ સ્તકો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭):  

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ સ્તકન ું શીષચક િકાશન સુંસ્થા/ નામ 
તારીખ/માસ/વષચ/ 
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૧૬. અધ્યાપકો દ્વારા પ સ્તકોમાું િકાર્શત થયેલાું અધ્યાયો અને સુંપાહદત પ સ્તકોના અધ્યાયોની 
 માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ સ્તકન ું શીષચક િકાશન સુંસ્થા/ નામ 

તારીખ/માસ/વષચ/ 
    
૧૭. અધ્યાપકોએ મેળવેલી ર્વર્શષ્ટ્ટ ર્સદ્ધિઓ (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭):  
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય/રાષ્ટ્રીય/િાદેર્શક કક્ષાએ 

મેળવેલ ર્સદ્ધિ 
િાપ્ત કરેલ 
ઉપલન્સધધ 

    

    

 

૧૮. ર્વભાગ અંતગચત અધ્યાપકો દ્વારા ર્વદ્યાથીઓને આપેલ માગચદશચક   

 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭): 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગચદશચન આપેલ ર્વદ્યાથીઓના નામ 

પીએર્.ડી. કક્ષાએ 

1 આનુંદી પટેલ ઘનશ્યામ વાઘેલા 
ઇશાની પટેલ 

ભલ  શેખ 

2 દાર્મનીશાહ સ રેશ સોલુંકી 
3 મનોજ પરમાર િાિના હરેિા 
4 મનોજ પરમાર વિનોદ સોનિાણ ે

 
5 

મનોજ પરમાર સ િાર્ ક કક્રડયા  

6 ડૉ.ગીિાબેન વ્યાસ    મહશે રાઠોડ 

 ક્રદપક નાયક 

7 ડો. ક્રહિેશ જાગાણી કસ્ત  રી િાલણયા 
એમ.હફલ કક્ષાએ 

1 આનદંી પટેલ પ્રવિક્ષા પટેલ 

ક્રકરણ લક મ 

શ્વેિાગંીની શાહ 
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2 દાવમનીશાહ  રીના લોકક્રડયા  
3 મનોજ પરમાર ગાયત્રી જસાણી 
4 મનોજ પરમાર ક્રહરેન ચિાણ 
5 મનોજ પરમાર અજય પટેલ  
6 પ્રો..ગીિાબેન વ્યાસ   1) વપ્રયકંા ડાિી  

અન સ્નાતક કક્ષાએ 

1 પ્રો.આનદંી પટેલ 6 વિદ્યાથીઓ 

2 ડો.દાવમનીશાહ ૭ વિદ્યાથીઓ 
3 ડો.મનોજ પરમાર 7 વિદ્યાથીઓ 
4 શ્રીબકં્રક્ચરં િસૈયા 7 વિદ્યાથીઓ 
5 પ્રો.ગીિાબહને વ્યાસ 6 વિદ્યાથીઓ 
૧૯. સુંસ્થાઓના સહયોગ કાયચક્રમ (Collaborations) : 

સહયોગી કાયચક્રમન ું નામ સહયોગી સુંસ્થાન ું નામ સહયોગનો િકાર િોજેતટ રાર્શ 
આંતરરાષ્ટ્રીય 

    

    

રાષ્ટ્રીય 

ર્ાઇલ્ડલાઇન સીઆઇએફ,મ ુંબઇ નોડલ 
ઓગેનાઇઝેશન 

4,20,000 

 

ઓક્રરએન્ટેશનકમ ક્રરફે્રશર કોસય 
ફોર ફેવમલી કાઉન્સેલર 

સેંરલ સોર્સયલ વેલ્ફેર 
બોડચ,હદલ્હી. 

તાલીમ 1,51,000 

 

ફેમીલીકાઉંન્સેલીંગ સેન્ટર 
ચલાિિી સસં્થાઓના ં
સચંાલકો માટે ઓક્રરએન્ટેશન કમ 
ક્રરફે્રશર કોસય, 

સેંરલ સોર્સયલ વેલ્ફેર 
બોડચ,હદલ્હી 

તાલીમ 96,000 

 

રાજ્યસ્િરીય કન્સલ્ટેશન-
મ શ્કેલીની ક્સ્થવિમા ંછે િેિા 
બાળકો 

પ્લાન ઇન્ન્ડયા અને 
એકેડેમી ઓફ ગાુંધીયન 
સ્ટડી,ર્તર પર્ત 
 

રાજ્જ્ય સ્તરીય  
કન્સલ્ટેશનન ું 
આયોજન 

37729 

ક્રરવ્ય  એન્ડ મેવપિંગ ઓફ 
ચાઇલ્ડકેર ઇનસ્ટીિટય શન સીઆઇએફ,મહહલાઅનેબાળ 

ર્વકાસ ર્વભાગ,હદલ્હી 
સ્ટેટ કોઓહડિનેહટિંગ 
એજ ુંસી 

4,36,183 
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અન્ય 

    

    

 

 

૨૦. એર્િલ-૨૦૧૬થી માર્ચ ૨૦૧૭ દરમ્યાન કરવામાું આવેલા નવા જોડાણ (Linkages) : 

 

૨૧. એર્િલ-૨૦૧૬થી માર્ચ ૨૦૧૭ દરમ્યાન કરવામાું સુંશોધન (Research) માટે મેળવેલ           
 રકમ :  
 ૨૧.૧ મેળવેલ સહાય અન દાન (રૂર્પયામાું) -     4,36,183 

 ૨૧.૨ ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્તનકલ/અન્ય સેવાઓ 

 અંદાજજિ મલૂ્ય (આંકડામા)ં :      

 ઑપન સોસય સેિાઓ  :      
   ૨૧.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેવાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, િોત્સાહક, ર્નષ્ટ્ણાત,   
  ટેક્તનકલ સહાય) : 

 આપેલી સેવાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :     

 ઑપન સોસય સેિાઓ (વિગિ મકૂિી) :      
 

૨૨. એર્િલ-૨૦૧૬થી માર્ચ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અર્ધકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : 

 

 

૨૩. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીય િવરૃ્ત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭) 

 ૨૩.૧ પદયાત્રા 
   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

   ઇડર િાલ કાના ગામો 
૧  ડૉ. દાર્મની શાહ ૧૪ િાસંડોલ, ક કક્રડયા, 

નરસીંપ રા, પથૃ્િીપ રા  
2 ડો મનોજ પરમાર 14 

 

નેત્રામલી,િેટામલી, 
દરામલી,ચડાસણ,ભ િલ. 

5 શ્રી બકંીમચરં એસ. 

િસૈયા 

14  ગોરલ ,માળપરૂ, 

લક્ષ્મણગઢ,,ભવૂિયા,ખોરલ 
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 ૨૩.૨ અચભમ ખતા કાયચક્રમ મહાદેવ દેસાઇ સમાજસેવા મહાર્વદ્યાલય, ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ   
                                        
                 અચભમ ખતા ર્શચબર (તા- 04-07-2016 થી તા-07-07-2016) 
 

                  અચભમ ખતા ર્શચબર (તા-05-07-2016/ મુંગળવાર )ન ું આયોજન  
સહવશક્ષણ પ્રણાલી અને ય િાિસ્થાનો સમન્િય - ડો.આનદંીબેન પટેલ 

ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ પાસે સમાજની અપેક્ષાઓ- ડો.રમેશિાઈ શાહ 

દસ્િાિેજી ક્રફલ્મ 

આક્રદિાસી 
સગં્રહાલય 
મ લાકાિ  

પ્રાણજીિન 
છાત્રાલય,  
મો.દેસાઇ 
સગં્રહાલય, 
વિજ્ઞાનકેન્ર   

સમહૂજીિન  
અને 
છાત્રાલય  

આપણા ં
ઉદ્યોગોનો 
પક્રરચય 

(અંબર 
કાિંણ 
વિિાગ) 

પ સ્િકાલયનો  
પક્રરચય  

પક્રરસર પક્રરચય, 

ઉજાયપ્રકલ્પ અને 
જળસચંય 
વનદશયન 

પક્રરસર 
પક્રરચય, ઉજાય 
પ્રકલ્પ અને 
જળસચંય 
વનદશયન 

આક્રદિાસી 
સગં્રહાલય 
મ લાકાિ 
(TRTIકેન્ર) 

પ્રાણજીિન 
છાત્રાલય, 
મો.દેસાઇ 
સગં્રહાલય 
અને વિજ્ઞાન 

કેન્ર   

સમહૂજીિ
ન અને 
છાત્રાલય  

આપણા ં
ઉદ્યોગોનો 
પક્રરચય 

(અંબર કાિંણ 
વિિાગ) 

પ સ્િકાલયનો 
પક્રરચય 
(પ સ્િકાલય)   

રમિ ગમિન  ંમહત્િ- ડો. કમલેશિાઈ પટેલ 

સમગ્ર વિદ્યાપીઠ પક્રરિારની સમહૂમા ંસાસં્કૃવિક કાયયિમ / ગરબી    
તા -6-7-16 નાું હદવસન ું આયોજન  
ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠની કેળવણીનાું માધ્યમો - ડો.ર્નર્મષાબેન શ કલ અને ડો.મનોજ પરમાર   
ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠન ું ભાર્વ દશચન- ડો.અનાર્મકભાઈ શાહ (ક લનાયકશ્રી) 

પ સ્તકાલય
નો પહરર્ય  

પહરસર 
પહરર્ય, 

ઉજાચિકલ્પ 
અને 

આહદવાસી 
સુંગ્રહાલય 
મ લાકાત 
(TRTIકેન્ર) 

િાણજીવન 
છાત્રાલય, 

મો.દેસાઇ 
સુંગ્રહાલય, 

સમહૂજીવન 

અને છાત્રાલય 
(સમાજકાયચ 
સભાખુંડ) 

આપણાું 
ઉદ્યોગોનો 
પહરર્ય 

(અંબર 
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જળસુંર્ય 
ર્નદશચન 

ર્વઞાન 

કેન્ર   

કાુંતણ 
ર્વભાગ) 

આપણાું 
ઉદ્યોગોનો 
પહરર્ય 

(અંબર 
કાુંતણ 
ર્વભાગ) 

પ સ્તકાલય
નો પહરર્ય  

પહરસર 
પહરર્ય, 

ઉજાચિકલ્પ 
અને જળસુંર્ય 
ર્નદશચન 

આહદવાસી 
સુંગ્રહાલય 
મ લાકાત 
(TRTIકેન્ર) 

િાણજીવન 
છાત્રાલય, 
મો.દેસાઇ 
સુંગ્રહાલય 
અને ર્વઞાન 

કેન્ર   

સમહૂજીવન 

અને 

છાત્રાલય 

(કોમ્પ્ય ટર 
ર્વભાગ) 

ર્શચબરાથીઓના િર્તભાવ માટેની પવૂચતૈયારી 
અચભમ ખતા કાયચક્રમ સમાપન બેઠક, ર્શચબરાથીઓના િર્તભાવ -  

 

  

 ૨૩.૩ ઉદ્યોગ 

   

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ િવરૃ્ત્ત ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

    

સમાજકાયય 
સત્ર 1,2,૩ 

અંબર કાિંણ – હાઉસિાયરીગ, 
પરીસર જાળિણી ,બાગાયિ  

સત્ર 1 - 40 

સત્ર 2 - 40 

સત્ર ૩- 40  

શ્રી બકંીમચરં એસ. 

િસૈયા 

    

 
  

 ૨૩.૪ ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા અન્ય કાયચક્રમોમાું ભાગીદારી : 
  

કાયચક્રમન ું નામ કાયચક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્ટ્રીય 
રાષ્ટ્રીય, િાદેર્શક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીધેલ 
ર્વદ્યાથીઓની 

સુંખ્યા 
મક્રહલાઓ પર થિી 
જાવિગિ ક્રહિંસા   
અને િેદિાિ  

 

સ્થાવનક 7-1-17  જેન્ડર ક્રરસોસય સેન્ટર  

(ગ જરાિ સરકાર ) 

 

40  
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આપવિવ્યિસ્થાપન 

અને 
પ્રાથવમકસારિાર -
િાલીમ 

સ્થાવનક 22-2-17  ઇન્ટરનેશનલ 
ક્રડઝાસ્ટરરેસ્ય  
રીસ્પોંડરકોપ્સય 

40 

 

 

 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 અન્ય 
   1         

  

 ૨૩.૮ વિદ્યાથીઓએ આંિરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય/રાષ્ટ્રીય/િાદેર્શક રમતગમત/સાુંસ્કૃર્તક/અન્ય 

કે્ષતે્ર મેળવેલ ર્સદ્ધિ 
    

  

  

 

 ૨૩.૯ વિદ્યાથીઓને મળિી વશષ્ટ્યવવૃિની માક્રહિી : 
  

 ૨૩.૯.૧ સસં્થા દ્વારા મળિી વશષ્ટ્યવવૃિ 
ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ સ્તર િાપ્ત રાર્શ 

1 શાલીનીબહને પટેલ અન્ય જ્ઞાવિ 5000 

2 પ નમ શમાય અન્ય જ્ઞાવિ 5000 
3 પાયલ ક્રદનેશ પટેલ અન્ય જ્ઞાવિ 5000 
4 માનસી જોર્ી અન્ય જ્ઞાવિ 5000 
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5 ધવૃિિા  સાિલીયા અન્ય જ્ઞાવિ 5000 
6 ક્રદપ્પ્િ પટેલ અન્ય જ્ઞાવિ 5000 

  

 ૨૩.૯.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળિી વશષ્ટ્યવવૃિ  
ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ સ્તર િાપ્ત રાર્શ 

1  રેખા રાઠિા એસ.ટી  22540 

2 વિજય િડિી એસ.ટી  22540   
3 નરેશ િસાિા એસ.ટી  22540 

4 વિજય ગાગં ડે એસ.ટી 22540 

5 સહદેિ રાઠિા એસ.ટી 22540 

6 ક્રદલલપ રાઠિા 
 

 

એસ.ટી 
22540 

7 

 
મ કેશ બરફ એસ.ટી 22540 

8  વશલ્પા કટારા એસ.ટી 22540 

9 હિેલ પટેલ એસ.ટી 22540 

10  ધમેશ ચૌધરી એસ.ટી 22540 

11  િાિેશ િોય ે એસ.ટી 22540 

12  જોગેંર પટેલ એસ.ટી 22540 

13  આવશર્ િડિી એસ.ટી 22540 

14  અવનલ ગાયકિાડ એસ.ટી 22540 

15  સલચન માહલા એસ.ટી 22540 

16  જયક્રદપ પટેલ એસ.ટી 22540 

17  યોગેશ ઘાટંાડ એસ.ટી 22540 

18  વિનય પટેલ એસ.ટી 22540 

19  લલલિર મલલિાડ એસ.ટી 22540 

20  ક્રરપ્ધ્ધ મકિાણા એસ.સી  8200 

21 જયશ્રી િાક્રટયા એસ.સી 8200 

22  આરઝુ િેગડા એસ.સી 8200 

23  સગ ણા શ્રીમાળી એસ.સી 12000 
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24  અર ણા મકિાણા એસ.સી 12000 

25  અન્સ યા િાઘેલા એસ.સી 12000 

26 સેજલ પરમાર એસ.સી 12000 

27  ક્રદવપકા િણકર એસ.સી 12000 

28  ગણેશ ગોહલે એસ.સી 12000 

29  નરેંર પટેલ  એસ.સી 12000 

30 

 
સજંય રાઠોડ  એસ.સી 12000 

31  જીિેંર મકિાણા  એસ.સી 12000 

  

 ૨૩.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોિો દ્વારા મળિી વશષ્ટ્યવવૃિ 
ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ સ્તર િાપ્ત રાર્શ 

1 અજીિ બાિળીયા ઓબીસી 7840 

2 અરવિિંદ અલણયારીયા3 ઓબીસી 78407840 
3 ઠાકરશી ચૌહાણ ઓબીસી 7840 
4 અક્ષય દરજી ઓબીસી 7840 
5 ધીર  મીર  ઓબીસી 7840 
6 ક્રકશન મીર  ઓબીસી 7840 
7 રાવધકા અપારનાથી ઓબીસી 7840 
8 સેત  લ સોલકંી ઓબીસી 7050 
9  સોનલ પક્રઢયાર ઓબીસી 7050 
10 ગીિા રાઠોડ ઓબીસી 7050 
11 રન્ષ્ટ્ટમેર ઓબીસી 7050 
12 અવમિ પરમાર ઓબીસી 7050 
13 બલિીર બોરેચા ઓબીસી 7370 
14 શૈલેશ ખમલ ઓબીસી 7370 
15  ધિલ  રબારી ઓબીસી 7370 
16  
 

લચરાગ જજકારા ઓબીસી 7370 
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17  પ્રશાિં ડાકી ઓબીસી 7370 
18  મય ર પારેખ ઓબીસી 7370 
19  
 

કૃણાલ બોક્રરચા ઓબીસી 9120 

20  અરવિિંદ ખમળ  ઓબીસી 9120 
21  સ વનલ ડાિી ઓબીસી 9120 
22 સજંય ડાિી ઓબીસી 9120 
23  હર્યદ દ મક્રડયા ઓબીસી 9120 
24  લબજોલ રબારી ઓબીસી 9120 
25  ર ક્શાદ ગજણ ઓબીસી 9120 
26  વસધ્ધી ધામેચા ઓબીસી 7320 
27  મવનર્ા મેઘનાથી ઓબીસી 7320 

v 

 

 ૨૪. વિદ્યાથીઓ અંગે વનય ક્ક્િ  વિિરણ (Student Placement) :  

 ૨૪.૧  પક્રરસર અંિગયિ વનય ક્ક્િ (On Campus Placement) વિિરણ  
સુંપકચ સુંસ્થાઓની સુંખ્યા 
(No. of. Organization  

Visited) 

ભાગ લીધેલ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of Students 

Participated) 

ર્નય તત થયેલ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of. Student Placement) 

    ઉન્નવિ 

    DSAG,ગ જરાિ 

   ગ જરાિ ટ ક્રરઝમ 

   ક્રદશા 
 

         38     ઉન્નવિ-3 

    DSAG,ગ જરાિ-8  
   ગ જરાિ ટ ક્રરઝમ-1  
   ક્રદશા-1  
   ઓબીસી કવમશન-1  
 

  

૨૪.૨ પક્રરસરની બહાર વનય ક્ક્િ (Off Campus Placement) વિિરણ 

 
S.No. ર્વદ્યાથીન ું નામ ર્નય તત ર્વદ્યાથીન ું પદ સાથેન ું 

ર્વવરણ 

1 કલ્પેશ મોરિાક્રડયા ગ્રામસેિક,મોરબી 
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2 કાજલ િાલણયા કર ણા રસ્ટ ,અમદાિાદ 

3 ક્રકિંજલપરમાર કાઉન્સેલર,બાિળા 
4 ક્રિપાલવસિંહ બોરણા ઓબીસીકવમશન,ગાધંીનગર 
5 ગીગાિાઇ િાદારકા ગ્રામસેિક,િળાજા 
6 જ્યોવિ પટેલ ક્રફલ્ડિકયર,સમથયન ,ક્રદયોદર 
7 વનપમ પટેલ ક્રરસચયર,અબયન મેનેજમેન્ટ સેંટર 
8 ક્રદપક નાયક ગ્રામાસેિક,ગાધંીનગર 
9  ક્રદવ્યા મોદી કો ઓક્રડિનેટર,િાસ્મો,પલાનપ ર 
10  ધમેશ રાિલ પોલીસ,સ રિજજલ્લો 
11  પ્રવિણ રાિલ આંકડામદદનીશ,ગાધંીનગર 
12  ભ પિ મકિાણા ક્રફલ્ડિકયર,એકેઆરએસપી,ચોક્રટલા 
13  મનસ ખ ચાિડા   ક્રફલ્ડિકયર,સમથયન,ક્રદયોદર 
14  મહેંર  પટેલ  અધ્યાપક,િનસેિા,લબલપ ડી 
15  મહશે કટેક્રરયા ક્રફલ્ડિકયર,ઉન્નવિ,વિજયનાગર 
16  મહશે મકિાણા ગ્રામસેિક,ખેડા 
17  મેઘા રબારી ક્રરસચય એક્ઝીય ક્રટિ, 

અબયનમેનેજમેંટસેંટર 
18  રંજન મકિાણા કાઉન્સેઅલર,181, બોટાદ 
19  રાજ પટેલ કોઓક્રડિનેટર,નેશનલઇ ઇનોિેશન 

ફાઉન્ડેશન,ગ્રામિારિી 
20  િર્ાય પટેલ ક્રટમ મે્બર 

ચાઇલ્ડલાઇન,અમદાિાદ 
21  િસીમિમ ક રેશી કાઉન્સેલર,સ રેંરનગર 
22  સ વમત્રા પટેલ ગ્રામસેિક, 
23  ક્રહિેશ દદ ક્રકયા ગ્રામસેિક,અમદાિાદ 
24  ક્રહરલ સેલોિ પ્રકૃવિ ફાઉન્ડેશન 
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     25 વિદ્યાથીઓ દ્વારા થયેલ કાયયિમો-  
       

િમ િારીખ સ્થળ કાયયિમ સહયોગ િજજ્ઞ સખં્યા 
1 16-9-

16  
લપકામણ  

પેપરબેગ,કપ,અને 
પેકેજજિંગિગય 

ર રલ 
ટેકનોલોજી 

વિિાગ 

શ્રીજશોદાબેન 

શ્રીધવમિષ્ટ્ઠાબેન 

30 

 

2 20-3-
17  

વસિંગરિા જાગવૃિકાયયિમ -
બાળકોના ં
શાક્રરરીકશોર્ણ 
બાબિ ે

જજલ્લાબાળ 

સ રક્ષા એકમ  
શ્રીક્રદવ્યકાિંિાઇ 

શ્રીપ જાબેન 

62 

 

 

3 
31-3-
17  

ભ િાલડી વિધિાબહનેો 
સાથે રોજગાર 
બાબિે બેઠક 

ગ્રામપચંાયિ શ્રીઅશોકિાઇ 
પટેલ 

43 

 

4 

 

1-1-17  ભ િાલડી વ્યસનમ ક્ક્િ 
કાયયિમ 

ઉમગંસેિારસ્ટ કાયયકર 

ઉમગંસેિારસ્ટ 
20 

5 

 

7-4-17  ક જાડ વ્યસનમ ક્ક્િ 
કાયયિમ 

નશાબધંી 
મડંળ 

કાયયકર 

નશાબધંી મડંળ 
30 

 
 

26. ગોિા વિસ્િરણકેંરની પ્રવવૃિઓ- 
  
 

િમ િારીખ સ્થળ વિગિ સહયોગ િજજ્ઞ સખં્યા 
1 24-6-12  ગોિા,કેંર બાળસ રક્ષાઅંગે  

જાગવૃિ 
જજલ્લાબાળ 

સ રક્ષાએકમ 
શ્રીક્રદવ્યકાિંિાઇ 

શ્રીપાર લબેન  
 

64 

 

2 14-7-16  
19-12-
16 થી  
23-2-17  

ગોિા,કેંર બ્ય ટીપલયરિગય સ્થાવનક 

 

પ્રાયોટ્ર્સસ્ટ 

હમેલિાબહને 

 

 

લબનાબેન પટેલ 

10  
 

 

12  
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રોનક્બેન 
મકિાણા 

3 18-7-16  ગોિા,કેંર યોગ િાલીમ પ્રાથવમકશાળા દેિાગંીબહને 40  
4 21-9-16  ગોિા,કેંર વિજ્ઞાનનાપં્રયોગો 

વનદશયન 
પ્રાથવમકશાળા ક્રહરાિાઇ 

વસસોક્રદયા 
95 

 
 

5 
15-10-
16  

ગોિા,કેંર ન્સ્િનવપ્રિંક્રટિંગ અને 
ફોટો લેવમનેશન 

ર રલ 
ટેકનોલોજી 
વિિાગ 

ક્રકરણિાઇ 
પરમાર 

12  

6 3-12-16  ગોિા,કેંર બાળસ રક્ષાઅને 
યોજનાકીય 
માક્રહિી અંગે 
જાગવૃિ 

જજલ્લાબાળ 
સ રક્ષા એકમ 

ક્રદવ્યકાિંિાઇ 66 

 

7 19-12-
16 થી 
23-2-16  

ગોિા,કેંર વસિણિગય પ્રાયો રસ્ટ લબનાબેન પટેલ 

રોનક્બેન 
મકિાણા 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

 
 

જજલ્લા બાળસ રક્ષા એકમ અને સમાજકાયય વિિાગચાઇલ્ડલાઇન દ્વારા વિદ્યાપીઠ ખાિે બાળકોના ં
કાયદાઓ અંગે યોજેલ કાયયશાળાના ઉદઘાટન પ્રસગંે,.ડો. આનદંીબેન પટેલ,,કલેક્ટર  સ શ્રી 
અિવંિકાબહને,આશીસ્ટંટ કવમશ્નર ઓફ પોલીસ સ શ્રી પન્નાબહને મોમાયા,સ્િ.શ્રી ક્રિશ્નપાલ 
મલલક,પ્રોફેસર,વનરમાય વન. સ શ્રી લબનલ પટેલ,ચાઇલ્્લાઇન કો ઓક્રડિનેટર. 
 

 


