
વાર્ષિક અહવેાલ (એર્િલ ૨૦૧૭થી માર્ચ ૨૦૧૮) 
 
 
૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : વ્યાવસાર્િક અભ્િાસક્રમ   
 
૨. ર્વભાગન ું નામ  :  સમાજકાિચ 
 
૩. અધ્િાપકોની માહહતી : 
 
ક્રમ નામ, હોદ્દો અન ે

મહત્તમ યોગ્યતા 

 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાવતા હોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪) (Core/Others) 

1 પ્રો. આનુંદી પટેલ 

અધ્યક્ષા 

વવદ્યાવાચસ્પવત 

 

103 સમાજકાયયની ગાુંધીવવચારધારા 

204 માનવવવકાસ અને વતયન  

301 સમાજકલ્યાણ અને વવકાસલક્ષી સેવાઓન ું વ્યવસ્થાપન 

401 દલલત સમ દાય વવકાસ  

402 કાઉન્સેલલિંગ-થીયરી અને પ્રેક્ટીસ   

410 તપાસ વનબુંધ માગયદર્યન  

ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  

M.Phil.,Ph.D. કોસય વકયમાું વ્યાખ્યાન       

2 પ્રો. ગીતા વ્યાસ  

વવદ્યાવાચસ્પવત 

 

102 વ્યાવસાવયક સમાજકાયયની વવચારધારા 

203 સામ દાવયક સુંગઠન અને સામાજજકક્રક્રયા 

304 ક ટ ુંબ,બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો 

EC 402 સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયય 

410 તપાસ વનબુંધ માગયદર્યન  

209 સમહૂજીવન  

 ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧,૨ અને ૩ 

 M.Phil.,Ph.D. કોસય વકયમાું વ્યાખ્યાન       

3 શ્રી બુંકીમ વસૈયા 

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક 

અન સ્નાતક 

104 સામાજજક વૈયક્ક્તક સવેાકાયય પધ્ધવત 

205 ગ્રામવવકાસ અને વ્યવસ્થાપન 

303 સામ દાવયક આરોગ્ય,માનવસક આરોગ્ય અન ેતબીબી સમાજકાયય 



EC 401 લભન્નર્ારીક્રરક યોગ્યતા ધરાવતા વ્યક્ક્તઓ સાથે સમાજકાયય 

EC 402 મનોલચકીત્સક્રકય સમાજકાયય 

405 ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ 

407 સમહૂજીવન 

410 તપાસ વનબુંધ માગયદર્યન 

ઉદ્યોગ સત્ર-૧,૨ અને ૩ 

ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  

4 ડો. દાવમની ર્ાહ 

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક 

વવદ્યાવાચસ્પવત 

 

101 સમાજવવજ્ઞાન પક્રરચય (રાજયર્ાસ્ત્ર) 

105 સામાજજક જૂથકાયય 

104 સામાજજક જૂથકાયય (MPSW) 

201 સુંકલલત અલભગમ અન ેપ્રત્યાયન 

308 સમહૂ જીવન 

307 વ્યક્ક્તગત અન ેવ્યાવસાવયક વવકાસ (PPDC) 

401 દલલત-આક્રદવાસી વવકાસ- વવકાસના મલૂ્યો 

EC 401 માનવ અવધકાર    

410 તપાસ વનબુંધ માગયદર્યન   

ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧,૨ અને ૩       

M.Phil.,Ph.D. કોસય વકયમાું લેકચર        

5 ડો. મનોજ પરમાર 

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક 

વવદ્યાવાચસ્પવત 

 

101 સમાજવવજ્ઞાન પક્રરચય- અથયર્ાસ્ત્ર 

101 સમાજવવજ્ઞાનો અને આરોગ્ય- અથયર્ાસ્ત્ર (MPSW) 

106 વ્યક્ક્તગત અને વ્યાવસાવયક વવકાસ કોસય (PPDC) 

202 સમાજકાયય સુંર્ોધન  

205 ગ્રામવવકાસ અને વ્યવસ્થાપન 

206 ર્ૈક્ષલણક વર્લબર 

305 અસુંગઠીત શ્રવમક કલ્યાણ અને માનવ સુંસાધન વવકાસ  

110 સમહૂજીવન   

401 આક્રદવાસી સમ દાય વવકાસ  

EC 402 ય વાનો સાથે સમાજકાયય 

410 તપાસ વનબુંધ માગયદર્યન 



ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  

M.Phil.,Ph.D. કોસય વકયમાું લેકચર        

6 ડૉ. બાદરભાઈ ક રેર્ી 

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક 

વવદ્યાવાચસ્પવત 

 

101 સમાજવવજ્ઞાન પક્રરચય- સમાજર્ાસ્ત્ર 

206 ર્ૈક્ષલણક વર્લબર 

EC 401 પયાયવરણ અને આપવત્ત વ્યવસ્થાપન 

ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  

410 તપાસ વનબુંધ માગયદર્યન 

સુંયોજક, સમાજકાયય વવસ્તરણ કેન્ર – થલતજે   

7 ડૉ. અર્ોકભાઈ પટેલ 

એસોવસએટ પ્રોગ્રામ 

કો-ઓડીનેટર 

વવદ્યાવાચસ્પવત 

EC 401 પયાયવરણ અને આપવત્ત વ્યવસ્થાપન 

405 ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ 

ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર- ૧ અન ે૨   

સુંયોજક, સમાજકાયય વવસ્તરણ કેન્ર – ગોતા    

મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય અન સ્નાતક (MPSW) 

8 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક 

Ph.D., JRF-NET 

101 સમાજ વવજ્ઞાનો અન ેઆરોગ્ય 

105 માનવ વવકાસ અને વતયન 

109 ઉધોગ  

110 સમહૂજીવન 

202 સામ દાવયક સુંગઠન 

207 ર્ૈક્ષલણક વર્લબર 

208 ઉધોગ  

209 સમહૂજીવન 

302 અપરાધર્ાસ્ત્ર અને સામાજજક કાયદા (MSW) 

ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર ૧ અને ૨  

9 શ્રી જયભાઈ ર્ેઠ  

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક 

MSW, NET 

102 સમાજકાયયનો ઇવતહાસ અને વવચારધારા 

103 સામાજજક કેસવકય 

105 માનવ વવકાસ અને વતયન 

205 મનોલચક્રકત્સક્રકય સમાજકાયય વ્યવહારનાું ક્ષેત્રો 

207 ર્ૈક્ષલણક વર્લબર 

EC 402 મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય (MSW) 



ક્ષેત્રકાયય માગયદર્યન સત્ર ૧ અને ૨ 
 
૪. ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 

અ. વર્ય - ૨૦૧૭-૧૮માું MSW સત્ર - ૧માું પ્રવેર્ મળેવનાર વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા (અન સ્નાતક) : 41 

બ: વર્ય - ૨૦૧૭-૧૮માું MSW સત્ર-૧ની સત્રાુંત પરીક્ષામાું બેસનાર વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા (અન સ્નાતક): 39 

અ. વર્ય - ૨૦૧૭-૧૮માું MPSW સત્ર - ૧માું પ્રવેર્ મળેવનાર વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા (અન સ્નાતક) : 8 

બ: વર્ય -૨૦૧૭-૧૮માું MPSW સત્ર-૧ની સત્રાુંત પરીક્ષામાું બેસનાર વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા (અન સ્નાતક):8   
 
 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ 
 

અભ્િાસક્રમન ું નામ 
ર્વદ્યાથીઓ 

ભાઈઓ બહનેો ક લ અન સચૂર્ત 

જાર્ત 

અન સચૂર્ત 

જનજાર્ત 

અન્િ 

પછાતવગચ 

શારીહરક 

ર્વકલાુંગ 

સામાન્િ ક લ 

૧. MPSW અન સ્નાતક 

(સત્ર-૧)  

4 4 4 3 3 1 - 1 8 

૨. MSW અન સ્નાતક 

(સત્ર-૧) 

18 23 41 10 8 17 - 6 41 

૩. એમ.હફલ. - 1 1 - - 1 - - 1 

૪. પીએચ.ડી. 5 5 10 2 1 4 - 3 10 

૫. અન્ય          
 
૫. ર્વભાગના એડજ ુંક્ટ િોફેસર/મ લાકાતી અધ્િાપક/ર્નિતકાલીન અધ્િાપકો/ર્નમુંર્િત  તજ્જ્ઞોની 

માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષિ તારીખ 

એડજ ુંક્ટ િોફેસર 
    

મ લાકાતી અધ્િાપક 



    
ર્નિતકાલીન અધ્િાપક 

1 ડૉ. અજયભાઈ 

ચૌહાણ 

અવધક્ષક 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક સ્વાસ્્યની સમજ 

માનવસક આરોગ્ય- નીતી,કાયદાઓ અને કાયયક્રમો 

ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

2 ડૉ. પજૂાબેન પુંચાલ 

મદદનીર્ 

પ્રાધ્યાપક 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક સ્વાસ્્યની સમજ ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

3 ડૉ. લચરાગભાઈ 

પરમાર 

મદદનીર્ 

પ્રાધ્યાપક 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક સ્વાસ્્યની સમજ ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

4 ડૉ. રવવભાઈ સોની 

મદદનીર્ 

પ્રાધ્યાપક 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક સ્વાસ્્યની સમજ ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

5 ડૉ. વનઝામાબેન 

ર્ેખ 

મેડીકલ ઓફીસર 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક આરોગ્ય- નીતી,કાયદાઓ અને કાયયક્રમો 

 

ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

6 શ્રી દર્યનાબેન વસિંઘ માનવસક સ્વાસ્્યની સમજ ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 



કલીનીકલ 

સાયકોલોજીસ્ટ 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

તબીબી અને મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય 2018 

7 શ્રી અપયણભાઈ 

નાયક 

મનોલચક્રકત્સકીય 

સમાજકાયયકર 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક આરોગ્ય- નીતી,કાયદાઓ અને કાયયક્રમો 

તબીબી અને મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય 

ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

8 શ્રી અર્ોકભાઈ 

પાુંડવ  

મનોલચક્રકત્સકીય 

સમાજકાયયકર 

માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ 

માનવસક આરોગ્ય- નીતી,કાયદાઓ અને કાયયક્રમો 

તબીબી અને મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય 

ક્રડસેમ્બર 2017થી માચય 

2018 

ર્નમુંર્િત તજઞ 
    
 
 
 
૬. ર્વભાગ દ્વારા આિોજજત બહારના તજઞના વ્િાખ્િાનો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮): 
 
ક્રમ તજઞન ું નામ ર્વષિ તારીખ 

1 દેવેન્રભાઈ પટેલ   માનવ સાધના, ક્ષેત્રકાયયમાું લોકસુંપકય 07/02/2018 
2 જીનલબહને  SIMS hospital, સીમ્સ હોસ્પીટલની સામાજજક સેવાઓ 10/01/2018 

3 અચયનાબહને SIMS hospital, સીમ્સ હોસ્પીટલની સામાજજક સેવાઓ  10/01/2018 

4 ર્ીતલ ક્રહરસ્કર વ્યાવસાવયક સુંગઠનો 23/12/2017 
5 શ્રી સુંજય દવ ે લેખન તથા વક્તવ્ય કોર્લ્ય કાયયર્ાળા  22/08/2017   



6 શ્રી ક્રકરીટ ર્ેલત  ક ર્ળતા વવકાસ કાયયર્ાળા  23/08/2017 
7 શ્રી ગૌરાુંગ રાવલ  દસ્તાવેજી ક્રફલ્મો-ચચાય  24/08/2017 
8 ર્વયરી રાવલ દસ્તાવેજી ક્રફલ્મો-ચચાય 25/08/2017 
9 પ્રો. સ મુંત મજમ દાર કાઉન્સેલીંગના અન ભવો  29/09/2018 
10 શ્રી પ્રર્ાુંત દયાળ પોલીસ એન્કાઉન્ટર અને પોલીસ હવાલાતમાું ક્રહિંસા 12/01/2018 
11 શ્રી રાધાબેન ભટ્ટ ગાુંધી વવચારધારા અને સમાજકાયય  29/01/2018 
12 શ્રી અર્ોકભાઈ  સમાજકાયયના ક્ષેત્રોમાું કામ કરવા સબુંવધત પ્રેરણા   14/08/2017 
13 શ્રી,ઉત્પલ ભટ્ટ  જીવન કૌર્લ્ય કાયયર્ાળા (સ્વજાગવૃત, સમાન ભવૂત, 

આલોચનાત્મક વવચારવ ું, સર્જનાત્મક વવચારવ ું, વનણયય 

કરવાની ર્ક્ક્ત, સમસ્યા વનવારણ, અસરકારક પ્રત્યાયન, 

માનવસક દબાણો અને ભાવનાઓનો સામનો કરવો) 

21/22-08-'17   
 

14 શ્રી,સ ર્ીલા પ્રજાપવત  વ્યાવસાવયક વવકાસ અને દરમ્યાનગીરીની ક ર્ળતા 

(સમાજકાયયકરના ગ ણો, વલણ અને મલૂ્યો, સુંવેદનર્ીલતા- 

સ્ત્રી-પ ર ર્ જાવતગત, જ્ઞાવતગત, ધમય-ધમય વચ્ચેના ભેદભાવો- 

અસમાનતા, 

23-08-'17   

15 શ્રી,ગૌરાુંગ રાવલ દસ્તાવેજી ક્રફલ્મનો સમજણ વવકાસમાું ઉપયોગ 25/26-08-'17 
16 શ્રી સુંજય દવ ે દસ્તાવેજીકરણ અને વવવવધ સુંજયરષ્ટટ માધ્યમોનો ઉપયોગ   28-09-'17 
17 શ્રી ગૌરવ ઠક્કર  પરુંપરાગત માધ્યમો- ર્ેરીનાટક, બૌદ્ધિક રમતો, પપેટ, વાતાય 

કહવેી 
29/30-08-'17   

 
 
 
 
૭. ર્વભાગના અધ્િાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાિ અન્િ જગ્િાએ અપાિેલ વ્િાખ્િાનો 

 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮): 
ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ કાિચક્રમન ું નામ અને સ્થળ ર્વષિ તારીખ 

1. પ્રો આનુંદી પટેલ  ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર ઓક્રફસરોની 

તાલીમ  

બાળકોની સુંસ્થાઓ વચ્ચે 

સુંકલન 

21/08/2017 

2. પ્રો આનુંદી પટેલ ગલય ચાઈલ્ડ-ડ ેઉજવણી બાળકીઓમાું જાતીય ર્ોર્ણ 03/09/2017 



સાબરમતી સેવા સુંઘ  અંગે જાગવૃત  

3 પ્રો આનુંદી પટેલ અલભમ ખતા કાયયક્રમ સહવર્ક્ષણ પ્રણાલી અન ે

ય વાવસ્થા સમન્વય 

07/07/2017 

4 પ્રો આનુંદી પટેલ ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ તાલીમ ક્રદર્ા 

(પુંચમહાલ,સાબરકાુંઠા)અમદાવાદ 

બાળકો માટેના કાયયક્રમો  12/10/2017 

 

5 પ્રો આનુંદી પટેલ વવદ્યાથીઓ માટે સુંવેદનર્ીલતા 

મ.દે. મહાવવદ્યાલય,સાદરા   

સહવર્ક્ષણ પ્રણાલી અન ે

ય વાવસ્થા સમન્વય 

13/10/2017 

6 પ્રો આનુંદી પટેલ મક્રહલા કાનનૂી જાગવૃત વર્લબર 

ગ .રા. મક્રહલા આયોગ અને 

મક્રહલા સેલ, ગ.ૂ વવ. 

મક્રહલા સેલનાું હતે   અને 

તેની કામગીરી  

27/07/2017 

7 પ્રો આનુંદી પટેલ ચાઈલ્ડ લાઈન ટીમ તાલીમ 

આણુંદ તથા ખેડા ચાઈલ્ડ લાઈન 

વત્રભ વનદાસ ફાઉન્ડરે્ન,આણુંદ 

જે. જે. એક્ટ તથા પોક્મો 

એક્ટ 

11/11/2017 

8 પ્રો આનુંદી પટેલ ચાઈલ્ડકેર ઇન્સ્ટીટય ટનાું 

કાયયકરોન ું ક્ષમતાવધયન-તાલીમ, 

જજલ્લા બાળસ રક્ષા એકમ 

અમદાવાદ.  

ચાઈલ્ડકેર ઇન્સ્ટીટય ટનાું 

કાયયક્રમોની જવાબદારી મ દે્દ 

અતીથી વવરે્ર્ તરીકે 

ઉદ્દઘાટન 

09/01/2018 

9 પ્રો આનુંદી પટેલ Flame group, અમદાવાદ 

વ્યાખ્યાનમાળા Every child is 

innocent save them from fear 

બાળકોની ક્સ્થવત અને 

સમસ્યાઓ,ચાઈલ્ડલાઈનની 

કામગીરી 

27/08/2017 

 

10 પ્રો આનુંદી પટેલ નીરમા-ટાઈમ્સ ફાઉન્ડરે્નનાું 

વોલેન્ટીયર,વવદ્યાપીઠ  

બાળકોને જાતીય ર્ોર્ણથી 

મ ક્ત કરવાની મેન્ય અલની 

તાલીમ 

30/08/2017 

11 પ્રો આનુંદી પટેલ અમદાવાદનાું તાલ કાની 

ર્ાળાઓનાું ૬૦ વર્ક્ષકોને 

બાળકોનાું જાતીય ર્ોર્ણથી મ ક્ત 

કરવા બાબતે તાલીમ  

બાળકોને જાતીય ર્ોર્ણથી 

મ ક્ત કરવા અંગ ે

મેન્ય અલની તાલીમ 

15/09/2017 

12 પ્રો આનુંદી પટેલ ‘જાતીય ર્ોર્ણથી મ ક્ત બાળકો”  

યોગાુંજલી સુંસ્થાની ર્ાળા, 

બાળકીઓ સાથ ે

સુંવેદનર્ીલતા 

27/09/2017 



વસધ્ધપ ર. 

13 પ્રો આનુંદી પટેલ ય વતી સલામતી અને વનણયય 

સામાજજક,સાુંસ્કૃવતક,કાનનૂી 

આંટીઘ ૂુંટી-રાજ્ય સ્તરીય સુંવાદ . 

આનુંદી સુંસ્થા.AMA.  

‘જાતીય ર્ોર્ણથી મ ક્ત 

બાળકો’ ચાઈલ્ડલાઈનની 

કામગીરી  

15/09/2017 

14 પ્રો આનુંદી પટેલ ય વતી સલામતી અને વનણયય 

સામાજજક,સાુંસ્કૃવતક,કાનનૂી 

આંટીઘ ૂુંટી-રાજ્ય સ્તરીય સુંવાદ . 

આનુંદી સુંસ્થા.AMA. 

સમાજ અને જ્ઞાવતનાું 

આગેવાનોની ભવૂમકા -

બેઠકમાું અધ્યાપક તરીકે  

15/09/2017 

15 પ્રો આનુંદી પટેલ લચલ્રન-એક્સ્પેકટેર્ન ફોર ધ સ્ટેટ 

ગવમેન્ટ પોલીસીસ એન્ડ બજેટરી 

પ્રાયોરીટી ફોર લચલ્રન, આયોજક 

પાથેય AMA 

‘બાળકોનાું રક્ષણ’ અંગેની 

બેઠકમાું સલાહ તરીકે  

12/12/2017 

16 પ્રો આનુંદી પટેલ આદર્ય અમદાવાદ ફેમીલી કાઉન્સેલલિંગ કાયયક્રમ  17/03/2018 

17 પ્રો આનુંદી પટેલ ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્ર્ન સેન્સેટાઈઝેર્ન 

પ્રોગ્રામ-આયોજક જજલ્લા બાળ 

સ રક્ષા એકમ,ગ જરાત ય વનવસીટી 

સમાજકાયયકર તરીકે બાળ 

અવધકારોની સમજ  

18/03/2018 

18 પ્રો આનુંદી પટેલ આદર્ય અમદાવાદ ફેમીલી કાઉન્સેલલિંગ કાયયક્રમ  23/03/2018 

19 પ્રો આનુંદી પટેલ બાલવમત્રો અને મક્રહલાવમત્રોની 

તાલીમ-જજલ્લા બાળસ રક્ષા એકમ 

પોલીસ સ્ટેડીયમ  

બાળકો સાથે અસરકારક 

સુંવાદ અને પ્રાથવમક 

કાઉન્સેલલિંગ  

28/03/2018 

20 પ્રો આનુંદી પટેલ સ્ટેટ કન્સલટેર્ન ઓન ચાઈલ્ડ 

પ્રોટેક્ર્ન ઇન ગ જરાત,આયોજક 

બચપન બચાવો આંદોલન અને 

બાળ આયોગ  

સ્વાગત પ્રવચન અને બાળ 

સ રક્ષા  

21/03/2018 

21 પ્રો આનુંદી પટેલ અમદાવાદ તાલ કાની ૯૦ 

ર્ાળાઓમાું વર્ક્ષકોની બાળકોનો 

જાતીય ર્ોર્ણથી મ ક્ત કરવા 

બાબત તાલીમ  

જાતીય ર્ોર્ણથી મ ક્ત 

બાળકો,મોડય લની તાલીમ  

21/02/2018 



22 પ્રો આનુંદી પટેલ રેલ્વે ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ ટે્રનીંગ 

આયોજજત CFD. 

બાળકોનાું કાયદાઓ 23/02/2018 

23 ડો. દાવમની ર્ાહ  આટયસ એન્ડ કોમસય કોલેજ, 

મહમેદાવાદ CWDCના ઉપક્રમે  
સ્ત્રીઓ સાથે ભેદભાવ  06/01/2018 

24 ડો. દાવમની ર્ાહ તાલીમ કાયયક્રમ સ્પીપા છાત્રાલયનો અસરકારક 

વહીવટ અને વ્યવસ્થાપન  

17/02/2018 

25 ડો બાદર વાય. 

ક રેર્ી 

સેત   કાયયક્રમ-સલાલ સમાજકાયયના ક્ષેત્રો 12/07/2017 

26 ડો.બાદર વાય. 
ક રેર્ી 

વ્યસનમ ક્ક્ત જાગવૃત કાયયક્રમ 

દુંતાલી  
નાથો નાર્ન ું મળૂ 16/03/2018 

27 ડો.મનોજ પરમાર  ગજૂરાત વવધાપીઠ, અમદાવાદ 

આયોજજત “ય વા વર્લબર-2018” 

માુંગરોળ, તા-રાજપીપળા   

“વવકાસની વવભાવના અને 

માનવ કેન્રી સમાજ 

રચનાનાું મ લ્યો” 

29/05/17 

28 ડો.મનોજ પરમાર ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

બી.એડ નાું વવદ્યાથીઓની 

અલભમ ખતા કાયયક્રમ 

“સહવર્ક્ષણ અને ય વાવસ્થા”   13/7/17 

29 ડો.મનોજ પરમાર એમ. કે. ભાવનગર ય વન.નાું 

સમાજકાયય PhDનાું વવધાથીઓ  

“સુંર્ોધન પિવતર્ાસ્ત્ર” 
 

28/7/17 

30 ડો.મનોજ પરમાર ગ જરાત ય વનવસીટી, અમદાવાદ. 
સમાજકાયય વવભાગ 

“સમાજકાયય જ્ઞાન, મ લ્યો 

અને ક ર્ળતા”   

8/8/17   

31 ડો.મનોજ પરમાર આણુંદ કૃવર્ ય ની.નાું TY B.Sc. 

(Agri) વવદ્યાથીઓને વકતવ્ય. 

ગજૂરાત વવધાપીઠ અમદાવાદ  

“NGOનો પક્રરચય અને 

જોડાણ”  

13/9/17 

32 ડો.મનોજ પરમાર આણુંદ કૃવર્ ય ની.નાું TY B.Sc. 

(Agri) વવદ્યાથીઓને વકતવ્ય. 
ગજૂરાત વવધાપીઠ અમદાવાદ 

“NGOનો પક્રરચય અને 

જોડાણ”  

18/9/17 

33 ડો.મનોજ પરમાર લોકભારતી ગ્રામ વવદ્યા 

અન સ્નાતક કેન્ર, લોકભારતી 

સણોસરા   

“સુંર્ોધનમાું પ્રાથવમક 
માક્રહતી એકત્રીકરણનાું 

ઉપકરણોની રચના”  

16/12/17 



34 ડો.મનોજ પરમાર સ્વામી વવવેકાનુંદ જન્મ ક્રદવસને 

ય વા ક્રદવસ વનવમત્ત ેરે્ઠ સીસી 

કોમસય કોલેજ, અમદાવાદ 

“ય વાનોનો રાટટ્ર ઘડતરમાું 

ફાળો”   

13-1-17 
ગ ર વાર  

35 ડો.મનોજ પરમાર કસ્ત  રબા ગાુંધી બાલલકા વવદ્યાનાું 

વોડયના હડે ટીચરની કાયયર્ાળા. 

SPIPA, અમદાવાદ  

“effective hostel 
administration and 
management” 

14/2/18 

 
 
૮. અધ્િાપકોએ મેળવેલી ર્વર્શષ્ટ ર્સ્ધિઓઓ (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮):  

ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ આંતરરાષ્રીિ/રાષ્રીિ/િાદેર્શક કક્ષાએ 

મેળવેલ ર્સ્ધિઓ 

િાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધિ 

1 પ્રો.આનુંદી પટેલ પ્રોજેક્ટ માસ મ અંતગયત ઉત્તમ સેવા 

બદલ YI (CII) અમદાવાદ દ્વારા 

અવોડયથી સન્માન  

  

2015 થી ર્ર  કરેલ 

જાવતય ર્ોર્ણથી મ ક્ત 

બાળકો-માસ મ પ્રોજેક્ટ 

અંતગયત 600 વર્ક્ષકોન ે

તાલીમ આપી,જેમનાું 
દ્વારા 25000 જેટલી 

છોકરીઓને આ મ દે્દ 

જાગતૃ કરવામાું આવી 

2 પ્રો.આનુંદી પટેલ 

(માનદ વનયામક) 

સ શ્રી લબનલ પટેલ 

(કો ઓક્રડિનેટર,ચાઇલ્ડલાઇન) 

1. ચાઇલ્ડલાઇન, અમદાવાદને ઉત્તમ 

કામગીરી માટે ગ જરાત રાજય 

બાળ સુંરક્ષણ આયોગ દ્વારા એવોડય 

એનાયત થયો 

2. ચાઇલ્ડલાઇન, અમદાવાદને ઋણ 

સ્વીકાર માટે ગ જરાત રાજય બાળ 

સુંરક્ષણ આયોગ દ્વારા એવોડય 

એનાયત થયો 

ગ જરાતમાું તમામ 

ર્હરેોની ચાઇલ્ડલાઇન 

કામગીરી મલૂ્યાુંકનમાું  

અમદાવાદ 

ચાઇલ્ડલાઇનની ઉત્તમ 

કામગીરી બદલ સન્માન  

 
૯. ર્વભાગ અંતગચત અધ્િાપકો દ્વારા ર્વદ્યાથીઓને આપેલ માગચદશચન  



 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮): 

ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ માગચદશચન આપેલ ર્વદ્યાથીઓના નામ 

પી.એચ.ડી. કક્ષાએ (૨૦૧૭-૧૮માું નવા પ્રવેર્ મેળવલે) 
1 પ્રો.આનુંદી પટેલ રણજીત ઠાકોર  

સ ર્ીલા પ્રજાપવત  
2 પ્રો.ગીતા વ્યાસ   અનાવમકા લિસ્તી  
3 ડો.મનોજ પરમાર  ક્રહરેન ચવાણ  
4 ડો.દાવમની ર્ાહ  અંજલી ગામીત 

નીતીર્ા જોર્ી 
કાજલ વાણીયા  

5 ડો.રવવન્ર પુંચોલી  રાકેર્ પ્રજાપવત  
6 ડો.ક્રહતેર્ જાગાણી  ભરત પરમાર 

વવજય પ્રજાપવત  

એમ.ક્રફલ કક્ષાએ 
1 ડો.બાદર ક રેશી   વપ્રમલ સ થાર  

અન સ્નાતક કક્ષાએ 
1 પ્રો.આનુંદી પટેલ  પનૂમ ર્માય  

આવર્ર્ વસાવા  
ક્રકર્ન મથયક  

ઝુંખના ક્રહરાગર  
ધમેર્ ચૌધરી 

2 પ્રો.ગીતા વ્યાસ  મનીર્ા મેઘનાથી  

પ્રીતેર્ વસાવા  
વસધ્ધ્ધ ધામેચા  
રવવરાજ દવ ે

3 શ્રી બુંક્રકમચુંર વસયૈા સ નીલ ડાભી  
લીલાવાર માલીવાડ  

અનીલ પરમાર  
જોગેન્ર પટેલ  



વર્લ્પા કટારા  
બલવીર બોરીચા 

4 ડો.દાવમની ર્ાહ  કૃણાલ બોરીચા  
આરજ  વેગડા  

ર્ૈલેર્ ખમળ  
જીતેન્ર ગોક્રહલ  
જયશ્રી ભાક્રટયા  

હર્યદ દ માદીયા 
5 ડો.મનોજ પરમાર  આવર્ર્ પાડવી  

ક્રદર્ાલી પટેલ  

લચરાગ જીકારા  
અનીલ ગાયકવાડ  
જીતેન્ર મકવાણા  

ભાવેર્ ભોય ે
6 ડો.બાદર ક રેર્ી   અરવવિંદ ખમળ  

મય ર પારેખ  
સુંજય ડાભી  
ર કર્ાદ ગજણ 

૧૦. સુંસ્થાઓના સહિોગ કાિચક્રમ (Collaborations) : 
ક્રમ સહિોગી કાિચક્રમન ું નામ સહિોગી સુંસ્થાન ું 

નામ 
સહિોગનો િકાર િોજેક્ટ રાર્શ 

 આંતરરાષ્રીિ 

     
     

 રાષ્રીિ 

1 ચાઇલ્ડલાઇન - 1098 નોડલે 

સુંસ્થા  

મક્રહલા અને 

બાળવવકાસ 

વવભાગ 

અન દાન 4,20,000 

 અન્િ 



1 સામાજજક સર્ક્ક્તકરણ અન ે

ડીજીટલ જ્ઞાન  

રાઈઝ ફાઉન્ડરે્ન M.O.U. થલતેજ ખાતે 

કમ્્ય ટર વગો 
2 મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય 

અન સ્નાતક (MPSW)નો કોસય  

માનવસક 

આરોગ્યની 

હોસ્પીટલ 

M.O.U. 20,00,000/- 

3 ફેમીલી કાઉન્સેલર પ્રમાણપત્ર 

કોસય 

આદર્ય અમદાવાદ M.O.U. 

 

(આગામી 

વર્યમાું આ 

કોર્ય 

સુંપ ણયપણે 

સ્વૈધ્ચ્છક 

સુંસાધનોથી 

બુંને સુંસ્થાનાું 

સહયોગથી 

ચાલર્)ે 
4 કાનનૂી જાગવૃત વર્લબર  

(મક્રહલા વવકાસ એકમ ગજૂરાત 

વવદ્યાપીઠ) 

મક્રહલા આયોગ-

ગાુંધીનગર  

નાણાકીય સહાય  1,14,000/- 
(૧ ક્રદવસ) 

5 કોમ્્ય ટર તાલીમ કોસય  પોલલટેક્નીક, 

અમદાવાદ 

સુંસાધનો પ રા 

પાડવામાું આવ્યા 

 

6 “વ્યસન મ ક્ક્ત જાગવૃત કાયયક્રમ” 
આંગણજ  

નર્ાબુંધી મુંડળ, 
અમદાવાદ  

વવડીઓ ર્ો, 
પોસ્ટર પ્રદર્યન  

 

7 “વ્યસન મ ક્ક્ત જાગવૃત કાયયક્રમ” 

દુંતાલી 

નર્ાબુંધી અને 

આબકારી ખાત  ું- 

ગાુંધીનગર 

અન ભવી વક્તા 

દ્વાર સમજ અને  

યોજનાની 

જાણકારી 

 

 
૧૧. એર્િલ-૨૦૧૭થી માર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્િાન કરવામાું આવેલા નવા જોડાણ (Linkages) : 

1.  ફેમીલી કાઉન્સેલરનાું પ્રમાણપત્ર કોસય માટે આદર્ય અમદાવાદ સાથે જોડાણ. 



2. YI (CII) અમદાવાદ તથા જજલ્લા પ્રાથવમક વર્ક્ષણ અવધકારી સાથે વર્ક્ષકોને જાવતય ર્ોર્ણથી 

મ ક્ત બાળકો (માસ મ) કાયયક્રમ અંતગયત તાલીમ આપવા માટે જોડાણ.  

3. ગ જરાત ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ મેન્ટલ હલે્થ સાથે મનોલચક્રકત્સક્રકય સમાજકાયયનો અન સ્નાતક 

અભ્યાસક્રમ ચલાવવા માટે જોડાણ.        
૧૨. એર્િલ-૨૦૧૭થી માર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્િાન કરવામાું સુંશોિન (Research) માટે મેળવેલ           

 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળવેલ સહાિ અન દાન (રૂર્પિામાું)      

 ૧૨.૨ ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્થાકીિ રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્િ સેવાઓ 

 અંદાજજત મલૂ્ય (આંકડામાું) :      

 ઑપન સોસય સેવાઓ  : ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદના કન્યા છાત્રાલય 

અને અન સ્નાતાક છાત્રાલયના પ્રશ્નો-ક્સ્થવત સુંદભે સુંર્ોધન (ટીમવકય) 

ટીમના સભ્યો : ડો. દાવમની ર્ાહ (મ ખ્ય જવાબદારી) 

                 ડો. મુંજ લા ડાભી, ડો.મહરે્ જાદવ, ડો.અવિન ચૌહાણ 
   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષિે/ગ્રામીણ કે્ષિે આપેલી સેવાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, િોત્સાહક, ર્નષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સહાિ) : 

 આપેલી સેવાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :     

 ઑપન સોસય સેવાઓ (વવગત મકૂવી) :      

1. સામાજજક ક્ષેત્રે બાળ અવધકારોના રક્ષણ માટે કાયયરત ચાઈલ્ડલાઈન નોડલે સુંસ્થામાું 

પ્રો.આનુંદી પટેલ માનદ વનયામક તરીકે વર્ય 2017-18માું સેવા આપી.  

2. સામાજજક ક્ષેત્રે બાળ જાવતય ર્ોર્ણની સમસ્યામાું અટકાયતી અલભગમ અપનાવતા વનટણાુંત 

તરીકે પ્રો. આનુંદીબહને પટેલ દ્વારા “જાવતય ર્ોર્ણથી મ ક્ત બાળકો” ન ું તાલીમ મોડય લ 

વવકસાવી YI (CII) સાથે રહીને પ્રોજેક્ટ માસ મ અંતગયત 2017-18નાું વર્યમાું અમદાવાદ 

જીલ્લા પ્રાથવમક ર્ાળાની 220 વર્લક્ષકાઓને અને 100 સ્વયુંસેવકો તાલીમ આપી. જેમનાું 

દ્વારા 9800 જેટલી છોકરીઓને આ મ દે્દ જાગતૃ કરવામાું આવી. 

3. સામાજજક ક્ષેતે્ર પીક્રડત મક્રહલાઓની સમસ્યા માટે કાયયરત મક્રહલા પોલીસ સ્ટેર્નની 

કાઉન્સેલલિંગ સવમવતમાું વનટણાુંત સભ્ય તરીકે ડૉ. દાવમનીબેન ર્ાહ ે વર્ય 2017-18માું સેવા 

આપી.   

૧૩. એર્િલ-૨૦૧૭થી માર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્િાન િાપ્ત કરેલ બૌ્ધિઓક સુંપદા અર્િકાર (Patents 
 (IPR)etc.)/ : 
 



૧૪. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીિ િવરૃ્િ(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) 

 ૧૪.૧ પદિાિા 

ટ કડી 

નુંબર 

અધ્િાપકન ું નામ ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્િા ગામનાું નામ 

1 પ્રો. આનુંદીબહને 

પટેલ 

13 ખળી, ચાુંદેર્ર, ક્રહસોર, ઇન્રોલ, મૈત્રણા 

2 શ્રી જયભાઈ ર્ેઠ 13 સમોડા, ગણવાડા, ખટાસણા, જગન્નાથપ રા, 

નાગવાસન 

3 શ્રી બુંકીમચુંર એસ. 
વસૈયા  

14 આગોડીયા, પાલડી, આજીમાણા, ક ુંતાવાડા 
અને આધાર તા.સરસ્વતી. જજ.પાટણ  

4 ડો. દાવમની ર્ાહ 14 પાટણ તાલ કાના ખીમયાણા, ગોલાપ ર, 
મહમેદપ રા,ગદોસણ, 
અંબોસણ. 

5 ડૉ. મનોજ પરમાર 14 મણ દ, કુંથરાવી, સેલાવી, પલાસર, વપઢારપ રા 

6 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 14 સુંડરે, દભડી, ક ડરે, બબાસણા, માતપ ર 

 
 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાિચક્રમ 
 મહાદેવ દેસાઇ સમાજસેવા સુંક લ, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ– અમદાવાદ અલભમ ખતા વર્લબર 

 (તા- 06-07-2017 થી તા-08-07-2017) માું વવભાગના અધ્યાપક શ્રી બુંક્રકમચુંર વસૈયા અને  

ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર જોડાયા હતા.  
    
૧૪.૩ ઉદ્યોગ 

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ િવરૃ્િ ર્વદ્યાથીઓની 

સુંખ્િા 
અધ્િાપકન ું નામ 

1 સત્ર-૧,અંબર કાુંતણ 41 શ્રી બુંકીમચુંર એસ. વસૈયા 
2 સત્ર-૩,ઈલેક્ટ્રીક,બાગાયત 

ઇલેક્ટ્રોવનક 

33 શ્રી બુંકીમચુંર એસ. વસૈયા 

3 સત્ર-૨,બાગાયત,ઈલેક્ટ્રીક 40 શ્રી બુંકીમચુંર એસ. વસૈયા 

4 સત્ર-4 પેન સ્ટેન્ડ બનાવવા અને 33 ડો.આનુંદી પટેલ 



વવત્રણ તથા  ચાઇલ્્લાઇનનાું 

કેલને્ડરન ું વવત્રણ 
1 MPSW સત્ર 1 લાઇબ્રેરી વ્યવસ્થાપન 

કામગીરી  

8 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 

1 MPSW સત્ર 2 પગ લ ચણીયા, બોક્સ 

બનાવવા અને સ્ક્રીન વપ્રન્ટીંગ 

8 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 

 

 ૧૪.૪ ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા અન્િ કાિચક્રમોમાું ભાગીદારી : 

 
કાિચક્રમન ું નામ કાિચક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીિ 

રાષ્રીિ, િાદેર્શક) 

તારીખ આિોજક ભાગ લીિેલ 

ર્વદ્યાથીઓની 

સુંખ્િા 

Green Catalyst િાદેર્શક 21/08/2017 પયાયવરણ વમત્ર 9 (સત્ર-3) 

વાુંચન વર્લબર  વવભાગીય 2-3/02/2018 સમાજકાયય વવભાગ 40 (સત્ર-2) 

ગાુંધીનગર 

માનવ અવધકાર 

આયોગ તથા 

વવધાનસભા 

મ લાકાત 

વવભાગીય 22/02/2018 ડો. દાવમની ર્ાહ 8 (સત્ર-4) 

માનવસક આરોગ્ય 

સુંભાળ 

અવધવનયમ અને 

માનવ અવધકાર  

પ્રાદેવર્ક 11 માચય 2018 માનવસક આરોગ્ય 

હોક્સ્પટલ, અમદાવાદ 

8  

(MPSW સત્ર-

2) 

Pedagogy as a 

requisite to make 

counseling 

psychology a 

promising 

profession in 

India 

રાટટ્રીય સેવમનાર 9 ફેબ્ર આરી 
2018 

સેંટ ઝેવવયસય કોલેજ, 

અમદાવાદ 

4 (સત્ર-4)   

Psychology 

beyond horizon  
આંતરરાષ્રીિ સેવમનાર 30 ઓગસ્ટ થી  

1 સ્ટેમ્બર 
2017 

મનોવવજ્ઞાન વવભાગ, જય 

નારાયણ વ્યાસ 

1  



ય વનવસીટી, જોધપ ર 

(રાજસ્થાન)  
Functioning of 

Panchayati Raj 

in Gujarat  

UGC sponsored 
two day national 
seminar   

24-24 

September 

2017  

Nalini Arvind & T.V. 

Patel Arts College  
Ph.D. Scholar 

student 1 

Guide by Dr. 

Manoj Parmar  

          
૧૪.૫ શૈક્ષચણક ર્શચબર અને િવાસ કાિચક્રમોમાું ર્વદ્યાથીઓની ભાગીદારી : 

 શૈક્ષચણક ર્શચબર: સમાજકાિચ અન સ્નાતક (MSW) સિ 2  

ગ્રામજીવન ર્ૈક્ષલણક વર્લબરન ું સ્થળ અને સમયગાળો:- “લોક સહયોગ”  મ . ક કરદા  જી- છોટાઉદેપ ર, 

તારીખ-  16-25 જાન્ય આરી 2018  ક લ- 10 ક્રદવસ  

વર્લબર સુંયોજકઃ- ડો. મનોજ પરમાર અન ેડો. બાદર ક રેર્ી  

લોકસહયોગ સુંસ્થાના શ્રી અલ્પેર્ભાઈ બારોટ  

ગ્રામજીવન ર્ૈક્ષલણક વર્લબરના વર્લબરાથીઓ :- ક લ 42 

ગ્રામજીવન ર્ૈક્ષલણક વર્લબરની કાયય પ્રવવૃતઓ અને પ્રક્રક્રયાઓ :-  

ક કારદા ગામમાું સામકૂ્રહક જીવન જીવ્યા, જેમાું સમહૂભોજન, સમહૂકાયય, સમહૂપ્રાથયના સમહૂશ્રમ કયો. 

આક્રદવાસી ક ટ ુંબોમાું રાવત્રરોકાણ કરીને, તેમની વાસ્તવવક્તાઓની અન ભવૂત કરી આક્રદવાસી ક્ષેત્ર તરીકે 

તેની સામાજજક, સાુંસ્કૃવતક, ભૌગોલલક અને પયાયવરણીય સમદૃ્ધિની પ્રત્યક્ષ જાણકારી મળવી. નમયદા કાુંઠા 

વવસ્તારથી પક્રરલચત થયા. ગ્રામ સમ દાયમાું પ્રભાતફેરી, સાુંસ્કૃવતક કાયયક્રમ, ગ્રામસફાઈ, ભીંતસતૂ્રો, રમત-

ગમત અને ર્ાળાકીય કાયયક્રમો કયાય. આક્રદવાસીઓની વવલભન્ન જરૂક્રરયાતો અને સમસ્યાઓનાું સુંદભ ે

સવેક્ષણ કય ું. તેમની જર ક્રરયાતો અને સરકારી વવકાસ યોજનાઓ વચ્ચેનો સમન્વય સમજ્યા 

આક્રદવાસીઓ માટે કાયયરત સ્થાવનક સુંસ્થાઓ, સુંગઠનો, જૂથો/ સમહૂોની પ્રત્યક્ષ મ લાકાતમાું તેજગઢ 

ભાર્ા સુંર્ોધન કેન્રની મ લાકાત કરી.   આક્રદવાસીઓની લચિંતા કરનારા અને મથામણ કરનારા કમયર્ીલ 

શ્રી અલ્પેર્ ભાઈ બારોટની મથામણ, કાયો જેવાકે, રાહત, કલ્યાણ, વવકાસ, ન્યાયનાું કાયોનો પક્રરપ્રેક્ષ્ય 

સમજયા. વર્લબરના ઉદ્દઘાટનમાું જીલ્લાના નાયબ કલેકટ શ્રી પટેલ સાહબે આવ્યા. જીલ્લા આરોગ્ય 

અવધકારીશ્રી, જીલ્લા બાળ સ રક્ષા એકમના વડા, સ્થાવનક ગ્રામ સેવકો, તાલ કા પુંચાયતના ન્યાય 

સવમવતના અધ્યક્ષ અને ભતૂપવૂય અને વતયમાન સરપુંચ હાજર રહ્યા હતા. સમાજકાયય વવભાગના ભતૂપવૂય 

વવધાથીઓ મળવા આવ્યા જે છોટા ઉદેપ ર જીલ્લામાું વવવવધ સરકારી લબનસરકારી સુંસ્થાઓમાું કાયયરત 

છે. વર્લબરના સમાપનમાું ગજૂરાત વવધાપીઠના ક લનાયક શ્રી ડો. અનાવમકભાઈ ર્ાહ, વવભાગીય વડા ડો. 

આનુંદી બેન પટેલ અને ડો. દાવમનીબેન ર્ાહ હાજર રહ્યા હતા. વર્લબરનાું અંતે વવધાથીઓનાું જ્ઞાન, 



કૌર્લ્ય અને વલણમાું આવેલા પક્રરવતયનનાું મલૂ્યાુંકન તપાસ માટેની પરીક્ષા યોજાઈ અને વર્લબર પણૂય 

થઇ.  
 શૈક્ષચણક ર્શચબર: સમાજકાિચ અન સ્નાતક (મનોચર્હકત્સા, MPSW) સિ 2 

ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ- ખારેલ, તાલ કો- ગણદેવી, જીલ્લો- નવસારી 

16-25 જાન્ય આરી 2018 ,ક લ 8 વવદ્યાથીઓ  

        અધ્યાપકો- ડૉ. આલાભાઇ ખમળ અને શ્રી જયભાઈ ર્ેઠ   

મનોલચક્રકત્સકીય સમાજકાયય અન સ્નાતક અભ્યાસક્રમનાું ભાગરૂપ રૈ્ક્ષલણક વર્લબરન ું આયોજન 

કરવામાું આવ્ય ું. જેમાું વવદ્યાથીઓએ ગ્રામીણ સમ દાય વચ્ચે જઈને માનવસક લબમાર લોકોની ઓળખ 

કરી, તેની સામાજજક-આવથિક પક્રરક્સ્થવતની સમજ મેળવી, માનવસક લબમાર સભ્યોના જીવનન ેઉન્નત 

કરવાની મથામણ કરનારા કાયયકરો, લચિંતકોની પાસે જઈને તેમના અન ભવોને સમજવાનો પ્રયાસ 

કયો, તેમજ સ્થાવનક સ્તરે કાયયરત સરકારી અને લબનસરકારી માળખાઓની માનવસક લબમાર સભ્યો 

પ્રત્યનેી ભવૂમકા, કામગીરીની સમજણ મેળવી.  
 શૈક્ષચણક િવાસ; સમાજકાિચ અન સ્નાતક (MSW) સિ 4 

તારીખ: 16-25 જાન્ય આરી 2018, ૩૩ વવદ્યાથીઓ  

વવભાગના અધ્યાપક: શ્રી બુંક્રકમચુંર વસૈયા અને ડૉ. અર્ોકભાઈ પટેલ  

રાજસ્થાન રાજય અને ગ જરાત રાજયની સહયોગ ક ટઠયજ્ઞ ટ્રસ્ટ, અંજલી ગ્રામીણ સ્વાસ્્ય કાયયક્રમ, 

જન વર્ક્ષણ અને વવકાસ સુંસ્થા, વાગડ ક્રકસાન અને મજદૂર સુંગઠન, સેવા મુંક્રદર, જતન, આસ્થા, 

જાગરણ જન વવકાસ સવમવત, મક્રહલા સહાય અને સ રક્ષા કેન્ર, સમાજકાયય વવભાગ, નારાયણ સેવા 

સુંસ્થાન, ગોન્ડવા આક્રદવાસી સુંગઠન અને જનચેતના સુંસ્થાન સુંસ્થાઓની મ લાકાત કરવામાું આવી.  

 
 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાિચક્રમોમાું ર્વદ્યાથીઓએ મેળવેલ પ રસ્કાર :    

 ૧૪.૭ ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, 

          UPSA અન્િ પરીક્ષાઓની માહહતી : 

 
NET GPSC GSSSB GPSSB IAS IPS PSSC UPSA અન્િ 
1 2 3 8      

  
૧૪.૮ ર્વદ્યાથીઓએ આંતરરાષ્રીિ, રાષ્રીિ કે િાદેર્શક કક્ષાએ મેળવેલ ર્સ્ધિઓ : 

ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ આંતરરાષ્રીિ/રાષ્રીિ/િાદેર્શક રમતગમત/સાુંસ્કૃર્તક/અન્િ 



કે્ષિે મેળવેલ ર્સ્ધિઓ 
1 અવનલ ગાયકવાડ આંતર-વવિવવદ્યાલય રમત 

સ્પધાય- રોહતક (હક્રરયાણા) 

તારીખ: 20/02/2018 થી 
24/02/2018 

વ શ  (કરાટે) 

2 આર્ીર્ પાડવી આંતર-વવિવવદ્યાલય રમત 

સ્પધાય- ભોપાલ (મધ્યપ્રદેર્) 

તારીખ: 14/01/2018 થી 
27/01/2018 

ક્રક્રકેટ  

3 આર્ીર્ પાડવી વોવવનામ નેર્નલ ચેક્મ્પયનર્ીપ 

- ઓરુંગાબાદ (મહારાટટ્ર)  

તારીખ: 05/05/2017 થી 
09/05/2017 

60 K.G. કેટેગરીમાું કરાટે 

(વોવવનામ) 

 
 ૧૪.૯ ર્વદ્યાથીઓને મળતી ર્શષ્િવરૃ્િની માહહતી : 
  
 ૧૪.૯.૧ સુંસ્થા દ્વારા મળતી ર્શષ્િવરૃ્િ 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ ર્વદ્યાથી િાપ્ત રાર્શ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક   

૨. MSW અન સ્નાતક 8 40000 

 MPSW અન સ્નાતક 1 5000 

૩. એમ.ક્રફલ.   

૪. પીએચ.ડી.   

   
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્િ સરકાર દ્વારા મળતી ર્શષ્િવરૃ્િ  
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ ર્વદ્યાથી િાપ્ત રાર્શ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક   

૨. MSW અન સ્નાતક 64 7,70,000 

 MPSW અન સ્નાતક 7 112700 



૩. એમ.ક્રફલ. 1 11000 

૪. પીએચ.ડી. 1 24000 

  ૧૪.૯.૩ અન્િ સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી ર્શષ્િવરૃ્િ 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ ર્વદ્યાથી િાપ્ત રાર્શ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક   

૨. અન સ્નાતક   

૩. એમ.ક્રફલ.   

૪. પીએચ.ડી.   

 
 ૧૫. ર્વદ્યાથીઓ અંગે ર્નય ક્ક્ત  ર્વવરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગચત ર્નય ક્ક્ત (On Campus Placement) ર્વવરણ  

સુંપકચ  સુંસ્થાઓની સુંખ્િા 

(No. of. Organization 
Visited) 

ભાગ લીિેલ ર્વદ્યાથીઓની સુંખ્િા  

(No. of Students 
Participated) 

ર્નય ક્ત થિેલ ર્વદ્યાથીઓની 

સુંખ્િા  

(No. of. Student 
Placement) 

12 39 14 

  
૧૫.૨ પહરસરની બહાર ર્નય ક્ક્ત (Off Campus Placement) ર્વવરણ 

S.No. સુંસ્થા / ર્વદ્યાથીન ું નામ સુંખ્િા ર્નય ક્ત ર્વદ્યાથીન ું પદ 

સાથેન ું ર્વવરણ 
1 ગ જરાત સરકાર 8 ગ્રામસેવક 
2 GHCL સ ત્રાપાડા 5 ક્રફલ્ડ ઓક્રફસર 
3 આત્મીયતા વસવવલ હોક્સ્પટલ મહસેાણા 1 રીસચય આસીસ્ટુંટ 
4 વવકસત(ખેરોજ) 2 ક્રફલ્ડ સ પરવાઈઝર 
5 સમ દાય વર્ક્ષણ સુંઘ 1 કાયયકર 
6 વસુંત વેજીસ –થલતેજ 1 ક્રફલ્ડ વકયર 
7 વી.આર. ગોધનીયા કોલેજ –પોરબુંદર 1 લેકચરર 
8 સ્વપથ અમદાવાદ 1 કૉ. ઓડીનેટર 
9 ગાુંધી આશ્રમ, સાબરમતી 2 કૉ. ઓડીનેટર 
10 જનપથ, વેજલપ ર  1 સમાજ કાયયકર  



 
૧૬. સમાજકાિચ ર્વસ્તરણ કેન્ર દ્વારા આિોજજત સેવાકીિ િવરૃ્તઓ : 

સમાજકાિચ ર્વસ્તરણ કેન્ર ગોતા 

ક્રમ તારીખ સ્થળ વવગત સહયોગ  તજજ્ઞ સુંખ્યા 
1 07/04/2018 ખાત્રજ પ્રા. 

ર્ાળા  

તર ણા અવસ્થાના 

વર્ક્ષણ અંગ ે

પ્રા. ર્ાળા 

ખાત્રજ 

ડો. અર્ોકભાઈ 

પટેલ 

38 

2 07/04/2018 મોટી ભોંયણ 

આંગણવાડી 

તર ણા અવસ્થાના 

વર્ક્ષણ અંગ ે

મોટી ભોંયણ 

આંગણવાડી 

ડો. અર્ોકભાઈ 

પટેલ 

40 

3 01/07/2017 

થી 
31/08/2017 

ગોતા કેન્ર સીવણ તાલીમ ગામની 

બહનેો 

શ્રી પ ટપાબેન 8 

4 12/06/2017 

થી 
12/09/2017 

ગોતા કેન્ર કમ્્ય ટર તાલીમ સરકારી 

પોલલટેકનીક 

અમદાવાદ 

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ 

પુંડયા 

24 

5 13/11/2017 

થી 
07/02/2018 

ગોતા કેન્ર કમ્્ય ટર તાલીમ સરકારી 

પોલલટેકનીક 

અમદાવાદ 

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ 

પુંડયા 

22 

6 18/06/2017 ગોતા કેન્ર વવદ્યાથી સન્માન 

કાયયક્રમ અને 

સ્પધાયત્મક પરીક્ષા 

અંગે માગયદર્યન 

સારથી 

વવકાસ ટ્રસ્ટ 

સારથી વવકાસ 

ટ્રસ્ટના પ્રમ ખશ્રી 

અને હોદે્દદારો 

ડો. અર્ોકભાઈ 

ડો. લક્ષ્મણભાઈ 

અવૈયા 

56 

7 16/07/2017 ગોતા કેન્ર માઈન્ડ પાવર 

સેમીનાર 

સારથી 

વવકાસ ટ્રસ્ટ 

ડો. નીલેર્ભાઈ 

પટેલ 

55 

8 14/11/2017 ગોતા કેન્ર વર્ક્ષણ અન ે

વ્યવસાયીકજાગવૃત 

ગ્રામજનો ડો. અર્ોકભાઈ 

પટેલ 

16 

11 ગ્રામ વવકાસ એજન્સી. મોડાસા 1 કાયયકર 
12 દીપક ફાઉન્ડરે્ન – કવાુંટ 1 ક્રફલ્ડ વકયર 
 ક લ 25  



બેઠક 

9 25/02/2018 ગોતા કેન્ર સ્વ રોજગારી અંગે 

જાગવૃત બેઠક 

સારથી 

વવકાસ ટ્રસ્ટ 

શ્રી નવઘણભાઈ 

પટેલ 

ડો. અર્ોકભાઈ 

પટેલ 

29 

10 27/03/2018 ગોતા કેન્ર બાળસ રક્ષા અને 

સર્જનાત્મક પ્રવવૃત્ત 

DCPU શ્રીક્રદવ્યકાુંતભાઈ  

શ્રી ક્રહરેનભાઈ 

શ્રી રષ્ટટબેન 

115 

સમાજકાિચ ર્વસ્તરણ કેન્ર થલતેજ 

11 01/11/2017 

30/01/2018 
થલતેજ કેન્ર સીવણ વગય   શ્રી વુંદનાબેન 

ભટ્ટ  

18 

12 01/02/2018 

30/04/2018 
થલતેજ કેન્ર સીવણ વગય   શ્રી વુંદનાબેન 

ભટ્ટ 

20 

13 11/07/2017 થલતેજ કેન્ર વવિ વસ્તી ક્રદન 

ઉજવણી પર વસ્તી 

સમસ્યા પર 

વ્યાખ્યાન  

આરોગ્ય કેન્ર  ડૉ. જગદીર્ભાઈ  ધોરણ 11-

12ના 117 

વવદ્યાથીઓ 

14 02/10/2017 થલતેજ કેન્ર ગાુંધી જન્મ વનવમતે 

પક્રરસર મહા સફાઈ 

કાયયક્રમ   

  27 

સીનીયર 

સીટીઝન  

15 03/11/2017 થલતેજ કેન્ર ડને્ટલ કેમ્પ   36 

સેવાથીઓ 
16 16/08/2017 થલતેજ કેન્ર વકૃ્ષા રોપણ કાયયક્રમ    23 

સીનીયર 

સીટીઝન  
17 21/02/2018 થલતેજ કેન્ર મક્રહલા આરોગ્ય 

જાગવૃત કાયયક્રમ  

આરોગ્ય કેન્ર  ડૉ. ક્રહરલબેન  39 બહનેો 

 

૧૭. ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા આિોજજત સેવાકીિ િવરૃ્તઓ : 



 તારીખ: 28/08/2017 સમાજકાયય વવભાગમાું ચાઈલ્ડલાઈન માટે સત્ર 1 વવદ્યાથીઓ દ્વારા રૂવપયા 

8784 દાન એકત્રીકરણ કરવામાું આવ્ય ું.   

 તારીખ: 19/09/2017 ગોતા પ્રાથવમક ર્ાળાની 32 વવદ્યાથીનીઓને “જાવતય વર્ક્ષણ અને ગ ડ ટચ 

બેડ ટચ” તાલીમ ચાઈલ્ડલાઈન અમદાવાદના શ્રી લબનલબેન પટેલ દ્વારા આપવામાું આવી.  

 તારીખ: 21/12/2017 ગોતા હાઉવસિંગ પ્રાથવમક ર્ાળાના 30 વવદ્યાથીઓને “જાવતય વર્ક્ષણ અને ગ ડ 

ટચ બેડ ટચ” તાલીમ વવદ્યાથીઓ દ્વારા આપવામાું આવી.  

 તારીખ: 28/12/2017 ગોક લ આશ્રમર્ાળાના 13 વવદ્યાથીનીઓને “જાવતય વર્ક્ષણ અને ગ ડ ટચ બેડ 

ટચ” તાલીમ વવદ્યાથીઓ દ્વારા આપવામાું આવી.  

 તારીખ: 02/01/2018 દુંતાલી ગામમાું 45 પ્રાથવમક ર્ાળાના વવદ્યાથીઓન ે“જાવતય વર્ક્ષણ અને ગ ડ 

ટચ બેડ ટચ” તાલીમ વવદ્યાથીઓ દ્વારા આપવામાું આવી.  

 તારીખ: 05/01/2018 ગોતા હાઉવસિંગ પ્રાથવમક ર્ાળાના વવદ્યાથીઓ માટે મેડીકલ કોલેજના 

સહયોગથી વવદ્યાથીઓ દ્વારા “દાુંત તપાસ કાયયક્રમ” ન ું આયોજન કરવામાું આવ્ય ું.  

 તારીખ: 09/01/2018 ઓગણજ ગામમાું 28 પ્રાથવમક ર્ાળાના વવદ્યાથીઓન ે “જાવતય વર્ક્ષણ અન ે

ગ ડ ટચ બેડ ટચ” તાલીમ આપવામાું આવી.  

 તારીખ: 11/01/2018 ગોતા વવસ્તરણ કેન્રના તાલીમાથીઓ માટે “ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ પે્રરણા પ્રવાસ 

કાયયક્રમ” ન ું આયોજન વવદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાું આવ્ય ું.    

 તારીખ: 08/02/2018 ભવૂાલડી ગામમાું પ્રાથવમક ર્ાળાના વવદ્યાથીઓને “જાવતય વર્ક્ષણ અને ગ ડ 

ટચ બેડ ટચ” તાલીમ વવદ્યાથીઓ દ્વારા આપવામાું આવી. 

 તારીખ: 20/03/2018  રુંચરડા ગામમાું ગ્રામજનોન ે “તર ણાવસ્થા અને બાળ લગ્ન” અંગે DCPU 

ગાુંધીનગરના સહયોગથી જાગવૃત કાયયક્રમન ું આયોજન વવદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાું આવ્ય ું.  

 તારીખ: 23/03/2018  મણીપ ર ગામમાું ગ્રામજનોન ે “તર ણાવસ્થા અને બાળ લગ્ન” અંગ ેDCPU 

ગાુંધીનગરના સહયોગથી જાગવૃત કાયયક્રમન ું આયોજન વવદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાું આવ્ય ું. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 “જાવતય ર્ોર્ણથી મ ક્ત બાળકો”  વવર્ય પર અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથવમક ર્ાળાની વર્લક્ષકાઓને 

TOT આપતા સમાજકાયય વવભાગના અધ્યક્ષા પ્રો.આનુંદીબહને પટેલ. 

 
 

ર્ૈક્ષલણક ગ્રામ વર્લબર- ક કરદા મ કામે સમાપન કાયયક્રમમાું વ્યક્તવ્ય આપતા ગજૂરાત વવદ્યાપીઠના 

ક લનાયકશ્રી પ્રો. અનાવમકભાઈ ર્ાહ.  


