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               વાર્ષિક અહવેાલ (એર્િલ ૨૦૧૮થી માર્ચ ૨૦૧૯) 
 

 

૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : વ્યાવસાર્િક અભ્િાસક્રમ   
 

૨. ર્વભાગન ું નામ  :        સમાજકાિચ 
 

૩. અધ્િાપકોની માહહતી : 
ક્રમ નામ, હોદ્દો અને મહત્તમ િોગ્િતા  જે િશ્નપત્રો ભણાવતા હોિ તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 
૧. િો. આનુંદી પટેલ 

અધ્િક્ષા 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 

૧૦૨- વ્િાવસાર્િક સમાજકાિચની ર્વર્ારધારા  
૧૦૩- સમાજકાિચની ગાુંધીર્વર્ારધારા 
૨૦૪- માનવર્વકાસ અને વતચન  
૩૦૧-સમાજકલ્િાણ અને ર્વકાસલક્ષી સેવાઓન ું વ્િવસ્થાપન 
૪૦૧- દલલત સમ દાિ ર્વકાસ  
૪૦૨- કાઉન્સેલલિંગ-થીિરી અને િેક્ટીસ   
૪૧૦- લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન  
CBCS બાળ અર્ધકારો  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  
M.Phil.,Ph.D. કોસચ વકચમાું લેકર્ર        

૨. િો. ગીતા વ્િાસ  
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 

૧૦૨- વ્િાવસાર્િક સમાજકાિચની ર્વર્ારધારા 
૨૦૩- સામ દાર્િકસુંગઠન અને સામાજજકહક્રિા 
૩૦૪- ક ટ ુંબ,બાળકો તથા સ્ત્રીઓના િશ્નો 
EC ૪૦૨- સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાિચ 
૪૧૦- લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન  
૨૦૯- સમહૂજીવન  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩ 

૩ ડો. દાર્મની શાહ 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 

સત્ર:૧: 
૧૦૧- રાજ્િશાસ્ત્ર- (MSW અને MPSW બુંનેમાું) 
૧૦૫- સામાજજકજૂથકાિચ,  
૧૦૭ - કે્ષત્રકાિચ 
૧૦૮ -પદિાત્રા  
૨૦૧- સુંકલલત અલભગમ અને િત્િાિન, 
૨૦૬- CBCS-બાળ અર્ધકાર, 
૨૦૭- ગ્રામ સહજીવન ર્શલબર    
EC૩૦૨- અપરાધશાસ્ત્ર 
૩૦૯- પદિાત્રા  
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૪૦૧- દલલત અને આહદવાસી સમ દાિનો ર્વકાસ   
EC૪૦૧- માનવ અર્ધકાર  
૪૦૪- કેન્ર ર્નવાસ  
૪૦૫- િવાસ  
૪૧૦- ર્નબુંધ: સત્ર ૩ અને ૪  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  
કોસચ વકચના વગો : Mphil/PhDના ર્વદ્યાથીઓ માટે  

૪ ડો. મનોજ પરમાર 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 

૧૦૧- સમાજર્વજ્ઞાન પહરર્િ- અથચશાસ્ત્ર(MSW,MPSW)  
૧૦૬- વ્િક્ક્તગત અને વ્િાવસાર્િક ર્વકાસ કોસચ (PPDC) 
૧૧૦- સમહૂજીવન   
૨૦૨- સમાજકાિચ સુંશોધન  
૨૦૫- ગ્રામર્વકાસ અને વ્િવસ્થાપન 
૩૦૫-અસુંગઠીત શ્રર્મકકલ્િાણ અને માનવસુંસાધનર્વકાસ  
સત્ર-૩  એજન્સી કે્ષત્રકાિચ 
૪૦૧- દલલત આહદવાસી સમ દાિ ર્વકાસ  
EC ૪૦૨- ય વાનો સાથે સમાજકાિચ 
૩૦૫-CBCS જીવન કૌશલ્િ ર્વકાસ  
૪૧૦- લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન 
૪૦૫-  શૈક્ષલણક િવાસ  
સત્ર-૪ કેન્ર ર્નવાસ      
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  
M.Phil.,Ph.D. કોસચ વકચમાું લેકર્ર                                                            

૫ ડૉ. બાદરભાઈ ખ રેશી 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 

૧૦૧- સમાજર્વજ્ઞાન પહરર્િ- સમાજશાસ્ત્ર 
૨૦૬- શૈક્ષલણક ર્શલબર 
EC ૪૦૧- પિાચવરણ અને આપર્ત્ત વ્િવસ્થાપન 
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  
૪૧૦- તપાસ ર્નબુંધ માગચદશચન 
સુંિોજક, સમાજકાિચ ર્વસ્તરણ કેન્ર – થલતેજ   

૬ ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ 
એસોર્સએટ િોગ્રામ કો-ઓડીનેટર 

૨૦૬- શૈક્ષલણક ર્શલબર  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧ અને ૨   

૭ શ્રી બુંકીમભાઈ વસૈિા 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
અન સ્નાતક 

૧૦૪-- સામાજજકવૈિક્ક્તક સેવાકાિચ પધ્ધર્ત 
 ૧૦૮- પદિાત્રા,  
૧૦૯- ઉદ્યોગ 
૨૦૫- ગ્રામર્વકાસ અને વ્િવસ્થાપન 
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૨૦૯ - ઉદ્યોગ  

303 - સામ દાર્િક આરોગ્િ,માનર્સક આરોગ્િ અને તબીબી 
સમાજકાિચ 
 ૩૦૭ -  ઉદ્યોગ, 
 ૩૦૯ - પદિાત્રા 
EC ૪૦૧- લભન્નશારીહરક િોગ્િતા ધરાવતા વ્િક્ક્તઓ સાથે 
     સમાજકાિચ 
EC ૪૦૨ - મનોલર્કીત્સ્કીિ સમાજકાિચ 
 ૪૦૪  - કેન્રર્નવાસ  

૪૦૭ - સમહૂજીવન 
૪૧૦ - લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન 
ઉદ્યોગ સત્ર-૧,૨ અને ૩ 
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩ 
૧૦૧ - સમાજર્વજ્ઞાન પહરર્િ-સમાજશાસ્ત્ર MPSW 

સત્ર ૨ - MPSW ઉદ્યોગ   

૮ ડૉ. ઈશાની પટેલ 
મદદનીશ અધ્િાપક  
 ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 NET 

 (MPSW) 
૧૦૨- સમાજકાિચનો ઇર્તહાસ અને ર્વર્ારધારા 
૧૦૩ - સામાજજક કેસવકચ 
૧૧૦ - સમહૂજીવન  
૧૦૭ - કે્ષત્રકાિચ  
૧૦૮ – પદિાત્રા   
૨૦૫ - મનોલર્હકત્સહકિ સમાજકાિચ વ્િવહારનાું કે્ષત્ર 
૨૦૬ - કે્ષત્રકાિચ  
૨૦૯ - સમહૂ જીવન  
૩૦૫ - સમાજકલ્િાણ અને ર્વકાસલક્ષી સેવાઓન ું વ્િવસ્થા 
૩૦૪ - માનર્સક સ્વાસ્્િમાું સમાજકાિચ સુંશોધન  
૩૦૬ -  કે્ષત્રકાિચ  
૩૦૯ – પદિાત્રા  
૪૦૧ - માનર્સક સ્વાસ્્િમાું સામાજજક હક્રિા, નેટવહકિંગ અને 
 એડ્વોકસી  
૪૦૪ – શૈક્ષલણક િવાસ  
૪૦૬ - સમહૂ જીવન 
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૪૧૦ – સુંશોધન ર્નબુંધ  
૯ ડૉ. જ્િોર્ત કા.પટેલ  

મદદનીશ અધ્િાપક 
  ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
   NET 

(MPSW) 
૧૦૪-. સામહૂહક જૂથ કાિચ  
૧૦૫- માનવ ર્વકાસ અને વતચન 
૧૦૭- કે્ષત્રકાિચ  
૧૦૮- પદિાત્રા 
૨૦૨-. સામ દાર્િક સુંગઠન  
૨૦૬- કે્ષત્રકાિચ  
૨૦૭- શૈક્ષલણક ર્શલબર  
૩૦૧- સામ દાર્િક માનર્સકઆરોગ્િ અને જાહરે આરોગ્િ  
૩૦૪- માનર્સક સ્વાસ્્િમાું સમાજકાિચ સુંસોધન  
૩૦૬- કે્ષત્રકાિચ  
૩૦૯- પદિાત્રા 
૪૦૧- માનર્સક સ્વાસ્્િમાું સામાજજક હક્રિા, નેટવહકિંગ અને 
       એડવોકસી  
૪૦૩- કેન્રર્નવાસ  
૪૧૦- સુંશોધન ર્નબુંધ  

 

૪. ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 
અ.વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯માાં સત્ર - ૧માાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક) : 

   વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯માાં MSW સત્ર - ૧માાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક) : ૪૦ 
   વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯માાં MPSW સત્ર - ૧માાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક) : ૨૦ 
 

બ  વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯માાં સત્ર-૧ની સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બસેનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક): 

    વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯માાં MSW સત્ર-૧ની સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બેસનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા(અનસુ્નાતક):૩૯ 
   વર્ષ -૨૦૧૮-૧૯માાં MPSW સત્ર-૧ની સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બેસનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા(અનસુ્નાતક):૨૦         
 
 

ક્ર
મ 

 

અભ્િાસક્રમન ું 
નામ 

ર્વદ્યાથીઓ 

ભાઈઓ બહનેો ક લ અન સલૂર્ત 
જાર્ત 

અન સલૂર્ત 
જનજાર્ત 

અન્િ 
પછાતવગચ 

શારીહરક 
ર્વકલાુંગ 

સામાન્િ ક લ 

૧  અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 

MSW 
૨૬ ૧૪ ૪૦ ૧૧ ૯ ૧૩ 0 ૭ ૪૦ 

૨  અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 

MPSW 
૪ ૧૭ ૨૧ ૮ ૨ ૫ 0 ૬ ૨૧ 

૩. એમ.ફિલ. ૩ ૧ ૪ ૧ ૧ ૧ - ૧ ૪ 

૪  પીએચ.ડી. ૩ ૪ ૭ ૨ ૧ - - ૪ ૭ 
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૫. ર્વભાગના એડજ ુંક્ટ િોફેસર/મ લાકાતી અધ્િાપક/ર્નિતકાલીન અધ્િાપકો/ર્નમુંર્ત્રત 
 તજ્જ્ઞોની માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯) : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષિ તારીખ 

એડજ ુંક્ટ િોફેસર 
           

મ લાકાતી અધ્િાપક 
    

ર્નિતકાલીન અધ્િાપક 
 

૧ 

 

ડૉ. ચચરાગભાઈ પરમાર 
મનોસામાજિક પનુઃસ્ર્થાપન અને માનવ 
અવિકારો  

ઓગસ્ટ ર્થી નવેમ્બર ૨૦૧૮ 

 

 

૨ 

 
ડો. વવશાલભાઈ દામાણી 

મનોસામાજિક પનુઃસ્ર્થાપન અને માનવ 
અવિકારો  

ઓગસ્ટ ર્થી નવેમ્બર ૨૦૧૮ 

  માનવસક સ્વાસ્્યની સમિ  ફડસેમ્બર ૨૦૧૮ ર્થી એવપ્રલ 
૨૦૧૯  

૩ 

 
શ્રી અપષણભાઈ નાયક મનોસામાજિક પનુઃસ્ર્થાપન અને માનવ 

અવિકારો 
ઓગસ્ટ ર્થી નવેમ્બર ૨૦૧૮ 

  માનવસક આરોગ્ય, નીવત, કાયદાઓ અને 
કાયષક્રમો 

ફડસેમ્બર ૨૦૧૮ ર્થી એવપ્રલ 
૨૦૧૯ 

  તબીબી અને મનોચચફકત્સકીય સમાિકાયષ   
૪ ડો. સવુનતાબેન મહફેરયા કાઉન્સેચલિંગ અને રોગોપચાર  ઓગસ્ટ ર્થી નવેમ્બર ૨૦૧૮ 
  માનવસક આરોગ્ય, નીવત, કાયદાઓ અને 

કાયષક્રમો 
ફડસેમ્બર ૨૦૧૮ ર્થી એવપ્રલ 
૨૦૧૯  

  તબીબી અને મનોચચફકત્સકીય સમાિકાયષ   
૫ શ્રી અશોકભાઇ પાાંડવ  મનોસામાજિક પનુઃસ્ર્થાપન અને માનવ 

અવિકારો  
ઓગસ્ટ ર્થી નવેમ્બર ૨૦૧૮ 

૬ ડો પજુાબેન પાંચાલ કાઉન્સેચલિંગ અને રોગોપચાર  ઓગસ્ટ ર્થી નવેમ્બર ૨૦૧૮ 
 

૬. ર્વભાગ દ્વારા આિોજજત બહારના તજ્જ્ઞના વ્િાખ્િાનો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯): 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષિ તારીખ 

૧ ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહને છાત્રાલય જીવન અને પ્રશ્નો ૭-૪-૧૯ 
૨ સાંિય પાફટલ,ડો સવતશ -ગઢચચરોલી 1000 ગામો સારે્થ સામદુાવયકવવકાસ ૨૩-૭-૧૮  
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કાયોનુાં આદાન પ્રદાન  
  પ્રશાાંત દયાળ સાબરમતી જેલની મલુાકાત   

વ્યાખ્યાન: જેલના કેદીઓના પ્રશ્નો સત્ર:૩ 

ના વવદ્યાર્થીઓ માટે 

૮-૧૦-૧૮  
 

 

૧૦-૧૦-૧૮ 
૩  ડો. આરતીબહનેમહતેા,ડો.તપૃ્તતબહને 

પટેલ,ડો. સાચલન હીરાની ,વવશેર્ 
ઉપસ્સ્ર્થવત શ્રી હસમખુભાઇ પટેલ -
additional Director of ACB,પેરેંફટિંગ 
િોર પીસ દ્વારા આયોજિત 

4 આત્મહત્યા વનવારણ કાયષક્રમ YOLO 
(You Only Live Once) , 

૨૨-૧૦-૧૮ 

૪  ડો. આરતીબહને મહતેા વ્યસન મસુ્તત વવરે્ ૨૨-૧૦-૧૮ 
૫ સલીલ ચૌિરી-ઇન્ન્ડયા રીનલ 

િાઉન્ડેશન  
ફકડનીના રોગો અંગેની જાગવૃત  સત્ર: ૨   ૮-૧૨-૧૮  

૬  જેમ્સ ડગ્લાસ  ગાાંિી એન્ડ અન્સ્પીકેબલના  લખેક સાર્થે 
સાંવાદ  કાયષક્રમ   સત્ર: ૨,૪   

૧૯-૧૨-૧૮ 

 
૭  ગૌરાાંગ રાવલ અને  સૌહાદષ  ટીમ  નાટક: ‘ભીડ-ભેડ’-પ્રશ્નોત્તરી  

 સમગ્ર વવદ્યાપીઠના વવદ્યાર્થીઓ માટે -
હીરક મહોત્સવ હોલ  

૨૦-૧૨-૧૮  
  

૮ વવપલુ પાંડયા-બાાંિકામ મજુર 
સાંગઠન   

અસાંગફઠત ક્ષેત્રના મજુરોના પ્રશ્નો સત્ર: ૪ 

(માનવ અવિકારના વવદ્યાર્થીઓ માટે)  
૩-૧-૧૯  
 

૯ કૃપાબેન શાહ તર્થા પજુાબેન- પ્રયાસ 
સાંસ્ર્થા,ભરૂચ  

ફક્રમીનલ િસ્ટીસ વસસ્ટમ તર્થા પોલીસ 
સ્ટેશનમાાં સમાિ કાયષકરની દરવમયાનગીરી  

૧૨-૨-૧૯ 

 
૧૦ અંિલી ગામીત  િમીન-વમલકતમાાં મફહલાઓની ભાગીદારી 

અને ફહિંસા.    
૧૨-૨-૧૯  
 

૧૧ ડૉ. કામીનીબેન દશેરા  ઘરેલુાં ફહિંસા, બાળકો અને મફહલાઓનાાં 
કાયદા,બાળસરુક્ષા બાળલગ્ન 

૧૫-૧૦-૧૮ 

૧૨ ચગરીશભાઈ વત્રવેદી   સામદુાવયક માનવસક સ્વાસ્્ય  ૧૯-૧૧-૨૦૧૮ 
૧૩ ડો. ફહરવાબેન મીશ્રા   બાળકો માટે મનોચચફકત્સકીય સારવાર 

ર્થેરપીઝ  
૧૬-૦૨-૨૦૧૯  

૧૪ વવશાલભાઈ  વ્યસનની સામાન્ય સમિ ૨૭-૦૩-૨૦૧૯  
૧૫ વવનીતભાઈ અને પ્રણવભાઈ વ્યસનીના લક્ષણો અને widrawal ૨૭-૦૩-૨૦૧૯  
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Symptoms 
૧૬ રવીકેશ વત્રવેદી કાઉન્સેચલિંગ ની િરૂફરયાત અને પ્રફક્રયા ૨૭-૦૩-૨૦૧૯  
૧૭ શ્રી હાફદિકભાઈ જીવન કૌશલ્ય કાયષશાળા ૨૦-૯-૧૮ર્થી 

 ૨૧-૯-૧૮ 
૧૮ શ્રી,સશુીલાબેન પ્રજાપવત વ્યાવસાવયક વવકાસ અને દરમ્યાનગીરીની 

કુશળતા (કાયષશાળા) 
૨૩-૯-૧૮ 

૧૯ શ્રી સાંિયભાઇ દવ ે દસ્તાવેજીકરણ કાયષશાળા ૨૨-૯-૧૮ 
૨૦ શ્રી આવતશભાઈ છારા પરાંપરાગત માધ્યમ કાયષશાળા ૨૬-૯-૧૮ ર્થી  

૨૭-૯-૧૮ 
૨૧ શ્રી,ગૌરાાંગ રાવલ દસ્તાવેજી ફિલ્મનો સમિણ વવકાસમાાં 

ઉપયોગ 
૨૮-૯-૧૮ ર્થી  
૨૯-૯-૧૮ 

૨૨ શ્રી ચચરાગ વ્યાસ (Project Officer) 
શ્રા જાસમીન દેવળીયા (Project 

Officer) 

CSR કાયષશાળા,  
ગિુરાત CSR ઓર્થોરીટી 

૩૦-૧૦-૧૮ 

૭. ર્વભાગના અધ્િાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાિ અન્િ જગ્િાએ અપાિેલ વ્િાખ્િાનો 
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯): 
ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ કાિચક્રમન ું નામ અને સ્થળ ર્વષિ તારીખ 

૧. પ્રો .આનાંદીપટેલ  અચભમખુતા કાયષક્રમ, 
મ.દે.સમાિસેવા સાંકૂલ 

સહવશક્ષણ અને યવુાવસ્ર્થા 
સમન્વય 

૧૧-૭-૧૮  
 

૨. પ્રો .આનાંદી પટેલ િ ેંડર સેન્સેટાઇઝેશન કાયષક્રમ,રેલ્વે 
પોલીસ િોસષ ,અમદાવાદ 

મફહલા સશસ્તતકરણ ૨૬-૭-૧૮ 

3 પ્રો .આનાંદી પટેલ યનુાઈટેડ બેન્ક ઓિ ઈન્ન્ડયા 
,અમદાવાદ 

મફહલા સશસ્તતકરણ ૧૧-૮-૧૮ 
 

૪ પ્રો .આનાંદી પટેલ પેરેંફટિંગ િોર પીસ બાળકોના જાવતય શોર્ણ 
બાબતે જાગ્રવત અંગ ેતાલીમ 

૩૦-૮-૧૮ 
 

૫ પ્રો .આનાંદી પટેલ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય ગલષચાઈલ્ડ 
ડે,ગિુરાત રાજ્ય બાલ આયોગ 

આયોજિત કાયષક્રમ, 

બાળકીઓની વાંચચતતા અને 
સશસ્તતકરણ 

૧૧-૧૦-૧૮ 
 

૬ પ્રો .આનાંદી પટેલ CRCG આયોજિત બાળકોના ચ ૂાંટણી 
ઢાંઢેરા અંગનેી કાયષવશચબર 

વાંચચત બાળકોના પ્રશ્નો -
લઘમુતી,આફદવાસી અને 
અન્ય તકવાંચચત બાળકોના 
પ્રશ્નોની સમાિ 

૫-૧-૧૯ 
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૭ પ્રો .આનાંદી પટેલ સપોટષ પસષન અને સીડબલ્ય ુચેર 
પસષન માટે ઇંડક્ષન તાલીમ 

POCSO ACT,Role of 
various stakeholders 

૨૪-૧-૧૯ 
 

૮ પ્રો .આનાંદી પટેલ ગિુરાત લઘમુતી સમાિ વવકાસ 
સવમવત આયોજિત કાયષક્રમ, 

યવુાવસ્ર્થા અને પફરપતવ 
વૈચાફરક વવકાસ ,યવુાવસ્ર્થા 
અને શસ્તતની ઓળખ : 
સમાિની ઉન્નવતમાાં પ્રદાન, 

૩-૧૧-૧૮ 
 

૯ પ્રો .આનાંદી પટેલ સાણાંદ તાલકુાનાાં વશચક્ષકાઓ ,YI, 
DPEO અન ેchildline દ્વારા 

આયોજિત 

બાળકોના જાવતય શોર્ણ 
બાબતે જાગ્રવત અંગ ેતાલીમ 

 

૧૦ પ્રો .આનાંદી પટેલ YI,DPEO અન ેchildline દ્વારા 
આયોજિત , 

બાળકોના જાવતય શોર્ણ 
બાબતે જાગ્રવત અંગ ેતાલીમ 
,સાણાંદ તાલકુાનાાંવશચક્ષકાઓ 

૩૦-૧૧-૧૮ 

૧૧ પ્રો .આનાંદી પટેલ karve Institute,પનૂાર્થી આવેલ 
વવદ્યાર્થીઓ 

Reflection of Gandhian 
Philosophy in social work 
training and practice 

૪-૧૨-૧૮ 

૧૨ પ્રો .આનાંદી પટેલ િેવમલી કાઉન્સેચલિંગ પ્રમાણપત્ર કોસષ 
, સ્ત્રી ચેતના,સી.ટી કોલેિ 

િેવમલી અને મેરેિ 
કાઉન્સેચલિંગ 

૧૮-૧૨-૧૮ 
 

૧૩ પ્રો .આનાંદી પટેલ મોતીવેશનલ કાયષશાળા , મફહલા 
સામાખ્ય 

સામાજિક કાયષકતાષઓની 
સમસ્યા અને સમાિાન 

૨૧-૧૨-૧૮ 
 

૧૪ પ્રો .આનાંદી પટેલ chair person in technical session, 
State level seminar on develop 

road map to ensure safe 
migration 

Child protection issues in 
organized and unorganized 
sector, 

 ૩૦-૧-૧૯ 

૧૫ પ્રો .આનાંદી પટેલ વવદ્યાર્થીઓ સમક્ષ વ્યાખ્યાન,સાદરા સહવશક્ષણ અને યવુાવસ્ર્થા 
સમન્વય તર્થા મફહલા સેલ 
વવરે્ 

૪-૨-૧૯ 
 

૧૬ પ્રો .આનાંદી પટેલ Capacity building programme for 
CWC, યવૂનસેિ અને 

જીએસસીપીએસ દ્વારા આયોજિત 

An Overview of POCSO 
Act and role and 
responsibility of CWC and 
other allied department 

૫-૨-૧૯  
 

૧૭ પ્રો .આનાંદી પટેલ રાાંિેજા વવદ્યાર્થીઓ સાર્થ ેવાતાષલાપ સહવશક્ષણ અને યવુાવસ્ર્થા 
સમન્વય, 

૬-૨-૧૯ 
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૧૮ 
પ્રો .આનાંદી પટેલ બાવળા તાલકુાનાાં 

વશચક્ષકાઓ,YI,DPEO અને childline 
દ્વારા આયોજિત 

બાળકોના જાવતય શોર્ણ 
બાબતે જાગ્રવત અંગ ેતાલીમ 

૫-૩-૧૯ 

૧૯ 

 

પ્રો .આનાંદી પટેલ િોળકા  તાલકુાનાાં વશચક્ષક,YI,DPE 
અને childline દ્વારા આયોજિત , 

બાળકોના જાવતય શોર્ણ 
બાબતે જાગ્રવત અંગ ેતાલીમ 

૫-૩-૧૯ 

૨૦ 

 

પ્રો .આનાંદી પટેલ આંતર રાષ્ટ્ટ્રીય મફહલા ફદન વનવમત્ત ે
આયોજિત કાયષક્રમ, યવુનયન બેંક  

મફહલાઓની વ્યસ્તતગતઅન ે
વ્યાવસાવયક ભવૂમકા, ભવૂમકા 
સાંઘર્ષ અનેઅવરોિકપફરબળો 

 ૭-૩-૧૯ 

૨૧ પ્રો .આનાંદી પટેલ  State level consultation, 
organized by UNICEF and CIF 

Innovative practices of 
Childline,Ahmedabad, in 
last two years 

૧૩-૨-૧૯ 

૨૨ પ્રો .આનાંદી પટેલ દૂરદશષનમાાં આપણાાં મદુ્દા આપણી 
વાત કાયષક્રમ 

POCSO કાયદામાાં કેચબનેટ 
દ્વારા ર્થયેલા સિુારા બાબત 
ચચાષમાાં વનર્ણાાંત તરીકે 
વાતાષલાપ 

૫-૨-૧૯ 

૨૩ ડૉ.દાવમની શાહ  આયોિક:ગિુરાત લઘમુતી સમાિ 
વવકાસ સવમવત 

કાયષક્રમ સ્ર્થળ: ડૉ.આંબેડકર 
કોમ્યનુીટી હોલ,દાણીલીમડા   

યવુા નેતાગીરી શુાં કરી શકે? ૩-૧૧-૧૮  

૨૪ ડૉ. દાવમની શાહ એચ.કે. કોલેિ,અમદાવાદ 

કોલેિના અધ્યાપકો માટે   
જાતીય સતામણી વવર્ે 
કાનનૂી િોગવાઈઓ   

૨૨-૧૨-૧૮  

૨૫ ડૉ. દાવમની શાહ   રાષ્ટ્ટ્રભાર્ા વવનયન અને વાણીજ્ય 
કોલેિ, અમદાવાદ   

રિત િયાંવત વર્ષ અને 
વાવર્િકોત્સવમાાં મખુ્ય અવતવર્થ  

૧૪-૩-૧૯  

૨૬ મનોિ પરમાર યવુા પે્રરણા વશચબર, જીણિ  તા-
ખાંભાત, જી-આણાંદ 

યવુાનોનુાં ધ્યેય વનિાષરણ અને 
વસદ્ધિ પ્રેરણા’ 

૨૩-૫-૧૮ 

૨૭ મનોિ પરમાર યવુા વશચબર, દેર્થલી, ગ્રામસેવા કેન્ર, 
ગિૂરાત વવિાપીઠ, 

“ગાાંિીની યવુાની અને 
આપણે.” 

૨૮-૫-૧૮  

૨૮ મનોિ પરમાર મકુામે NSSનાાં સ્વયાંસવેકો માટે 
યોજાયલે વશચબર, બોચાસણ, 
ગ્રામસેવા કેન્ર ગિૂરાત વવિાપીઠ,  

સામાજિક સાંવાફદતા અને 
શાાંવત. (યવુા જાગવૃતના 
સાંદભષમાાં) 

૮-૬-૧૮ 

૨૯ મનોિ પરમાર સેત ુકાયષક્રમ, HNGU પાટણ, 
સમાિકાયષ વવભાગમાાં 

“ સ્વજાગવૃત” ઉપર કાયષશાળા ૭-૭-૧૮ 
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૩૦ 

 
મનોિ પરમાર વવદ્યાર્થીઓની અચભમખુતાકાયષક્રમ, 

મ.દે. સમાિસેવા મહાવવિાલય, 
ગિૂરાત વવિાપીઠ, અમદાવાદ  

સ્વપફરચયની કાયષશાળા ૧૦-૭-૧૮ 

૩૧ મનોિ પરમાર “રોટ્રકકલબ ઓિ મહસેાણા” 
મહસેાણા 

“અસ્સ્તત્વની ખોિ “કાયષશાળા ૨૭-૭-૧૮ 

૩૨ મનોિ પરમાર વસકલસેલ એનીવમયા જાગવૃત 
સેમીનાર, TRTI, ગિૂરાત વવિાપીઠ, 
અમદાવાદ 

“વસકલસેલ કાઉન્સચેલિંગ” ૧૬-૮-૧૯ 

33 મનોિ પરમાર સ્વચ્છતા અચભયાન વમશન કાયષક્રમ, 
પ્રસાર ભારતી, અમદાવાદ મકુામે  

“ગાાંિીજીનો સ્વચ્છતા અંગેનો 
ખ્યાલ.” 

૨૭-૮-૧૮ 

૩૪  મનોિ પરમાર રાાંિેજા, ગ્રામસેવા કેન્ર ગિૂરાત 
વવિાપીઠ, 

“ટકાઉ વવકાસના ધ્યેયો” ઉપર 
વ્યાખ્યાન 

૧૩-૯-૧૮  

૩૫  મનોિ પરમાર લઘમુતી સમદુાયના યવુા માગષદશષન 
સેવમનાર.  

“વતષમાન સામાજિક, આવર્થિક, 
રાિકીય, શૈક્ષચણક મદુ્દો અને 
યવુાનો”. 

૩-૧૧-૧૮ 

૩૬ ડૉ.જ્યોવત કા.પટેલ Institute of M.S.W.  
C. & S.H. Desai Arts & L.K.L. 

Doshi commerce College, 

Balasinor 

‘સમાિકાયષમાાં સાંશોિન 
પ્રફક્રયા, લઘશુોિ વનબાંિ, 
સમાિકાયષ અભ્યાસનુાં મહત્વ 
તેમિ કારફકદી’ 

૨-૨-૧૯ 

 

૮. અધ્િાપકોએ મેળવેલી ર્વર્શષ્ટ ર્સદ્ધિઓ (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯):  
ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ આંતરરાષ્રીિ/રાષ્રીિ/િાદેર્શક કક્ષાએ મેળવેલ 

ર્સદ્ધિ 
િાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધધ 

૧ િો આનુંદી પટેલ  િાદેર્શક કક્ષાએ ર્ાઇલ્ડ સેક્સ્ય િલ અધય સ  
અવેરનેસ માટે 1200 ર્શક્ષકોને તાલીમ  

ર્શક્ષણ મુંત્રી દ્વારા 
સન્માનીત 

૨ ડૉ. દાર્મની શાહ  નમચદ સ વણચર્ુંરક ( ગ જરાત)નમચદ સાહહત્િ 
સભા-સ રત તરફથી   

PhDના પ સ્તકને સ વણચ 
ર્ુંરક તા. ૩૦-૬-૧૮  

 

 

 

 

૯. ર્વભાગ અંતગચત અધ્િાપકો દ્વારા ર્વદ્યાથીઓને આપેલ માગચદશચન   

 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯): 
ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ માગચદશચન આપેલ ર્વદ્યાથીઓના નામ 
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પીએર્.ડી. કક્ષાએ 

૧ 

  

િો.આનુંદી પટેલ  
  

 ૧) ભલ ભાઇ શેખ  
 ૨) સ ર્શલા િજાપર્ત  
 ૩) રણજીત ઠાકોર 
 ૪) લબનલ પટેલ  

૨ ડૉ. દાર્મની શાહ  ૧) અંજલી ગામીત  
૨) નીર્તશા જોશી (અધરૂ ું  છોડ્ ું) 
૩) સ રેશ પરમાર  (અધરૂ ું છોડ્ ું) 
૪) કાજલ વાણીિા 

૩ િો. ગીતા વ્િાસ ૧) અનાર્મકા ક્રીષ્ષ્ટ 

૨) મહશે  
૩) અલ્પા સ થાર 

૪) હમેા પટેલ 
૪ ડૉ મનોજ પરમાર ૧) ર્વનોદ સોનવણે 

૨) હહરેન ર્વાણ 
એમ.હફલ કક્ષાએ 

૧ િો.આનુંદી પટેલ  ૧) મહને્્ રર્સિંહ ઝાલા 
૨) શે્વતાુંગીની પટેલ  

૨ ડૉ. દાર્મની શાહ ૧) રીના લોકહડિા 
3 િો. ગીતા વ્િાસ ૧) હકશન ડી. મથચક 
૪ ડૉ. બાદર ક રેશી  ૧)  અશોક ડાુંગર (એમ.ફીલ) 

૨)  આર્શષ વસાવા (એમ.ફીલ) 
અન સ્નાતક કક્ષાએ 

૧ 
 
 
 
 
 

િો.આનુંદી પટેલ  
  

૧) ભ્ાુંર્ત વાઢેર 
૨) ધવલ રબારી  
૩) ગ ુંજન િજાપર્ત 
૪) નેહા મકવાણા  
૫) િદીપ વાઘેલા  
૬) જૈર્નક પટેલ 

૨ િો. ગીતાબેન વ્િાસ ૧) સોનલ ખ માનર્સિંહ પહઢિાર 
૨) દક્ષા ધીરજભાઈ વેગડા 
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૩) સ રેશ કન ભાઈ સરલા 
૪) અર્મતા લક્ષ્મણભાઈ ખાુંટ 
૫) રાહ લ કટ ભાઈ બાહરિા 

3 ડૉ. દાર્મની શાહ ૧) મહને્ર પગી  
૨) િશાુંત વાઘેલા  
૩) હદનેશ ખાુંટ  
૪) િાર્ી શેલોત 
૫) સ રેખા મકવાણા  
૬) ખ શ્બ  કે. મન્સરૂી  

૪ ડૉ. બાદર ક રેશી   ૧) રુંજન એમ.  ડાભી  
 ૨) ર્િિુંકા જી. પરમાર  
 ૩) ઝુંખના એન. પટેલ  
 ૪) સર્વતા ર્વ. રુંગપરા  
 ૫) પારસ ક માર એમ. ટાુંક  
 ૬) હદવ્િાબેન બી. ગોસ્વામી  

૫ ડૉ. મનોજ પરમાર ૧) ખ શ્બ  હાજીભાઇ મન્સરૂી 
૨) હકિંજલ અર્નલભાઈ પટેલ 
૩) મનીષા ર. મકવાણા 
૪) સ ર્મત ગૌતમભાઈ દેસાઈ 
૫) િોગેશ સ દેશભાઇ કામડી 
૬) ર્વકીતા અશોકભાઈ પટેલ 

૬ ડૉ. અશોક પટેલ ૧) મિુંક િવીણર્સિંહ રાઠોડ 
૨) આરતી ખોડ ભાઈ ડાભી 
૩) હકિંજલ િકાશભાઈ પરમાર 
૪) મ કેશ ઘ સાભાઈ ર્શિાળ 

૭ શ્રી બુંકીમ વસૈિા ૧) હમેુંત છગનભાઈ દેશમ ખ 
૨) રક્સ્મકા હદનેશભાઈ ડાભી 
૩) િકાશ ભોળાભાઈ સોલુંકી 
૪) ર્નલેશ સ રેશભાઈ વસાવા 
૫) હકિંજલ અ. અગ્રવાલ 
૬) જિશ્રી ર્વજેન્રર્સિંહ રાઓલ  

૮ ડો.ઈશાની પટેલ  (૧) બાબ લાલ નારણભાઈ જેપાલ(MPSW સત્ર ૩,૪) 
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(૨) ભરૂ્મકા જનકભાઈ પટેલ (MPSW સત્ર ૩,૪) 
(૩) રામેશ્વરી મનજીભાઈ મહાલા (MPSW સત્ર ૩,૪) 
(૪) જિેશ શુંકરભાઈ પટેલ (MPSW સત્ર ૩,૪) 

૯ ડૉ. જ્િોર્ત કા.પટેલ (૧) મહહમા નાનજીભાઈ પવાર (MPSW સત્ર ૩,૪)  
(૨) ર્વકાસ ર્વન ભાઈ મેર (MPSW સત્ર ૩,૪)  
(૩) સેજલ નટવરભાઈ પરમાર(MPSW સત્ર ૩,૪) 
(૪) ર્વજિ અશોકભાઈ સેનમા MPSW (સત્ર- ૩ અને સત્ર-૪ 

૧૦. સુંસ્થાઓના સહિોગ કાિચક્રમ (Collaborations) : 

 

૧૧. એર્િલ-૨૦૧૮થી માર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્િાન કરવામાું આવેલા નવા જોડાણ (Linkages) : 
        ૧) VASMO ના ફડન્સ્ટ્રતટ કો ઓફડિનેટર ની ભરતીની પ્રફક્રયા માટેની કામગીરી માટે TOR,  
           અનદુાન  50,100/-  
        ૨) માસમૂ પ્રોજેકટ માટે YI સાર્થે ત્રણ વર્ષ માટે MOU કયુું 
        3) માનવસક સ્વાસ્ર્થયની હોસ્સ્પટલ સારે્થ સમાિકાયષ અનપુરાંગત (મનોચચફકત્સા) માટે  
           MOU કયુું  

સહિોગી કાિચક્રમન ું નામ સહિોગી સુંસ્થાન ું નામ સહિોગનો િકાર િોજેક્ટ રાર્શ 
અન્િ 

િેમીલી કાઉન્સેલર પ્રમાણપત્ર કોસષ આદશષ અમદાવાદ સાંયતુત ઉપક્રમે 
૧મફહનાનો કોર્ષ 

સેલ્ફ ફુંડેડ  

મનોલર્હકત્સકીિ સમાજકાિચ 
અન સ્નાતક (MPSW)નો કોસચ  

માનર્સક આરોગ્િની 
હોસ્પીટલ 

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

બદલાતા વવશ્વમાાં યવુાનો અને 
માનવસક સ્વાસ્્ય , રાજ્ય સ્તરીય 
પફરસાંવાદ તા-૧-૩-૧૯  

માનર્સક સ્વા્િ 
હોક્સ્પટલ  

નાણાુંકીિ સહાિ ૧,૦૦,૦૦૦/- 

માનવ અવિકાર તાલીમ કાયષક્રમ,   
તા- ૨૬-૧૦-૧૮ 

રાષ્ટ્ટ્રીય માનવ અવિકાર 
કવમશન 
હદલ્હી,અન દાર્નત  

આર્થિક   ૬૦,૦૦૦/- 

એક્ય િેશર તાલીમ 

(૨૬ ર્થી ૩૦ નવે. ૨૦૧૮ ) 
ર્થલતેિ, અમદાવાદ  
-જેમાાં ૩૭ તાલીમાર્થી િોડાયેલ  

આદશચ, અમદાવાદ  ર્વશેષ 
ર્નષ્ણાતના 
લેકચર તર્થા 
પ્રેતટીકલ   

 માનદ સેવા  
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            ૪) ગ્રામ વવસ્તરણ કેન્ર -ર્થલતેિમાાં, અમાયા િાઉન્ડેશન-અમદાવાદ તરિર્થી -  ફકશોર    
           વવદ્યાર્થીઓના વવકાસની પ્રવવૃતઓં માટે - એક વર્ષનુાં MOU તા.: ૧૭/૦૯/૨૦૧૮ ના રોિ  
           કયુું. 
૧૨. એર્િલ-૨૦૧૮થી માર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્િાન કરવામાું સુંશોધન (Research) માટે મેળવેલ           
 રકમ :  
 ૧૨.૧ મેળવેલ સહાિ અન દાન (રૂર્પિામાું)        

 ૧૨.૨ ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્થાકીિ રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્િ સેવાઓ 

 અંદાજિત મલૂ્ય (આંકડામાાં) :      

 ઑપન સોસષ સેવાઓ  :      
   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેવાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, િોત્સાહક, ર્નષ્ણાત,   
  ટેક્ક્નકલ સહાિ) : 

 આપેલી સેવાઓન ું મલૂ્િાુંકન (અંદાજજત આંક) :     

 ઑપન સોસષ સેવાઓ (વવગત મકૂવી) :      

૧૩. એર્િલ-૨૦૧૮થી માર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્િાન િાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અર્ધકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : 

 

૧૪. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીિ િવરૃ્ત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯) 
૧૪.૧ પદિાત્રા 
   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્િાપકન ું નામ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્િા 

ગામનાું નામ 

૨ િો.આનુંદી પટેલ  
 

૧૬ આણાંદના ગામો: 
િોળ, રામપરુા,વલાસણ, લાાંભવેલ,ગાના 

૪ ડૉ. દાવમની શાહ ૧૫ આણાંદના ગામો: 
રાવળાપરુા,સદાનાપરુા,સામરખા,રાહતળાવ, 
કાસોર તા. ૧-૧૦-૧૮ ર્થી ૫-૧૦-૧૮   

૧ ડો. મનોિભાઈ 
પરમાર 

૧૫ રાંગાઈપરુા, દાંતાલી,વટાવ, ભવાનીપરુા, 
ઇસરામા 

૩ ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ ૧૫ મોગરી,સાંદેશર,જીટોફડયા,મઢપૂરુા, 
ચાવડાપરુા 

૫ શ્રી બાંકીમભાઈ વસૈયા ૧૪ ગ્રામજીવન સ્વ વશક્ષણ પદયાત્રા ગામો - 
ભાટતલાવડી, નવી-જૂની માલાસોની, જીણિ, 
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નગરા,ઝાલાપરુ,  
તા - ખાંભાત.જી - આણાંદ    

૬  ડૉ. ઈશાની પટેલ  ૧૪ ખાનપરૂ, વરસડા, ચાાંગડ, કાનાવાડા, 
ઇન્રણિ  

૭ ડૉ. જ્યોવત કા.પટેલ ૧૩ ટોલ, પાદરા, વલ્લી, જીચકા, આમલીયારા 
 

 ૧૪.૨ અલભમ ખતા કાિચક્રમ 

 

 

 

 

 

 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ 

   

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ િવરૃ્ત્ત ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્િા 

અધ્િાપકન ું નામ 

સમાિકાયષ 
સત્ર 1,2,૩ 

અંબર કાાંતણ - હાઉસ વાયરીગ 

અને ઇલતેટ્રોનીતસ – પફરસર  

જાળવણી 
 - બાગાયત  

સત્ર 1 – 40 

સત્ર 2 - 40 

સત્ર ૩- 40  

મનોચચફકત્સકીય  

સમાિકાયષ સત્ર -૨  

શ્રી બાંફકમચાંર એસ. વસૈયા 

M.S.W. 
સત્ર : ૨ 

          ફકચન ગાડષન          ૪૧       ડૉ. બાદર કુરેશી 

 ૧૪.૪ ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા અન્િ કાિચક્રમોમાું ભાગીદારી : 
 

કાિચક્રમન ું નામ કાિચક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીિ 
રાષ્રીિ, િાદેર્શક) 

તારીખ આિોજક ભાગ લીધેલ 
ર્વદ્યાથીઓની 

સુંખ્િા 
વ્યસન મસુ્તત 
રેલી અને 
વ્યસન મસુ્તત 
જાગવૃત 
કાયષક્રમ 

સ્ર્થાવનક ૮-૧-૧૯ MSW અધ્યાપક અને 
વવદ્યાર્થીઓ          
(પ્રો. ગીતાબેન વ્યાસ) 

૩૫ 

Social Work 
& Well being: 

રાષ્ટ્ટ્રીય કક્ષા 
પફરસાંવાદ  

૩ ર્થી ૫ 
જાન્યઆુરી 

NIMHANS સાંસ્ર્થા 
બેંગલરુુ, ISPSW  

૦૮ (MPSW 

સત્ર -૪)  
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Practice & 
Strategies  

૨૦૧૯  

ચલ 
મનગાાંિીની 
વાટે 

િાદેર્શક  કીમ એજ્યકેુશન 
સોસાયટી અને 
ગિુરાત વવદ્યાપીઠ 

૧૪ 

વકતતૃ્વ સ્પિાષ િાદેર્શક  આફદવાસી સાંશોિન 
કેન્ર 

૨ 

વનબાંિ સ્પિાષ િાદેર્શક  આફદવાસી સાંશોિન 
કેન્ર 

૩ 

વમશાલ પ્રોજેતટ રાષ્રીિ  ભારત સરકાર ૯ 
યવુા વશચબર-
2018  

પ્રાદેવશક, દેર્થલી, 
ગ્રામસેવા કેન્ર,  
તા- માતર, જિલ્લો-
ખેડા,  ગિૂરાત 
વવિાપીઠ મકુામે  

27-5-18 
ર્થી 3-6-18  

ગિૂરાત વવિાપીઠ, 
અમદાવાદ  

22(યવુતીઓ) 
+21(યવુકો) 
=43   

 

 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાિચક્રમોમાું ર્વદ્યાથીઓની ભાગીદારી : 
 

 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 SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્િ 
         

  

 ૧૪.૮ ર્વદ્યાથીઓએ આંતરરાષ્રીિ, રાષ્રીિ કે િાદેર્શક કક્ષાએ મેળવેલ ર્સદ્ધિ : 
ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું નામ આંતરરાષ્રીિ/રાષ્રીિ/િાદેર્શક રમતગમત/સાુંસ્કૃર્તક/અન્િ 

કે્ષતે્ર મેળવેલ ર્સદ્ધિ 
    

  

 ૧૪.૯ ર્વદ્યાથીઓને મળતી ર્શષ્િવરૃ્ત્તની માહહતી : 
 ૧૪.૯.૧ સુંસ્થા દ્વારા મળતી ર્શષ્િવરૃ્ત્ત 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ ર્વદ્યાથી િાપ્ત રાર્શ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક   
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૨. અનસુ્નાતક ૯ રૂ.૪૫૦૦૦/- 

૩. એમ.ફિલ.   

૪. પીએચ.ડી.   

  ૧૪.૯.૨ રાજ્િ સરકાર દ્વારા મળતી ર્શષ્િવરૃ્ત્ત  
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ ર્વદ્યાથી િાપ્ત રાર્શ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક   

૨. અનસુ્નાતક 35 3,73,100 

૩. એમ.ફિલ.   

૪. પીએચ.ડી.   

  ૧૪.૯.૩  અન્િ સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી ર્શષ્િવરૃ્ત્ત 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ ર્વદ્યાથી િાપ્ત રાર્શ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક   

૨. અનસુ્નાતક   

૩. એમ.ફિલ.   

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 લીધેલ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્િા  

(No. of Students 

Participated) 

ર્નય ક્ત થિેલ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્િા  

(No. of. Student Placement) 

૧૮ ૩૧ માાંર્થી ૯ ૩+૧૨=૧૫ 

 

   ૧૫.૨ પહરસરની બહાર ર્નય ક્ક્ત (Off Campus Placement) ર્વવરણ 

 

ક્રમ ર્વદ્યાથી સુંસ્થા / એજન્સી હોદ્દો વેતન રૂ/- નોંધ 

૧ ફદશાલી પટેલ   સાંવેદના સવોદય ટ્રસ્ટ, વવરમપરુ  
તા: અમીરગઢ, જિ: બનાસકાાંઠા   

કૉઓડીનેટર 
(સ્માઈલ પ્રોજેતટ) 

૧૫૦૦૦/- ફકશોરીઓ સાર્થેની 
પ્રવવૃત્ત 

૨ વશલ્પા કટારા સાંવેદના સવોદય ટ્રસ્ટ, વવરમપરુ  
તા: અમીરગઢ, જિ: બનાસકાાંઠા   

કૉઓડીનેટર 
(સ્માઈલ પ્રોજેતટ) 

૧૫૦૦૦/- ફકશોરીઓ સાર્થેની 
પ્રવવૃત્ત 
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૩ િયશ્રી ભાટીયા સાંવેદના સવોદય ટ્રસ્ટ, વવરમપરુ  
તા: અમીરગઢ, જિ: બનાસકાાંઠા   

કૉઓડીનેટર 
(સ્માઈલ પ્રોજેતટ) 

૧૫૦૦૦/- ફકશોરીઓ સાર્થેની 
પ્રવવૃત્ત 

 

 

 

 

 

 

૪ ભાવેશ ભોય ે િશોદા નરોત્તમ પબ્લલક  
ચેરીટી ટ્રસ્ટ  કપરાડા 

ફિલ્ડ સપુરવાઈઝર 
(હલે્ર્થ પ્રોજેતટ) 

૭૦૦૦/- આરોગ્યલક્ષી 
પ્રવવૃત્ત 

૫ આવશર્ પાડવી માનવ સાિના, સાબરમતી 
આશ્રમ, વાડિ, અમદાવાદ 

કૉઓડીનેટર ૧૩૦૦૦/-  

૬ પનૂમ શમાષ માનવ સાિના, સાબરમતી 
આશ્રમ, વાડિ, અમદાવાદ 

કૉઓડીનેટર ૧૨૦૦૦/-  

૭   રવવરાિ દવ ે GHCL  સતૂ્રાપાડા 
 

વોલનટીયર (કૃવર્) ૧૦૦૦૦/- ખેડૂતો સારે્થ  
ખેતીની 
પ્રવવૃત્ત 

૮   અરવવિંદ ખમળ GHCL  સતૂ્રાપાડા વોલનટીયર (કૃવર્) ૧૦૦૦૦/- ખેડૂતો સારે્થ  
ખેતીની 
પ્રવવૃત્ત 

૯   મવનર્ા 
મેઘનાર્થી 

GHCL  સતૂ્રાપાડા 
 

વોલનટીયર (કૃવર્) ૧૦૦૦૦/- ખેડૂતો સારે્થ 
ખેતીની 
પ્રવવૃત્ત 

૧૦   જિતેન્ર 
મકવાણા 

ઉન્નવત સાંસ્ર્થા  ભચાઉ 

(Social Accontability ) 
પ્રોગ્રામ એસોવસએટ   ૧૩૦૦૦/-  

૧૧   અવનલ પરમાર ચેતના સાંસ્ર્થાવાડિ, 
અમદાવાદ 

ફિલ્ડ વકષર ૧૧૦૦૦/- મફહલા અને 
બાળકોના 
ક્ષેત્રે  

૧૨   આરઝૂ વગેડા ચેતના સાંસ્ર્થા વાડિ, 
અમદાવાદ 

ફિલ્ડ વકષર ૧૧૦૦૦/- મફહલા અને 
બાળકોના 
ક્ષેત્ર ે

૧૩   ઝાંખના ફહરાગર રેડ ક્રોસ,  વાડિ, અમદાવાદ 

(Disaster Management)   
Disaster Prepared-
ness Supervisior 

૧૨૦૦૦/- ફડઝાસ્ટર 
મેનેમેંન્ટ 

૧૪   હર્ષદ દુમાદીયા માનવ વવકાસ પ્રવતષ્ટ્ઠાન  સહસાંચાલક ૧૦૦૦૦/- ખેતી,વશક્ષણ, 
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ખીટલા, તા: સાયલા   પયાષવરણ 

૧૫   િોગેન્ર પટેલ ગરુુકુળ એજ્યકેુશન ટ્રસ્ટ  
વાાંસદા, રાણીિચળયા 

(O S) ઓફિસ 
સપુરીન્ટેન્ડન્ટ 

૬૦૦૦/- કારકૂનની 
કામગીરી 

16 સનુીલ ડાભી  ઓચબસી કવમશન  ફિલ્ડ ઓફિસર  12000 ઓબીસી 
કવમશનની 
કામગીરી  

 

૧૬. સમાજકાિચ  દ્વારા આિોજજત કાિચક્રમો / સેવાકીિ િવરૃ્તઓ : 
(૧) અધ્િાપક દ્વારા આિોજજત ય વા ર્શલબર-૨૦૧૮ કાયષક્રમ સાંયોિકો -ડો.મનોિ પરમાર,  ડો.વવવપનમકવાણા 
 

ક્રમ તા/વાર ર્વષિ પથદશચક 

1 
27.5.18 
રવવવાર 

આગમન, નોંિણી અને વ્યવસ્ર્થા સાંકલન અને પફરચય    ડો.મનોિ પરમાર  
  ડો.વવવપન મકવાણા  

2 
28.5.18 
સોમવાર 

ઉદ્દઘાટન બેઠક, આપણી જીવન શૈલીમાાં વૈજ્ઞાવનક રન્ષ્ટ્ટકોણ   ડો.રાજેન્ર ખીમાણી  
ગાાંિીની યવુાવસ્ર્થા, ચાલો આપણી યવુાવસ્ર્થા સારે્થ સરખાવીએ    ડો.મનોિ પરમાર  

3 
29.5.18 
માંગળવાર 

વવચાર અને કાયષ કરવાની તાફકિક/રેશનલ રીતો. ડો.વવદ્યતુભાઈ િોશી 

4 
૩૦.5.18 
બિુવાર 

ગાાંિીજીનો વૈજ્ઞાવનક રન્ષ્ટ્ટકોણ ડો.અરુણભાઈ દવ ે

5 
31.5.18 
ગરુુવાર  

સ્વચ્છતા અને સઘુડતામાાં વૈજ્ઞાવનક અચભગમ  શ્રીદેવેન્રભાઈ  
પયાષવરણીય સમસ્યાઓના ઉકેલોમાાં બૌદ્ધિક વવચારણા શ્રીમહશે પાંડયા  

6 
01.06.1 
શકુ્રવાર  

હૃદય અને મનની કેળવણી માટેનુાં વાાંચન શ્રીસાંિયભાઈ દવ ે 

7 
02.06.18 
શવનવાર  

વૈજ્ઞાવનક શોિખોળનાાં નવીન આયામો અને યવુાનોની િવાબદારી ડો.અનામીકભાઈ શાહ 
કેટલાાંક નોખા ચીલ ેચાલનારા યવુાનો  ડો.વવવપન મકવાણા  

8 
03.06.18 
રવવવાર  

વૈજ્ઞાવનક સમિણને આચરણમાાં લાવવાનો કાયષ પર્થ, હુાં શુાં કરી શકુાં? 
ફક્રયાત્મક પગલાનુાં આયોિન અને સદુશષન પવત્રકા 

ડો.મનોિ પરમાર  
ડો.વવવપન મકવાણા  

  
 
 
શૈક્ષચણક પ્રવાસ: અધ્યાપકના નામ: (૧)  ડૉ. મનોિભાઈ પરમાર   (૨) ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી 
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તારીખ સ્ર્થળ સાંસ્ર્થાના નામ  મલુાકાત લીિેલ  વ્યસ્તત 
૨૮-૧-૧૯                         

ર્થી 
 ૬-૨-૧૯ 

લોર્થલ,િોલેરા,ભાવનગર,
મણાર,અલાંગ,ઝાઝમેરકોટ
ડા,સણોસરા,રોિમાળઢેઢુાંકી,
મોરબી,ભરશે્વર, 
માાંડવી,ભિૂ,િોરડો, 
ભિુોડી અંજાર 
 

શૈશવ, 
અલાંગ િહાિવાડા, 
ઝાઝમેર દફરયાફકનારો,  
લોકભારતી કૃવર્વવજ્ઞાન કેન્ર 
,ગ્રામટેકનોલોજી,લોકવમત્રા, 
મગાાંિી,ઉ.બવુનયાદી,  
નવચેતન સાવષિવનક ટ્રસ્ટ, યસુિુ 
મહરેઅલી ટ્રસ્ટ,  વવિયપેલસે,  
VRTI,K&VS, 
સહજાનાંદ રૂરલ ડેવ.કચ્છ યવુન., સિેદ 
રણ,સિૃન, જેસલ-તોરલ 

સશુ્રી દેવબુેનપાંડયા, 
શ્રી િાલ્ગનુભાઈ 
શ્રી સરુસાંગભાઇ, 
શ્રી અરુણભાઈદવે, 
શ્રી ચૈતન્યભાઈ, 
શ્રી કાટેશરીયાભાઈ 
શ્રી મનસખુભાઈ, 
શ્રી િમેશ ભાઈ, 
શ્રી માવજી બારૈયા, 
સશુ્રી પ્રીવત સોની, 
શ્રી વવનોદભાઈ, 
ડૉ. ચચરાગપટેલ  

શૈક્ષલણક િવાસ(સાઇકીિારી સોર્સિલ વકચ ) – ડો.ઈશાનીબહને પટેલ – NIMHANS, 
બેંગલોર  
(૧) ગ્રામ ર્શક્ષણ ર્શલબર : ડો.દાર્મની શાહ ,ડો.અશોક પટેલ  
     સમાિકાયષ અનસુ્નાતક વર્ષ-૧, સત્ર-૨ ના વવદ્યાર્થીઓ માટે  અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે 
તા:૨૮/૧/૨૦૧૯  ર્થી ૬/૨/૨૦૧૯ દરવમયાન ગ્રામ સહજીવન શૈક્ષચણક વશચબર   મ.ુ ખોબા, તા: 
િરમપરુ, જિ: વલસાડ ખાતે યોિવામાાં આવી હતી. જેમાાં, આચષ વાફહની-િરમપરુ, લોકમાંગલમ 
વવદ્યાપીઠ-ખોબા, ગાાંિી બાગ-િરમપરુ, કચરાબાગ-િરમપરુ, માટીિન-બીલપડુી, સવોદય પફરવાર 
ટ્રસ્ટ-વપિંડવળ, વવલ્સન ફહલ, સવોદય પફરવાર ટ્રસ્ટ-ખડકી, કાજુ પ્રોસેવસિંગ યવુનટ-ગુાંદીયા, સાપતુારા 
પ્રવાસ, બાફરયા  હાટ, ૧૮ પફરવારોમાાં વવદ્યાર્થીઓનો ગહૃ વનવાસ, ખોબા, ભતુરણ, ધરુાપાડા, 
બાબરીપાડા, ખપાફટયા, વાાંગણ, સાતવાકલ વગેરે ગામોની મલુાકાત કરવામાાં આવી હતી. તેમિ 
ગામિનો, આગેવાનો, અવિકારીઓ, પદાવિકારીઓ, સમાિસેવકો, કમષશીલોની સાર્થે સાંવાદ, 

વાતાષલાપનુાં આયોિન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. વવદ્યાર્થીઓના પ્રવતભાવ મેળવવામાાં આવ્યા હતા તેમિ 
મલૂ્યાાંકન કામગીરી પણ કરવામાાં આવી હતી.  
(૨) ગ્રામ ર્શક્ષણ ર્શલબર-ડો.જ્િોર્ત પટેલ -મનોચચફકત્સકીય સમાિકાયષ સત્ર 2નાાં વવદ્યાર્થીઓ માટે  
તા. ૨/૧ /૨૦૧૯  ર્થી ૧૧/૧/૨૦૧૯  સિુી અભ્યાસક્રમનાાં ભાગરૂપ શૈક્ષચણક વશચબરનુાં આયોિન 
શ્રીમતી માચલની ફકશોર સાંઘવી હોવમયોપેર્થી હોસ્સ્પટલ, તાલકુો- કરિણ, જીલ્લો- વડોદરામાાં 
કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમાાં વવદ્યાર્થીઓ સમદુાય વચ્ચે િઈને માનવસક ચબમાર લોકોની ઓળખ 
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કરવી, તેની સામાજિક-આવર્થિક પફરસ્સ્ર્થવતની સમિ મેળવવી, માનવસક ચબમાર સભ્યોના જીવનને 
ઉન્નત કરવાની મર્થામણ કરનારા કાયષકરો, ચચિંતકોની પાસે િઈને તેમના અનભુવોને સમિવાનો 
પ્રયાસ કરવો, તેમિ સ્ર્થાવનક સ્તરે કાયષરત સરકારી અને ચબનસરકારી માળખાઓની માનવસક 
ચબમાર સભ્યો પ્રત્યનેી ભવૂમકા, કામગીરીની સમિણ પ્રાતત કરી તેમિ સેરેબ્રલ પાલ્સીના દદીઓની 
સારવારનુાં impact assessment કયુું.  
સમાજકાિચ ર્વભાગ  સુંર્ાલલત સમાજકાિચ ર્વસ્તરણ કેન્ર – ગોતા,કાિચ-િવરૃ્ત્તઓ                                                                                                                                     
ક્રમ ર્વગત તારીખ સ્થળ સુંખ્િા સહિોગ તજજ્ઞ   

૧ રોિગારની 
પ્રવવૃતઓ અંગે 
માગષદશષન 

૦૩/૦૪/૧૮ ભવુાલડી ૫૧ ગામ 
પાંચાયત 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 
શ્રી ભપૂતવસિંહ સરવૈયા 
  

૨   બેચઝક કોમ્તયટુર 
તાલીમ 

૦૧/૦૫/૧૮ ર્થી 
૩૧/૦૫/૧૮ 

ગોતા 
કેન્ર 

૨૪ ગોતા કેન્રના 
પ્રયાસર્થી 

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ 
પાંડયા 

૩   બેચઝક કોમ્તયટુર 
તાલીમ 

૦૧/૦૬/૧૮ ર્થી 
૩૦/૦૬/૧૮ 

ગોતા 
કેન્ર 

૨૫ ગોતા કેન્રના 
પ્રયાસર્થી 

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ 
પાંડયા 

૪   કુટુાંબ સલાહ કેન્ર ૦૪/૦૬/૧૮ ર્થી 
શરુ કયુું. 
સમય:(૩ ર્થી ૫) 

ગોતા 
કેન્ર 

૩+૪
= 

૭ કેસ 

આદશષ 
અમદાવાદ 

સોમવાર, ગરુૂવાર.   
શ્રી મનીર્ાબેન રાવલ 

માંગળવાર, બિુવાર. 
શ્રી અવનીબેન ભટ્ટ 

૫ વવશ્વ યોગ ફદવસની 
ઉિવણી   

૨૧/૦૬/૧૮ ગોતા 
કેન્ર 

૪૦ આદશષ 
અમદાવાદ 

શ્રી મનીર્ાબેન રાવલ 

૬   વવશ્વ વસવત ફદવસ 
ની ઉિવણી 

૧૧/૦૭/૨૦૧૮ ગોતા 
કેન્ર 

૯૫ પ્રા.શાળા-
ગોતા    
આદશષ 

અમદાવાદ 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ  
શ્રી અવનીબેન ભટ્ટ 

૭   તલાટી કમ 
માંત્રીઓને સાક્ષરતા 
અંગે માગષદશષન 

૨૬/૦૭/૨૦૧૮ SRC 

ગ,ૂવવ. 
૬૦ પાંચાયતીરાિ 

તાલીમ કેન્ર, 

સાદરા   

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 



22 

 

૮   ચોકલેટ,કેક,ડેઝટષ 
વનદશષન તાલીમ 

૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ગોતા 
કેન્ર 

૪૨ આદશષ 
અમદાવાદ 

શ્રી ફહનાબેન રાવલ 

૯   શાળા વ્યવસ્ર્થાપન 
સવમવતની બેઠક 

૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ગોતા 
કેન્ર 

૧૩ પ્રાર્થવમકશાળા
, ગોતા 

શ્રીિયશ્રીબેનસતુફરયા 
ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૧૦   પ્રાર્થવમક સારવાર 
(First-Aid)તાલીમ 

૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ગોતા 
કેન્ર 

૫૯   ઇન્ડીયન રેડ 
ક્રોસ 
સોસાયટી, 
વાડિ 

ડૉ.રુરશેભાઈ  શમાષ 

૧૧   બેચઝક કોમ્તયટુર 
તાલીમ 

૦૧/૦૭/૧૮  
ર્થી 
૩૧/૦૭/૨૦૧૮ 

ગોતા 
કેન્ર 

૧૪ ગોતા કેન્રના 
પ્રયાસર્થી 

શ્રી રશ્મીકાાંતભાઈ 
પાંડયા 

૧૨ બેચઝક કોમ્તયટુર 
તાલીમ 

૦૧/૦૮/૧૮  ર્થી 
૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

ગોતા 
કેન્ર 

૦૫ ગોતા કેન્રના 
પ્રયાસર્થી 

શ્રી રશ્મીકાાંતભાઈ 
પાંડયા 

૧૩ વસવણ તાલીમ વગષ ૦૧/૦૭/૧૮   

ર્થી 
૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

ગોતા 
કેન્ર 

૧૩ ગોતા કેન્રના 
પ્રયાસર્થી 

શ્રી પષુ્ટ્પાબેન ચૌિરી 

૧૪ પયાષવરણ 
(વકૃ્ષારોપણ) અને 
સ્વચ્છતા જાગવૃત્ત 
કાયષક્રમ 

૨૪/૦૮/૨૦૧૮ વનમાષણ 
હાઇસ્કૂલ, 

લપકામ
ણ 

૬૫ લપકામણ 
નસષરી અને 
વનમાષણ 
હાઇસ્કૂલ 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

શ્રીસરેુશભાઈ પટેલ 

શ્રી ગોબરજી ઠાકોર 

શ્રીબળદેવભાઇ દેસાઈ   

૧૫   મફહલા સરુક્ષા 
માગષદશષન 

૦૭/૦૯/૨૦૧૮ ગોતા 
કેન્ર 

૨૫ આદશષ 
અમદાવાદ 

શ્રી નીવતનભાઈ 
વત્રવેદી 

૧૬   વવશ્વ સાક્ષરતા 
ફદવસની ઉિવણી 

૦૮/૦૯/૨૦૧૮ મ.દે. 
સાદરા   

૨૧૫ શારીફરક 
વશક્ષણ  
વવભાગ  
સાદરા 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૧૭   બહનેોના કેન્સરના ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ગોતા ૩૪   આદશષ ડૉ.મીનાબેન શાહ 
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રોગો માટેનુાં 
માગષદશષન/પેપ ટેસ્ટ   

કેન્ર અમદાવાદ ડૉ.દાવમનીબેન પટેલ 
શ્રીફહનાબેન વડાચલયા 

૧૮   બેચઝક કોમ્તયટુર 
તાલીમ 

૦૧/૦૯/૧૮   

ર્થી 
૩૦/૦૯/૨૦૧૮ 

ગોતા 
કેન્ર 

૦૭ ગોતા કેન્રના 
પ્રયાસર્થી 

શ્રી રશ્મીકાાંતભાઈ 
પાંડયા 

૧૯ સીવણ તાલીમવગષ 
બેચ   સમય   
સાંખ્યા  
(૧) ૧૨ ર્થી ૨    
૧૪ 

(૨)  ૨ ર્થી ૪     
૧૪ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 

   ર્થી 
 ૩૧/૦૩/ 
૨૦૧૯ 

સમાિ 

કાયષ 
વવસ્તરણ 
કેન્ર, 

ગોતા 

૨૮ આદશષ 
અમદાવાદ 

શ્રી ભારતીબેન પાંચાલ 

૨૦   વ્યસન મસુ્તત 
કાયષક્રમ 

૦૮/૦૧/૨૦૧૯ લીલાપરુ  
તા: 
દસક્રોઈ 

૧૭૨ સરદાર પટેલ 
વ્યસન મસુ્તત 
કેન્ર,સનૃ્ષ્ટ્ટ- 
લીલાપરુ 

શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ નાયક   
પ્રો.ગીતાબેન વ્યાસ 

ડો.અશોકભાઈ      
શ્રી ભપૂતભાઈ 

૨૧   વ્યસન મસુ્તત અંગે 
જાગવૃત  કાયષક્રમ 

૨૨/૦૧/૨૦૧૯ પ્રાર્થવમક 
શાળા 
મોટીભોય
ણ  
તા: 
કલોલ   

૫૫૦ ગ્રામ 
પાંચાયત અને 
પ્રા.શાળા 

સરપાંચશ્રી,. 
ડો.અશોકભાઈ પટેલ   
શ્રી ભપૂતભાઈ 

૨૨     સ્વરોિગારી અંગે 
બેઠક  ખાખરા 
બનાવવા માટે 

૧૨/૦૨/૨૦૧૯ ગોતા 
કેન્ર 

૨૧ સ્વ-પ્રયાસ ડો.અશોકભાઈ  
શ્રીનીવતનભાઈ 

૨૩   કલમકારી અંગે 
વકષશોપ   

૧૬/૦૨/૨૦૧૯ ગોતા 
કેન્ર 

૧૯ IHWF (India 

Heritage 

Walk 

Festival) 

શ્રીમેિાબેન 
કવપલભાઈ શાહ 
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૨૪   આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય 
મફહલા ફદવસની 
ઉિવણી 
કીડની અંગે 
માગષદશષન 

ડાયાચબટીશ BP ચેક-
અપ   

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ 

 

 

 

 

 

૦૮/૦૩/૨૦૧૯ 

ગોતા 
કેન્ર 

૮૦ 

 

 

 

 

 

૫૩ 

ઇન્ન્ડયા 
રીનલ 
િાઉન્ડેશન, 

અમદાવાદ 

ડો.અશોકભાઈ પટેલ 

 

 

 

શ્રીસાફહલભાઈ ચૌિરી   

૨૫ િનજાગવૃત કાનનૂી 
વશચબર(બજારૂ 
િાસ્ટફૂડ, ભેળસેળ 
અને તેની સ્વાસ્્ય 
પર અસરો) 

૧૪/૦૩/૨૦૧૯ ગોતા 
કેન્ર 

૯૦ આદશષ 
અમદાવાદ 

શ્રી અવનલભાઈ કક્કડ 

૨૬ રાિે ગહૃ ઉદ્યોગની 
મલુાકાત ખાખરા 
પ્રવવૃત્તનુાં વનદશષન 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ રાણીપ ૧૭ ખાદી ભાંડાર શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ 

૨૭   કીડની અંગ ે

માગષદશષન 

ડાયાચબટીશ, BP ચેક 

અપ   

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ લીલાપરુ 

તા:દસક્રો
ઈ 

૬૦ IRF 

અમદાવાદ   
ડો.અશોકભાઈ પટેલ   
શ્રી સાફહલભાઈ 
ચૌિરી    

 

 સમાિકાયષ ગ્રામ વવસ્તરણ કેન્ર – ર્થલતેિ 

 
    ડૉ. બાદર ક રેશી - સાંયોિક, ગ્રામ વવસ્તરણ કેન્ર – ર્થલતેિ, અમદાવાદ 

ક્રમ તારીખ / 
સમય 

કાયષક્રમ વવગત સહયોગી સાંસ્ર્થા      તિજ્ઞ લાભાર્થી  
સાંખ્યા 

૧ ૪/૬/૨૦૧૮ 
{૧૦ ર્થી ૧૨} 

ફ્રી િેમીલી સેવા કન્સલ્ટન્સી 
સેન્ટર 

આદશષ અમદાવાદ સશુ્રીિયશ્રી દવે 
તર્થા શોભા પટેલ 

 ૨૩ 
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૨ ૨૨/૦૬/૧૮ 

{૧૦:૩૦ર્થી 
૧૨} 

 

વારસાઈ વવલ  માગષદશષન આદશષ અમદાવાદ વકીલ 
શ્રીકમલેશભાઈ 

૨૭ 

૩ ૧૧/૦૭/૧૮ 
( ૩ ર્થી ૫) 

વવશ્વ વસ્તી ફદન- ઉિવણી   V.S. Hospital 

પાલડી ,અમ. 
ડૉ.િગદીશ દાિડા ૩૧ 

૪ ૦૧/૦૮/૧૮ 
(૧૦ર્થી 
૧૧:૩૦ 

વકૃ્ષા રોપણ કાયષક્રમ   લાયબ્રેરીના સીનીયર 
સીટીઝન 

સ્વાતાંત્ર્ય સેનાની 
શ્રી અનીલભાઈ  

૧૭ 

૫ ૨૦/૮/૧૮ 
( ૩ ર્થી ૫) 

કેન્સર જાગવૃત તર્થા પેપ ટેસ્ટ 
કાયષક્રમ 

કરુણાલય ટ્રસ્ટ અને 
આદશષ અમદાવાદ 

ડૉ. મીના બેન ૧૯ 

૬ ૧૨/૯/૧૮ 
(૩ ર્થી ૫:૩૦) 

ચામડીની સમસ્યા અને 
સમાિાન 

આદશષ અમદાવાદ શ્રી કમલેશ મહતેા ૩૧ 

૭ ૧૯/૯/૧૮ 
 (૧૦ર્થી ૧૨) 

ગ્રાહક સરુક્ષા માગષદશષન આદશષ અમદાવાદ ડૉ. પારુલ શાહ ૧૬ 

૮ ૧૯/૯/૧૮ 
( ૩ ર્થી ૫) 

પૌન્ષ્ટ્ટક વાનગી  રેશીપી અને 
પ્રેતટીકલ 

આદશષ અમદાવાદ આશાબેન રાઠી ૩૭ 

૯ ૨/૧૦/૧૮ 
(૧૦ ર્થી 
૧૧:૩૦) 

સિાઈ મહા અચભયાન  
{ ગાાંિી િયાંતી વનવમત્તે 

કાયષક્રમ } 

લાયબ્રેરીના સીનીયર 
સીટીઝન 

શ્રી કીવતિભાઈ   ૧૭ 

૧૦ ૨૬ ર્થી ૩૦ 
નવે.૨૦૧૮ 

એક્યપેુ્રશર તાલીમ { પાાંચ 
ફદવસ  બપોરે ૨ ર્થી ૫ } 

આદશષ અમદાવાદ ડૉ.ભાગષવીબેન ૨૩ 

૧૧ ૧૭/૧/૧૯ 
{  ૨ ર્થી ૫ } 

માનવ કલ્યાણ યોિનાઓનુાં 
માગષદશષન 

આદશષ અમદાવાદ શ્રી ફકરણ મોદી ૨૮ 

૧૨ ૧૪/૨/૧૯ 
( ૩ ર્થી 
૫:૩૦) 

ડાયાબીટીશ, માગષદશષન અને 
પડકારો અને સાવિાની   

આદશષ અમદાવાદ ડૉ. સરોિબેન   ૩૩ 
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૧૩ ૧૯/૨/૧૯ર્થી 
૨૮/૨/૧૯ 

માલીસ- મહત્વ, માગષદશષન 
અને પ્રેકટીશ 

 { દશ  ફદવસ  બપોરે ૩ ર્થી 
૫ } 

આદશષ અમદાવાદ ડૉ. રિનીબેન 
સોની 

૨૨ 

૧૪ ૧૮/૧૨/૨૦૧૮ ર્થી એક્યપેુ્રશર પ્રેકટીશ કેમ્પ થલતેજ ર્વસ્તરણ કેન્રમાાં – દર માંગળ, બિુ, ગરુુ 
- સવારે ૧૦ ર્થી ૧૨ દરમ્યાન ડૉ. સરોિબેન અને ડૉ. ભાગષવીબેન આદશષ અમદાવાદ દ્વારા સેવા 
બજાવે છે, જેમાાં દરરોિ ૧૫ ર્થી ૨૦ જેટલા લાભાર્થીઓ વનયવમત લાભ લે છે. 
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રાજ્િ સ્તરીિ પહરસુંવાદ “બદલાતા ર્વશ્વમાું ય વાનો અને માનર્સક સ્વાસ્્િ“ 

 
ડાબેર્થી (૧) પ્રો. આનાંદીબહને પટેલ અધ્યક્ષા, સમાિકાયષ વવભાગ. (૨) ડો. અનામીતભાઈ શાહ કુલનાયક 
ગિૂરાત વવદ્યાપીઠ (૩) ડો. અિયભાઈ ચૌહાણ અધ્યક્ષ, માનવસક આરોગ્યની હોસ્સ્પટલ ફદલ્હી દરવાજા 
અમદાવાદ.(૪) પ્રો. સાંધ્યાબહને ઠાકર ડીન, ગિૂરાત વવદ્યાપીઠ (૫) ડો. મનોિભાઈ પરમાર અધ્યાપક 
સમાિકાયષ વવભાગ. 
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           માનવ અર્ધકારની તાલીમ સેમીનાર તા.૨૬-૧૦-૧૮ 

 

 
 

 

જમણેથી (૧) ડૉ. જિોત્સનાબહને િાલજ્ઞક (ફોમચર ર્િન્સીપલ જજ) (૨) ડૉ. દાર્મની શાહ     
(સમાજકાિચ ર્વભાગ અધ્િાપક) (૩) િો. આનુંદીબહને પટેલ (સમાજકાિચ ર્વભાગના     
 અધ્િક્ષા) (૪) ડૉ કમલેશભાઈ પટેલ (સુંિોજક). 
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બાળકોના જાતીિ શોષણ બાબતે જાગરૃ્ત કાિચક્રમ “િોજેક્ટ માસ મ” અંતગચત ર્ાઈલ્ડ લાઈન 
ર્નિામક ડૉ .આનુંદીબહનેન ું ર્શક્ષણમુંત્રી ભ પેન્રર્સિંહ ચ ડાસમા દ્વારા સન્માન 

 

 
જે સીટી કો-ઓડીનેટરે સ્વીકાય ું  ડાબેથી (૧) ડીઈઓ અમદાવાદ નવનીત મહતેા (૨) YI રે્રમેન 
હદનેશ િાદવ (૩) ર્શક્ષણમુંત્રી ભ પેન્રર્સિંહ ચ ડાસમા (૪)  ડીપીઈઓ અમદાવાદ મહશે મહતેા (૫) 
ર્ાઈલ્ડ લાઈન સીટી કો-ઓડીનેટર લબનલ પટેલ. 
 


