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વાર્ષિક અહવેાલ (એર્િલ ૨૦૧૯ થી માર્ચ ૨૦૨૦) 

 

 

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 (MPSW) 
૧૦૩- સમાજકાિચની ગાુંધીર્વર્ારધારા 
૨૦૪- માનવર્વકાસ અને વતચન  
૩૦૧-સમાજકલ્િાણ અને ર્વકાસલક્ષી સેવાઓન ું વ્િવસ્થાપન 
૪૦૧- દલલત સમ દાિ ર્વકાસ  
૪૦૨- કાઉન્સેલલિંગ-થીિરી અને િેક્ટીસ   
૪૦૮- લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન  
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 સામાજજક હક્રિા 
૩૦૪- ક ટ ુંબ,બાળકો તથા સ્ત્રીઓના િશ્નો 
EC ૪૦૨- સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાિચ 
૪૦૮- લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન સત્ર-૩,૪  
     અને Phd. કક્ષાએ માગચદશચન 
૨૦૯- સમહૂજીવન  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩ 
M.Phil.,Ph.D. કોસચ વકચમાું લેકર્ર        

૩ ડો. દાર્મની શાહ 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 

૧૦૧ સામાજજક ર્વજ્ઞાન (રાજ્િશાસ્ત્ર) 
૧૦૫- સામાજજક જૂથકાિચ  
૧૦૬- વ્િક્ક્તગત અને વ્િાવસાર્િક ર્વકાસ (PPDC)  
૨૦૧ સુંકલલત અલભગમ અને િત્િાિન   
૨૦૬ બાળ અર્ધકારો (CBCS) 
૩૦૨ અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાજજક કાિદા  
૩૦૫ જીવન કૌશલ્િ ર્વકાસ (CBCS)   



2 

 

EC-૪૦૧ માનવ અર્ધકાર અને સમાજ કાિચ  
૪૦૮ - લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન  ક લ  ૬ ર્વદ્યાથીઓ  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  
M.Phil.,Ph.D. કોસચ વકચમાું લેકર્ર         

૪ ડો. મનોજ પરમાર 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 

૧૦૧; સમાજર્વજ્ઞાન પહરર્િ   
૧૦૬; વ્િક્ક્તગત અને વ્િવસાર્િક ર્વકાસ (PPDC) 

૨૦૨; સમાજકાિચ સુંશોધન  
૨૦૫; ગ્રામર્વકાસ અને વ્િવસ્થાપન 
૩૦૨; (EC) (બ) માનવ સુંસાધન અને શ્રર્મક કલ્િાણ 
૩૦૫; CBCS જીવન કૌશલ્િ ર્વકાસ  
૪૦૧; દલલત સમ દાિ ર્વકાસ 
૪૦૨; (EC) ય વાનો સાથે સમાજકાિચ 
૪૦૮;  લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન  
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧, ૨ અને ૩  
M.Phil.,Ph.D. કોસચ વકચમાું લેકર્ર         

૫ ડૉ. બાદરભાઈ ખ રેશી 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
ર્વદ્યાવાર્સ્પર્ત 
 

U.G.   

B.A. /BRS. સત્ર : ૧ - પિાચવરણ પહરર્િ ( CC ) 

BRS.  સત્ર : ૧ - આિોજનનો પહરર્િ  
B.A. સત્ર : ૫ - વસ્તીશાસ્ત્ર અને ક ટ ુંબર્નિોજન   
B.A. /BRS. સત્ર : ૨ – ભારતમાું સમાજકાિચ ( CC ) 

B.A. સત્ર : ૪ – પિાચવરણન ું સમાજશાસ્ત્ર  
P.G.  
101 - સમાજર્વજ્ઞાન પહરર્િ  
 સત્ર : ૧ અને ૨ - ગ્રામીણ કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન  
 સત્ર : ૩ NGO કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન  
 સત્ર:૪  EC-૪૦૧   પિાચવરણ અને આપર્ત્ત   વ્િવસ્થાપન  
M.S.W. સત્ર : ૪ - લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન  
M.Phil.- શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન 

M.Phil.,Ph.D. કોસચ વકચમાું લેકર્ર   
 

૬ ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ 
એસોર્સએટ િોગ્રામ કો-ઓડીનેટર 

૨૦૬- શૈક્ષલણક ર્શલબર  
EC ૪૦૧- પિાચવરણ અને આપર્ત્ત વ્િવસ્થાપન 
૧૦૮ -પદિાત્રા  
૧૧૦- સમહૂજીવન  
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૩૦૭ - ઉદ્યોગ  
સત્ર-૩ - કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન  
૪૦૮- લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન 
સત્ર- ૧ અને ૨ કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન  

૭ શ્રી બુંકીમભાઈ વસૈિા 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
અન સ્નાતક 

૧૦૪-- સામાજજકવૈિક્ક્તક સેવાકાિચ પધ્ધર્ત 
૧૦૮- પદિાત્રા,  
૧૦૯- ઉદ્યોગ 
૨૦૫- ગ્રામર્વકાસ અને વ્િવસ્થાપન 
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 
૪૦૮ - લઘ શોધ ર્નબુંધ માગચદશચન 
ઉદ્યોગ સત્ર-૧,૨ અને ૩ 
કે્ષત્રકાિચ માગચદશચન સત્ર- ૧,૨ અને ૩  

૮ ડૉ. ઈશાની પટેલ 
મદદનીશ િાધ્િાપક  
Ph.D, NET 
  

 (MPSW) 
૧૦૧- સમાજ ર્વજ્ઞાનો અને આરોગ્િ- સમાજશાસ્ત્ર  
૧૦૨- સમાજકાિચનો ઇર્તહાસ અને ર્વર્ારધારા 
૧૦૩ - સામાજજક કેસવકચ 
૧૧૦ - સમહૂજીવન  
૧૦૭ - કે્ષત્રકાિચ  
૧૦૮ – પદિાત્રા   
૨૦૪- તબીબી અને મનોલર્હકત્સકીિ સમાજકાિચ  
૨૦૫ - મનોલર્હકત્સહકિ સમાજકાિચ વ્િવહારનાું કે્ષત્રો  
૨૦૬ - કે્ષત્રકાિચ  
૨૦૭- શૈક્ષલણક ર્શબીર  
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૨૦૯ - સમહૂ જીવન  
૩૦૫-સમાજકલ્િાણ અને ર્વકાસલક્ષી સેવાઓન ું વ્િવસ્થાપન 
૩૦૬ -  કે્ષત્રકાિચ  
૩૦૯ – પદિાત્રા  
૪૦૧ - માનર્સક સ્વાસ્્િમાું સામાજજક હક્રિા, નેટવહકિંગ અને 
એડ્વોકસી  
૪૦૮ – સુંશોધન ર્નબુંધ   

૯ ડૉ. ર્વર્પન મકવાણા 
મદદનીશ િાધ્િાપક 
   
   

105 માનવર્વકાસ અને વતચન  
104 સામ દાર્િક સુંગઠન 
107 કે્ષત્રકાિચ                                
108 પદિાત્રા                                          
202 સામાજજક  જ થકાિચ  
204 તબીબી અને મનોલર્હકત્સ્કીિ સમાજકાિચ 
206 કે્ષત્રકાિચ  
208 સમહૂજીવન  
303 માનર્સક સ્વાસ્્િમાું સમાજકાિચ સશોધન  
306 કે્ષત્રકાિચ  
309 પદિાત્રા  
402 સામ દાર્િકમાનર્સક આરોગ્િ અને જાહરે આરોગ્િ 
403 કેન્ર ર્નવાસ   
404 શૈક્ષલણક િવાસ  
406 સમહૂજીવન  
407 લધ શોધ ર્નબુંધ   

 

૪. ર્વદ્યાથીઓની ર્વગતો 
અ. વર્ષ – ૨૦૧૯-૨૦માાં સત્ર - ૧માાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક) : 
   વર્ષ - ૨૦૧૯-૨૦માાં MSWમાાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક) : ૪૮ 
   વર્ષ - ૨૦૧૯-૨૦માાં MPSWમાાં પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક) : ૨૧ 
 

બ. વર્ષ -૨૦૧૯-૨૦માાં સત્ર-૧ની સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બેસનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા (અનસુ્નાતક): 

    વર્ષ -૨૦૧૯-૨૦માાં MSW ની સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બસેનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્ય(અનસુ્નાતક):૪૫ 
   વર્ષ -૨૦૧૯-૨૦માાં MPSWની  સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બસેનાર વવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા(અનસુ્નાતક):૨૦   
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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 
૧૯ ૨૬ ૪૫ ૮ ૨ ૧૩ 0 ૧૮ ૪૫ 

૨  અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 

MPSW 
૬ ૧૪ ૨૦ 3 ૨ ૬ 0 ૯  ૨0 

૩. એમ.ફિલ. ૦ ૧ ૧    - ૧ ૧ 

૪  પીએચ.ડી. ૪ ૬ ૧૦ ૨ 3 3 - ૨ ૧૦ 

 

૫. ર્વભાગના એડજ ુંક્ટ િોફેસર/મ લાકાતી અધ્િાપક/ર્નિતકાલીન અધ્િાપકો/ર્નમુંર્ત્રત  તજ્જ્ઞોની 
માહહતી (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦) : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષિ તારીખ 

ર્નિતકાલીન અધ્િાપક 
૧ ડો. ર્વશાલભાઈ દામાણી 

  
માનર્સક સ્વાસ્્િની સમજ હડસેમ્બર ૨૦૧૯ થી માર્ચ  

૨૦૨૦ 
  કાઉન્સેલલિંગ અને રોગોપર્ાર 

દરર્મિાનગીરી  
ઓગસ્ટ થી નવેમ્બર ૨૦૧૯ 

૨ લગરીશભાઈ ર્ત્રવેદી   માનર્સક આરોગ્િ ર્નર્ત, કાિદાઓને 
કાિચક્ર્મો  

હડસેમ્બર ૨૦૧૯ થી માર્ચ  
૨૦૨૦ 

  મનોસામજજક પન:સ્થાપન અને 
માનવ અર્ધકારો  

ઓગસ્ટ થી નવેમ્બર ૨૦૧૯ 

3  ડૉ. ક ણાલભાઇ   કાઉન્સેલલિંગ અને રોગોપર્ાર 
દરર્મિાનગીરી 

ઓગસ્ટ થી નવેમ્બર ૨૦૧૯ 

4  ડૉ. લબલબનભાઇ   કાઉન્સેલલિંગ અને રોગોપર્ાર 
દરર્મિાનગીરી 

ઓગસ્ટ થી નવેમ્બર ૨૦૧૯ 

 

૬. ર્વભાગ દ્વારા આિોજજત બહારના તજ્જ્ઞના વ્િાખ્િાનો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦): 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ ર્વષિ તારીખ 

1 શ્રી હાહદિકભાઈ  જીવન કૌશલ્િ કાિચશાળા ૧૧/૧૨-૦૭-'૧૯  
2 શ્રી રણછોડ સોની  ર્વર્શષ્ટ િોગ્િતા ધરાવતા અંધજનોને ઉપલબ્ધ 

સાધનો અને ર્સદ્ધિઓ 
૧૭/૭/૧૯  
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3 શ્રી હદવ્િભાઈ તથા આય ષ  ભેદભાવ સુંદભે હફલ્મ બતાવી ર્ર્ાચ  ૨૫/૭/૧૯ 
4 શ્રી મહશે રાઠોડ  કેદીઓની ક્સ્થર્ત અને િશ્નો તથા જેલ મેન્ય અલ  ૨૮/૮/૧૯ 
5 શ્રી આર્તશ છારાની ટીમ, 

રૂલર્કા અને કૃષ્ણકાુંત    
પરુંપરાગત માધ્િમ કાિચશાળા ૨૩/૨૪-૦૯-'૧૯   

6 શ્રી મનીષભાઈ બારૈિા શે્રષ્ઠતાને પામવા સ ધી: સમાજકાિચના સુંદભચમાું 
સમાજકાિચ ર્વભાગની ગોલ્ડન જ્ય લબલીની ઉજવણીના 
ભાગ રૂપે વ્િાખ્િાન 

૮-૯-૧૯ 

 
7 

શ્રી મીની જોસેફ ACP  
‘બાળ અર્ધકારો’ સુંવેદનશીલતા અંગે કાિચશાળા 

 

૫-૯-૧૯ 
8 સ શ્રી શીતલ શ ક્લ  
9 શ્રી હદલલપ મેર (ડીસીપીઓ) 
10  

સ શ્રી ફાલ્ગ નીબહને 
‘સુંસ્થા વ્િવસ્થાપનના ર્વર્વધ પાસાઓ’ અંગે 
કાિચશાળા િોજેક્ટ િપોઝલ 

 

 

 

૨૫-૯-૧૯ 11 સ શ્રી અવનીબહને ટીમ વકચ 
12 શ્રી મહશેભાઈ દરજી સ પરર્વઝન 
13 શ્રી સુંજિદવે.  દસ્તાવેજીકરણ કાિચશાળા   ૦૩-૧૦-'૧૯ 

 

14 
ડો. અંહકતાબહને  
 

ખોરાકન ું મહત્વ અને ખોરાક લેવામાું રાખવાની 
તકેદારી અંગેની સમજ તુંદ રસ્ત વિૃત્વ 
કાિચક્રમ,ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ 

૯-૧૦-૧૯ 

15 શ્રી ગૌરાુંગ રાવલ દસ્તાવેજી હફલ્મનો સમજણ ર્વકાસમાું ઉપિોગ ૦૯/૧૦-૧૦-'૧૯ 

16  ડો. ર્વશાલભાઈ 
ડો. ર્મનાક્ષીબહને,ડો.ભાગચવી  

‘ર્વશ્વ માનર્સક આરોગ્િ હદવસની ઉજવણી’ગજૂરાત 
ર્વદ્યાપીઠ 

૧૦-૧૦-૧૯ 

17 શ્રી મહશે દરજી  સ્વ સહાિ જૂથની રર્ના  ૧૧/૧૦/૧૯ 
18 શ્રી ર્મત્તલબહને પટેલ ‘ર્નસ્બત’સમાજકાિચ કરવા માટે િેરણા,િોત્સાહન અને 

માગચદશચન 
૧૨-૧૦-૧૯ 

19 શ્રી મ રલીબહને દેસાઈ સ વણચ જિુંતી વષચ,વકચશોપ ૨૨-૧૨-૧૯ 
20 ડૉ. ગણપતભાઈ વણકર  હડિેશન  ૨૩-૧૨-૧૯ 
21 ડૉ. જિ શેઠ શરીર ર્વજ્ઞાનની સમજ  ૨૯-૧-૨૦ 
22 પીન્કીબેન જાદવ બ દ્ધિ અને તેન ું માપન  ૧૧/૧૧/૧૯  
23 ડો. પહરમલ જીવરાજ 

શ્રી જિશ્રીબહને સુંઘવી 
શ્રી ઊર્મિબહને પુંહડત 

કરૂણા કેર િાઉન્ડેશન 
વવશ્વ કેન્સર ફિવસની ઉજવણી 

૪-૨-૨૦ 
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25 શ્રી વનરાજભાઈ પારગી જાહરે હહતની અરજી અને માનવ અર્ધકાર ૧૩/૨/૨૦ 
26 શ્રી મહશેભાઈ  પુંડયા સામાજજક એડવોકસીમાું ઉપિોગમાું લેવાની 

કાિદાકીિ જોગવાઈઓ 
 

27 ડૉ. ઇલાબહને  સુંજીવની હલે્થ લાઈફ હફલ્ડ વકચ  માટેની તાલીમ ૨૧-૨-૨૦ 
28 શ્રી અનીલભાઈ  પટેલ ઉજાચ બર્ત હફલ્ડ વકચ  માટેની તાલીમ ૨૧-૨-૨૦  

 
29  મલ્હારભાઈ (ચ ુંવાળ 

ગ્રામર્વકાસ ટ્રસ્ટ) 
ર્વશેષ િકારના લોકો સાથે જૂથકાિચ   ૨૪/૨/૨૦ 

30 ડૉ. આરતીબેન મહતેા 
ડૉ. સલીમ હહરાણી 

માનર્સક સ્વાસ્્િ અને આત્મહત્િા ર્નવારણ ૨૮-૨-૨૦ 

31 શ્રી ગૌરવભાઈ ઠક્કર જીવન કૌશલ્િ -ર્ાઈલ્ડ લાઈન તાલીમ (લર્લ્રનહોમ  
સ્ટાફ) 

૫-3-૨૦ 

32 શ્રી ગૌરવભાઈ ઠક્કર જીવન કૌશલ્િર્ાઈલ્ડ લાઈન તાલીમ (લર્લ્રનહોમ  
સ્ટાફ) 

૬-૩-૨૦ 

 

૭. ર્વભાગના અધ્િાપક દ્વારા ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ ર્સવાિ અન્િ જગ્િાએ અપાિેલ વ્િાખ્િાનો 
 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦): 
ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ કાિચક્રમન ું નામ અને સ્થળ ર્વષિ તારીખ 

૧. િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

બાળઅર્ધકારો , 
 સમાજકાિચ ર્વભાગ,ગજૂરાત 
ર્વદ્યાપીઠ 

ય ર્નસેફ અને શ્રમ ર્વભાગ 
ધ્વારા બાળમજૂરી નાબ દી માટે 
પોસ્ટર બનાવવા માટેનો 
વકચશોપ 

૪-૬-૧૯ 

૨. િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

ર્વષિ ર્નષ્ણાત , બાળમજૂરી 
નાબ દી માટે પોસ્ટર બનાવવા 
માટેનો વકચશોપ, સમાજકાિચ 
ર્વભાગ ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ 

ય ર્નસેફ અને શ્રમ ર્વભાગ 
ધ્વારા બાળમજૂરી નાબ દી માટે 
પોસ્ટર બનાવવા માટેનો 
વકચશોપ 

૫-૬-૧૯ 

3 િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

શેરી નાટક અંગેનો કાિચક્રમ , 
ગાુંધીનગર 

ય ર્નસેફ અને શ્રમ ર્વભાગ 
ધ્વારા બાળમજૂરી નાબ દી માટે 
શેરી નાટક અંગેનો કાિચક્રમ 

િતીભાવ  

૧૨-૬-૧૯ 

૪ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

Round Table on Girls Young 

Women: Negotiating Agency 

Choice and 

Consent”Ahmedabad  

Criminalisation of choice 

consent and agency of girls 

and young womens 
૧૮-૬-૧૯ 
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૫  િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

State Consulation on 

Sampurna Behura 

Judgement કાિચક્રમ 
ગાુંધીનગર  

Status of Child Labour in 

Gujarat  ન ું  CSO દ્વારા 
Presentation 

પેનલમાું અધ્િક્ષીિ િવર્ન   

૧૯-૬-૧૯ 

૬ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

અલભમ ખતા ર્શલબર,સાદરા  ‘સહર્શક્ષણ અને ય વાવસ્થા 
સમન્વિ’ વ્િાખ્િાન 

૮-૭-૧૯ 

૭ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

અલભમ ખતા ર્શલબર,અમદાવાદ ‘સહર્શક્ષણ અને ય વાવસ્થા 
સમન્વિ’  

૯-૭-૧૯ 

૮ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

આહદવાસી સુંશોધન અને 
તાલીમ કેન્રમાું િોજાિેલ 
મોડલે સ્ક લ અને એકલવ્િ 
રેસીડને્સીિલ સ્ક લના 
આર્ાિોની કાિચશાળા  

‘સહર્શક્ષણ અને તર ણાવસ્થા’ 
ર્વષિ પર વ્િાખ્િાન 

૧-૭-૧૯ 

૯ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

બાળ અર્ધકારો –સમજ અને 
સુંવેદનશીલતા કાિચશાળા 

ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ    

બાળક –
ર્વભાવના,બાળઅર્ધકારોની 
જરૂહરિાત અને બાળ અર્ધકારો  

૫-૯-૧૯ 

૧૦ િો. આનુંદી 
પટેલ  

GLRS અને EMRS ના 
આર્ાિોની ક્ષમતા વધચન 
તાલીમ ,આહદવાસી કેન્ર  

ર્શક્ષણ ,સહર્શક્ષણ અને 
તર ણાવસ્થા  

૬-૯-૧૯ 

૧૧ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

KGBVના જીલ્લા કૉઓડીનેટરને 
તાલીમ  કેન્ર ,સમગ્ર ર્શક્ષા 
અલભિાન ,ગાુંધીનગર  

રેપીડ એસેસમેન્ટ,તેના 
તારણો,ભલામણો,ઉપાિો 

૧૨-૯-૧૯ 

૧૨ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

“કન્િાઓનાું મનોસામાજજક 
પાસાઓ,છાત્રાલિ જીવન અને 
શીખવા માટે િોત્સાહક 
પિાચવરણીિ પાસાઓ-(KGBV 
ર્શક્ષકો/વોડચન/જીલ્લા કૉ.ઓ.ની 
તાલીમ 

(૧) ર્શક્ષણ-સહર્શક્ષણ અને 
તર ણાવસ્થા 
(૨) કન્િાઓની સ રક્ષા-મોડય લ 
આધાહરત તાલીમ 

૨૦-૧૧-૧૯ 
૨૨-૧૧-૧૯ 
૨૩-૧૧-૧૯ 
 

૧૩ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

 A counsultation on girls and 

gender responsive education 

and launching of career 

portal  ગાુંધીનગર 

બાળ મનોર્વજ્ઞાન –બાળ વતચન  ૨૮-૧૧-૧૯ 

૧૪ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

લર્લ્રનહોમના સ્ટાફની તાલીમ 
સમાજકાિચ ર્વભાગ,ગજૂરાત 

બાળ વતચનમાું કાિચકરોની 
ભરૂ્મકા લર્લ્રનહોમના સ્ટાફની 

૭-૧-૨૦ 
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ર્વદ્યાપીઠ તાલીમ      
(સુંખ્િા-૫૦) 

૧૫ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

લર્લ્રનહોમના સ્ટાફની તાલીમ 
સમાજકાિચ ર્વભાગ,ગજૂરાત 

ર્વદ્યાપીઠ 

બાળ વતચનમાું કાિચકરોની 
ભરૂ્મકા લર્લ્રનહોમના સ્ટાફની 
તાલીમ     (સુંખ્િા-૫૦) 

૯-૧-૨૦ 

૧૬ િો.આનુંદીબહને 
પટેલ 

જીઆરસી-૧૮૧, સ્ટાફ 
કાઉન્સેલલિંગ   

Counselling process and 
application counselling 
techniquer,ethical principles 
and practice 

૨૭-૨-૨૦ 

૧  ડો. દાર્મની શાહ  TOT for rapid assessment of 

KGBV-Gujarat  
ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ  

માહહતી એકત્રીકરણ અંગેની 
સમજણ   

૨૪/૪/૧૯ 

૨ ડો. દાર્મની શાહ ર્ાઈલ્ડ લાઈન, ગજૂરાત 
ર્વદ્યાપીઠ  

બાળકોની સમસ્િાઓ 

 
૫/૯/૧૯ 

3 ડો. દાર્મની શાહ સમગ્ર ર્શક્ષા અલભિાન, 
ગાુંધીનગર 

KGBVKGBVના સુંશોધન 
અંગેના તારણોની રજૂઆત  

૧૨/૯/૧૯ 

૪ ડો. દાર્મની શાહ ક જાડ ગામના ઠાકોરવાસની 
બહનેો  

જીવનમાું બર્તન ું મહત્વ  ૧૧/૧૦/૧૯ 

૫ ડો. દાર્મની શાહ બી.એડ. કોલેજ,મૈત્રી ર્વદ્યાપીઠ, 
સ રેન્રનગર   

‘ગાુંધીજી અને અહહિંસા’ ૧૮/૧૦/૧૯ 

૬ ડો. દાર્મની શાહ  સમગ્ર ર્શક્ષા અલભિાન, 
ગાુંધીનગર તરફથી 
કાઉન્સેલસચની તાલીમ, 
ગ.ૂર્વ.માું આિોજજત  

‘બાળકોના અર્ધકારો’  ૨૦/૧૧ તથા 
૨૨/૧૧ 
૨૩/૧૧/૨૦૧૯ 

૭ ડો. દાર્મની શાહ  ભારતી ર્વદ્યાપીઠ,સોલાપ રના 
સમાજકાિચના ર્વદ્યાથીઓ અને 
અધ્િાપકો, ગ.ૂર્વ. અમદાવાદ   

ગ.ૂર્વ.નો ઈર્તહાસ અને 
સમાજકાિચ ર્વભાગની ર્વર્વધ 
િવરૃ્ત્તઓ 

૨૧/૧/૨૦૨૦ 

૮ ડો. દાર્મની શાહ  Training Programme for 

Shelter Home Managers. 

SPIPA, Ahmedabad  

The State Of Mind of the 

Women Coming to the 

Shelter Home and their 

Counselling  

૨૩/૧/૨૦૨૦ 

૯ ડો. દાર્મની શાહ  ઉપાસના ખુંડ, રાુંધેજા  આંતરરાષ્ટ્રીિ મહહલા હદનનો 
ઈર્તહાસ અને વતચમાન ક્સ્થર્ત   

૬/3/૨૦૨૦ 

૧ ડો. મનોજ ય વા નેતતૃ્વ ર્શલબર, બોર્ાસણ “સ્વ ઓળખ અને વ્િક્ક્તત્વ ૧૫/0૫/૧૯ 
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પરમાર  ર્વકાસ”   

૨ ડો. મનોજ 
પરમાર 

ય વા ર્શલબર દેથલી, “માનવ સજિત શાુંર્ત ન ું 
વ્િાપક અને સકૂ્ષ્મ સ્વરૂપ”  

૩0/0૫/૧૯ 

૩ ડો. મનોજ 
પરમાર 

લેકર્ર HNGU, પાટણ. 
સમાજકાિચ ર્વભાગ 

“સમાજકાિચકરનો રષ્ષ્ટકોણ, 
કૌશલ્િો અને લાક્ષલણકતાઓ” 

૧૮/0૭/૧૯ 

૪ 

 

ડો. મનોજ 
પરમાર 

TRTI, આર્ાિચ, મ ખ્િ ગહૃપર્ત 

અને ર્શક્ષકોના ક્ષમતા વધચન 

કાિચક્રમ 

“છાત્રાલિ વ્િવસ્થાપન; દશા 
અને હદશા.” 

૨૦/0૮/૧૯ 

૫ 

 
ડો.મનોજ પરમાર આહદવાસી સુંશોધન કેન્ર ખાતે 

વ્િાખ્િાન ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ 
છાત્રાલિ વ્િવસ્થાપન દશા 
અને હદશા 

૨૦-૮-૧૯ 

૬ ડો.મનોજ પરમાર આહદવાસી સુંશોધન કેન્ર ખાતે 
વ્િાખ્િાન ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠ 

ર્વદ્યાથીઓની ઓળખ અને 
ક્ષમતાવધચન 

૬-૮-૧૯ 

૭ ડો. મનોજ 
પરમાર 

TRTI, આર્ાિચ, મ ખ્િ ગહૃપર્ત 
અને ર્શક્ષકોના ક્ષમતા વધચન 
કાિચક્રમ 

ર્વધાથીઓની ઓળખ અને 
ર્વદ્યાથીઓના ક્ષમતાવધચનના 
કાિચક્રમો” 

0૬/0૯/૧૯ 

૮ ડો. મનોજ 
પરમાર  

KGBVs head teacher cum 
rector capacity building 

programs 

“KGBVs છાત્રાલિ 
વ્િવસ્થાપન અને સ ર્વધા.” 

૨0/૧૧/૧૯ 

૯ ડો. મનોજ 
પરમાર 

NSS ર્શલબર, થામણા, જી-ખેડા  “ગાુંધીજીની ય વાન અવસ્થા, 
આજના ય વાનો માટેની 
માગચદર્શિકા” 

૧૦/૧૨/૧૯ 

૧૦ ડો. મનોજ 
પરમાર 

KSKV કચ્છ ય ર્ન. ભ જ. MSW 
ર્વભાગ.  

“સમાજકાિચ કૌશલ્િ પરની 
કાિચશાળા” 

0૩-૪/ જાન્ય . 
૨0૨0   

૧૧ ડો. મનોજ 
પરમાર 

TRTI, આર્ાિચ, મ ખ્િ ગહૃપર્ત 
અને ર્શક્ષકોના ક્ષમતા વધચન 
કાિચક્રમ  

“મળૂભતૂ જીવન કૌશલ્િની 
ર્વભાવના” 

૨૨/0૧/૨0 

૧૨ ડો. મનોજ 
પરમાર 

ય વક ર્વકાસ ટ્રસ્ટ આિોજજત 
ય વા સુંમેલનમાું 

“વ્િક્ક્તત્વ અને નેતતૃ્વ” ૨૫/0૧/૨0 

૧૩ ડો. મનોજ 
પરમાર 

સાબરમતી કોલેજ, અમદાવાદ 
આિોજજત NSS ર્શલબર, કોબા 
મ કામે. 

“હ ું કેવી કેવી રીતે રાષ્ટ્રીિ 
સેવા કરી શક ું ?” 

૨૮/0૧/૨0 

૧૪ ડો. મનોજ ય વક ર્વકાસ ટ્રસ્ટ અને નહરે  “ગરીબીની સામાજજક અસરો” ૨૭/0૨/૨0 
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પરમાર ય વા કેન્ર આિોજજત ગરીબી 
મ ક્ત ભારત કાિચક્રમ અંતગચત 

 

૧ ડો. બાદર ક રેશી  મહાસુંમેલન : ઉત્તર બ ર્નિાદી 
ર્વદ્યાલિ,  જીવન શાળા, 
આંબરડી       ( જી.રાજકોટ) 

     ( ૪૫૦ ર્વદ્યાથીઓં અને 
સ્ટાફ 

“ પાિાની કેળવણી અને 
આરોગ્િ " 

૨૬-૦૯-૨૦૧૯ 

        સવારે  
  ૯:૦૦ થી 
૧૦:૩૦ 

   

 

૮. અધ્િાપકોએ મેળવેલી ર્વર્શષ્ટ ર્સદ્ધિઓ (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦):  

ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ આંતરરાષ્ટ્રીિ/રાષ્ટ્રીિ/િાદેર્શક કક્ષાએ મેળવેલ 
ર્સદ્ધિ 

િાપ્ત કરેલ ઉપલબ્બ્ધ 

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

ર્શક્ષણ મુંત્રી દ્વારા 
સન્માનીત 

૨ િો.આનુંદી પટેલ  દલલત-આહદવાસી સમ દાિના ર્વકાસ માટે શે્રષ્ઠ 
કામગીરી માટે  

Women Excellance 
award 
POSITIVE JINDGI 
દ્વારા એનાિત  

૯. ર્વભાગ અંતગચત અધ્િાપકો દ્વારા ર્વદ્યાથીઓને આપેલ માગચદશચન   

 (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦): 
ક્રમ અધ્િાપકન ું નામ માગચદશચન આપેલ ર્વદ્યાથીઓના નામ 

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) કાજલ વાણીિા 
૩) ગીરીજા મહુંત 

૪) હષચદ દ માહકિા 
૩ િો. ગીતા વ્િાસ ૧) અનાર્મકા ક્રીષ્ષ્ટ 

૨) મહશે એ. રાઠોડ  
૩) અલ્પા જી. સ થાર 
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૪) હમેા એ. પટેલ 
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 
 ડૉ મનોજ પરમાર 1 (ઝુંખના ર્નલેશભાઈ પટેલ) 
૪ ડૉ. બાદર ક રેશી  ૧) આર્શષ વસાવા (એમ.ફીલ) 

અન સ્નાતક કક્ષાએ 
૧ 
 

િો.આનુંદી પટેલ (૧)  આરતી જોષી 
(૨)  ખ શ્બ  ઘ. ગજ્જર 
(3)  પીય ષ અ. જાદવ 
(૪)  ભાવેશ અ. પરમાર 
(૫)  ર્વકાસક માર ન. ઠ ુંમર 

૨ િો. ગીતાબેન વ્િાસ (૧)  અર્પિતા એસ. જાદવ 
(૨)  તેજસ ર્ોટલીિા 
(3)  પ વાાંગ આઈ. પુંડયા 
(૪)  ભરૂ્મકા અ. અમીન 
(૫)  ર્વજિ દા. િાદવ 

3 ડૉ. દાર્મની શાહ (૧)  હકરણક માર કાું. ગવળી 
(૨)  ર્નમચલા એમ. વણકર 
(3)  િશાુંત ગું. મોહડિા 
(૪)  રર્વ સ . મકવાણા 
(૫)  સલર્ન આર. રાઠવા 
(૬)  સ ર્નલ જો. મેણીિા 

૪ ડૉ. બાદર ક રેશી  (૧) કૃણાલ કે. દાણી 
(૨) રે્તનક માર અરર્વિંદભાઈ મકવાણા  
(૩) પીનલક માર અરર્વિંદભાઈ પટેલ  
(૪) િીતેશ ઠાકરે  
(૫) રાહી રાઠોડ  
(૬) સુંજિ ગોર્વિંદભાઈ પરમાર 
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૫ ડૉ. મનોજ પરમાર (૧)  કલ્પના જી. ર્ૌધરી 
(૨)  ધમેશ હ. જાદવ 
(3)  િદીપ ઘ. કેરાલીિા 
(૪)  મય રી ગો. સોલુંકી 
(૫)  વૈભવ જે. સાુંગા 
(૬)  સ નીલ ર્વ. તડવી 

૬ ડૉ. અશોક પટેલ (૧)  કેતન જે. પટેલ 
(૨)  પીય ષ મહરેીિા 
(3)  ર્િિુંકા જી. રાઠોડ 
(૪)  ર્વકાસ બા. વેદાણી 
(૫)  સુંદીપ સ . બાહરિા 

૭ શ્રી બુંકીમ વસૈિા (૧)  કાજલ રા. ગીરી 
(૨)  ર્ુંરકાુંત ભ મકવાણા 
(3)  િભા ભ.પટેલ 
(૪)  ભૌર્તક બ. ગોહહલ 
(૫)  ર્વકાસ વી. મકવાણા 
(૬)  સ રેખા  અ. પટેલ 

૮ ડો. ઈશાની પટેલ  MPSW સત્ર- 3 અને સત્ર-4 

પારસ હકરીટભાઈ રાઠોડ  
લલીતા લાલજીભાઈ વાઘેલા  
સુંગીતા તાનસીંઘભાઈ ભ રીિા  
એંજલ રાજેશભાઈ જોષી   
હહરલ રમેશભાઈ પરમાર  
હકરણ મહને્રક માર શ્રોફ   
બીના બાબ ભાઈ પટેલ   
શીતલ સરદારજી ઠાકોર  

અજિ હદનેશભાઈ ર્ૌહાણ  
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૯ ડો. ર્વર્પન મકવાણા કે્ષત્રકાિચ, કેન્ર ર્નવાસ અને લઘ  શોધ ર્નબુંધ સત્ર- ૩ અને ૪  
 ૧. આશા જોષી  
 ૨. કોમલ કેવડીિા  
 ૩. ઝીનલ ર્ૌહાણ  
 ૪. હદપીકા િજાપર્ત  
 ૫. ર્નલધારા રાઠોડ  
 ૬. ભાવના મકવાણા  
 ૭. મુંજ લા ઠાકોર  
 ૮. ર્વહાહરકા ર્ૌધરી  
 ૯. શ ભ પટેલ   

૧૦. સુંસ્થાઓના સહિોગ કાિચક્રમ (Collaborations) : 

૧૧. એર્િલ-૨૦૧૯ થી માર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્િાન કરવામાું આવેલા નવા જોડાણ (Linkages) : 
        ૧) ય ર્નસેફના રેપીડ એસેસમેન્ટ માટેની કામગીરી માટેન ું અન દાન ૬,૫૫,૫00/-. 
         ૨) ય ર્નસેફના ર્ાઈલ્ડ લેબર માટેની કામગીરી માટેન ું અન દાન ૧૮,૭૭,૪૮૦/-. 
         3) માનર્સક સ્વાસ્થિની હોક્સ્પટલ સાથે સમાજકાિચ અન પરુંગત (મનોલર્હકત્સા) માટે  
           MOU કય ાં  
             ૪)  સમગ્ર ર્શક્ષા ધ્વારા ર્શક્ષકો,વોડચન અને જીલ્લા કૉ.ઓડીનેટરની તાલીમની કામગીરી માટેન ું  
             અન દાન 1,૨૩,૯૧૪/-. 
        ૫ સેન્ટર ફોર કલ્ર્ર એન્ડ ડવેલપમેંટ,વડોદરા સાથે નાકા કામદારોના સવે માટે ર્વદ્યાથીઓને તાલીમ 
          આપી સવેના કાિચમાું  જોડયા  
૧૨. એર્િલ-૨૦૧૯ થી માર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્િાન  સુંશોધન (Research) માટે મેળવેલ રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળવેલ સહાિ અન દાન (રૂર્પિામાું)૬,૫૫,૫૦/- કસ્ત  રબા ગાુંધી બાલલકા ર્વદ્યાલિમાું  

સહિોગી કાિચક્રમન ું નામ સહિોગી સુંસ્થાન ું નામ સહિોગનો 
િકાર 

િોજેક્ટ રાર્શ 

મનોલર્હકત્સકીિ સમાજકાિચ 
અન સ્નાતક (MPSW)નો કોસચ  

માનર્સક આરોગ્િની 
હોસ્પીટલ 

M.O.U. ૨૦,૦૦,૦૦૦/- 

રેપીડ એસેસમેન્ટ ય ર્નસેફ આર્થિક સહાિ  ૬,૫૫,૫૦૦/- 
ર્ાઈલ્ડ લેબર ય ર્નસેફ આર્થિક સહાિ ૧૮,૭૭,૪૮૦/- 
ર્શક્ષકો,વોડચન,જીલ્લા 
કૉ.ઓડીનેટરની તાલીમ 

સમગ્ર ર્શક્ષા આર્થિક સહાિ ૧,૨૩,૯૧૪/- 
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અભ્િાસ કરતી ર્વદ્યાર્થિનીઓના માનો સામાજજક પાસાઓ,ર્વદ્યાર્થિનીઓના વલણ, ર્વદ્યાલિના 
ર્શક્ષણ સમાિોજન અને સાુંસ્થાકીિ પિાચવરણ-એક અભ્િાસ ,ય ર્નસેફ સહિોગ  

 ૧૨.૨ ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્થાકીિ રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્િ સેવાઓ 

 અંિાજજત 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-૨૦૧૯ થી માર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્િાન િાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અર્ધકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : 

૧૪. ર્વભાગ દ્વારા કરવામાું આવેલ સેવાકીિ િવરૃ્ત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦) 
 ૧૪.૧ પદિાત્રા 
   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્િાપકન ું નામ ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્િા 

ગામનાું નામ 

૧ િો.આનુંદી પટેલ  
 

૧૩ જજલ્લો: ડાુંગ   
ગામ:કાકશાળા,ર્નશાણા,સીંગણમાળ,ધમાલા  

૨ ડૉ. દાર્મની શાહ ૧૫ ખડગદા,ડકેોઇ,ઝરીિા,આમલદા, ભમૂલીિા 
ગર ડશે્વર- કેવડીિા  

૩ ડો. મનોજભાઈ 
પરમાર 

૧૭ વાુંર્સિા તળાવ, બોહરિાછ, ઝૂજ, લાછકડી 

૪ ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ ૧૪   જજલ્લો :નમચદા 
ગામ: ફેરક વા,વ્િાઘર, 
કાટકોઈ,ધાવડી,ભલૂીિાદરા 

૫ શ્રી બુંકીમભાઈ વસૈિા ૧૫ (જજલ્લો:ડાુંગ)  ગામ:ભદરપાડા,ધાુંગડી, 
સાદડમાળ,લર્િંર્ોડ,દગ ર્નિા  

૬  ડો. બાદરભાઈ ક રેશી ૧૬ (વાુંસદા,દુંડકવન, વડબારી) 
૭ ડૉ. ઈશાની પટેલ  18 કપલેથા,આસ ુંદર,ધામણા,વાડા, પોંસરા   
૮ ડૉ. ર્વર્પન મકવાણા ૧૮  જજલ્લો: નવસારી 

ગામ: મરોલી, વાડાગામ, લાજપોર, પોપડા, 
મહ વર, દાુંડી  
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 ૧૪.૨ અલભમ ખતા કાિચક્રમ અલભમ ખતા કાિચક્રમ: ૮ થી ૧૦ જ લાઈ ૨૦૧૯ દરર્મિાન    
        અલભમ ખતાની એક ટ કડીની  જવાબદારી (૧) ડો. દાર્મની શાહ (૨) ડો મનોજ પરમાર  

(૩) શ્રી બુંકીમભાઈ વસૈિા  
 

તારીખ ટુકડી ક્રમ  સમય  વવર્ય  

8/7/2019  1 2-45 ર્થી 3-45  જીવન કૌશલ્ય વવકાસ  

 2 3-45 ર્થી 4-45  જીવન કૌશલ્ય વવકાસ 

9/7/2019 3 3-00 ર્થી 4-00  જીવન કૌશલ્ય વવકાસ 

 4 4-00 ર્થી 5-00  જીવન કૌશલ્ય વવકાસ 

10/7/2019 5 12-15 ર્થી 1-15  જીવન કૌશલ્ય વવકાસ 

 6 1-15 ર્થી 2-15  જીવન કૌશલ્ય વવકાસ 

 

 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ 

   

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ િવરૃ્ત્ત ર્વદ્યાથીઓની 
સુંખ્િા 

અધ્િાપકન ું નામ 

MSW  
સત્ર-૩ ના 
ર્વદ્યાથીઓની  
૬ ટકૂડી   

આરોગ્િ અને સ્વચ્છતા 
(એક કોર કર્મટી  
આરોગ્િની-૩ અને 
સ્વચ્છતાની-૩ ટકૂડી)  

૩૯  ડૉ. અશોક પટેલ  

  

૧૪.૪ ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા અન્િ કાિચક્રમોમાું ભાગીદારી : 
 

કાિચક્રમન ું નામ કાિચક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્ટ્રીિ 
રાષ્ટ્રીિ, 
િાદેર્શક) 

તારીખ આિોજક ભાગ 
લીધેલ 

ર્વદ્યાથીઓ
ની સુંખ્િા 

‘ભારતમાાં યવુનિોમેડ કમષચારીઓ 
વચ્ચે વ્યવસાવયક તાણ અને 
માનવસક સ્વાસ્્યના મદુ્દાઓ પર 
રાષ્ટ્રીય પફરર્િ’ 

રાષ્ટ્રીય  ૧૦ અને 
૧૧,ઓકટો,
૨૦૧૯ 

ભારતીય આરોગ્ય 
સાંસ્ર્થા  
ગાાંધીનગર.  

૧૨ 

‘બાળ મજુરી નાબિુી’ અંગ ેબે 
શેરી નાટક તૈયાર કરવા માટે 

રાષ્ટ્રીય મે,૨૦૧૯ યવુનસેિ તેમજ શ્રમ 
વવભાગ ગજુરાત 

૧૬ 



17 

 

સરકાર 
‘બાળ મજુરી નાબિુી’ અંગ ેબે 
શેરી નાટક અને ૭ પોસ્ટર 
રીલીઝ ર્થયા  

રાષ્ટ્રીય ૧૨-૦૬-૧૯ મખુ્યમાંત્રી શ્રી 
વવજય રુપાણીના 
અધ્યક્ષ સ્ર્થાન ે
ગાાંધીનગર કાયષક્રમ  

૧૬ 

‘બાળ મજુરી નાબિુી’ અંગ ેબે 
શેરી નાટક લોકોમાાં જાગવૃત અને 
પ્રચાર વધારવા માટે રજૂ  કયાષ 
અમિાવાિ,ગાાંધીનગર,વડોિરા,
િાહોિ,પાંચમહાલ,ભાવનગર,અમ
રેલી,પાટણ,વલસાડ અને 
રાજકોટ. 

રાષ્ટ્રીય 19-22 જૂન 
2019  

યવુનસેિ તેમજ શ્રમ 
વવભાગ ગજુરાત 
સરકાર 

૧૬ 

 ‘નાકા સવ’ેનુાં કાયષ 
(કુલ ૪૨ નાકા પૈકી ૫ નાકાનુાં 
સવે)‘િૈવનક શ્રવમક બજાર: માળખુાં 
અને વતષણકુ’ના સાંિભે સવ ે
ર્થયેલ (િાણીલીમડા, વેજલપરુ, 
અખબારનગર,ચાાંિલોફડયા,નરોડા 
સવેયર વવદ્યાર્થીઓને મળેલ 
િૈવનક  પરુસ્કાર રૂ.૫૦૦/- 
રૂ.૭૫૦/- સપુરવાઈઝરને  
કુલ 43,500  

રાષ્ટ્રીય ૧૭-૨-૨૦ સેન્ટર િોર 
કલ્ચરએન્ડ 
ડવેલોપમેન્ટ 
વડોિરા અને 
સમાજકાયષ 
વવભાગ,ગજુરાત 
વવદ્યાપીઠ 

૧૩ 

     
 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 
3         

  

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



18 

 

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   

૨. અનસુ્નાતક   

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   

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  ૩૬          ૧૯+૧૭=૩૬ 

 
ર્વદ્યાથીઓની  નોકરી અંગેની  ર્વગત  ( ૩૧/૦૩/૨૦૨૦  સ ધીની ક્સ્થર્ત )  
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ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું 
નામ અને 
ફોન નુંબર 

ફોન નુંબર 

વોટ્સઅપ 
નુંબર 

એજન્સી/સુંસ્થાન ું નામ 
અને સરનામ ું 

હોદ્દો પગાર કાિચનો િકાર 

૧ ર્વકાસ મેર 

760021695

1 

 ‘એમ.એસ.જી. જનરલ 
હોક્સ્પટલ (સીવીલ) 
સ રેન્રનગર 

મનોલર્હકત્સકીિ 
સમાજકાિચકર-
જ લાઈ-૨૦૧૯  

15,750 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ ,કાઉન્સેલલિંગ 

૨ બાબ લાલ 
જેપાલ 

9724722571 ‘મીઠ ુંબેન PITTT ડી-
એડીકશન સેન્ટર અને 
કસ્ત  રબા મેન્ટલ હોક્સ્પટલ 
(મરોલી,જજલ્લો:નવસારી) 

કાઉન્સેલર 

જ ન-૨૦૧૯ 

12,000 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ ,કાઉન્સેલલિંગ 

૩ જિેશ  
પટેલ 

7574933040 ‘નવી સીવીલ હોક્સ્પટલ 
મનોલર્હકત્સકીિ ર્વભાગ 

સ રત 

મનોલર્હકત્સકીિ 
સમાજકાિચકર-
ઓગષ્ટ-૨૦૧૯  

15,000 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ ,કાઉન્સેલલિંગ 

૪ રામેશ્વરી 
મહાલા 

7284846438 ‘મીઠ ુંબેન PITTT ડી-
એડીકશન સેન્ટર અને 
કસ્ત  રબા મેન્ટલ હોક્સ્પટલ 
(મરોલી,જજલ્લો:નવસારી)  

કાઉન્સેલર 

જ ન-૨૦૧૯ 

12,000 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ ,કાઉન્સેલલિંગ 

૫ સર્વતાબેન 

ર્વન ભાઈ 

રુંગપરા 

7623913058 શે્રિસ ફાઉન્ડશેન 
અમદાવાદ 

 

કાઉન્સેલર 

જ ન-૨૦૧૯ 

15,000 ઓહફસ અને 
હફલ્ડ વકચ   

૬ નેહા  
કન ભાઈ 

મકવાણા 

7383344410 શે્રિસ ફાઉન્ડશેન 
અમદાવાદ 

 

કાઉન્સેલર 

જ ન-૨૦૧૯ 

15,000 ઓહફસ અને 
હફલ્ડ વકચ  

૭ સ રેશ કે. 
સરલા 

8849299327 ‘વલ્ડ હલે્થ પાટચનસચ’ ટી.બી. 
સેન્ટર પીપીપી િોજેક્ટ 
રાજકોટ 

 

હબ એજન્ટ 
જ લાઈ-૨૦૧૯. 
 

20,000 ઓહફસ અને 
હફલ્ડ વકચ  

૮ િકાશક માર 

ભોળાભાઈ 
સોલુંકી 

9687031145 

ટી.બી. ર્વભાગ સીવીલ 
હોક્સ્પટલ ગાુંધીનગર 

હબ એજન્ટ  16000 
િોજેક્ટ અંત 
ફેબ્ર -૨૦૨૦.  

૯ મહને્ર 

કે પગી 

8238073816 ‘ઓબીસી કમીશન’ 
ગાુંધીનગર 

આંકડાકીિ 
સહાિક 

12,500 ડટેા તૈિાર 
કરવા  
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૧૦ હદનેશક માર 
મુંગળભાઈ 
ખાુંટ 

8160649593 ‘ઓબીસી કમીશન’ 
ગાુંધીનગર 

આંકડાકીિ 
સહાિક 

12,500 ડટેા તૈિાર 
કરવા 

૧૧ ર્નલેશભાઈ 
એસ. 
વસાવા 

9638162351 ‘ઓબીસી કમીશન’ 
ગાુંધીનગર 

આંકડાકીિ 
સહાિક 

12,500 ડટેા તૈિાર 
કરવા 

૧૨ િશાુંતક માર 
મોહનભાઈ 
વાઘેલા 

6352331972 ‘ઓબીસી કમીશન’ 
ગાુંધીનગર 

રીસર્ચ સહાિક 12,500 ડટેા તૈિાર 
કરવા 

 

૧૫.૨ પહરસરની બહાર ર્નય ક્ક્ત (Off Campus Placement) ર્વવરણ 

ર્વદ્યાથીઓની  નોકરી અંગેની  ર્વગત  ( ૩૧/૦૩/૨૦૨૦  સ ધીની ક્સ્થર્ત )  
 

ક્ર 

મ 
ર્વદ્યાથીન ું 
નામ 

MSW 

પાસ 
કિાચન  ું 
વષચ 

ફોન નુંબર 

વોટ્સઅપ 
નુંબર 

એજન્સી/સુંસ્થાન ું નામ અને 
સરનામ ું 

હોદ્દો પગાર કાિચનો િકાર 

૧ અર્મતાબેન 
લક્ષ્મણભાઈ 
ખાુંટ 

૨૦૧૯ 9586540488 ‘ર્શશ ગહૃ’પાલડી અમદાવાદ 

 

સમાજકાિચકર 
જૂન-૨૦૧૯  
 

8,000 ઓહફસ /હફલ્ડ 
વકચ   

૨ આરતી 
ખોડ ભાઈ  
ડાભી 
 

૨૦૧૯ 7698824306 ‘શ્રી હીરાલાલ ભગવતી 
રે્રીટેબલ ટ્રસ્ટ’  
C/O (મારફત), શ્રીમર્ત 
સુંતોકબા ભગવતી જનરલ 
હોક્સ્પટલ,ધોળકા.       

સહાિક ર્શક્ષક 
જ ન-૨૦૧૯ 

10,000 ર્શક્ષક અને 
ઓહફસ વકચ  
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૩ 

 

 

 

 

 

હકિંજલ 
અશોકભાઈ 
અગ્રવાલ 

9081259452 ‘જે-પાલ,દલક્ષણ એર્શિા 
રીમલેન્ડ 
સોસાિટી,નવરુંગપ રા 
અમદાવાદ. 

સવેિર, ફેબ્ર -
૨૦૨૦ 

20,000 હફલ્ડ વકચ  
વીમા સેવા 
સવે  
 

૪ ખ શ્બ  
કાસમભાઈ 
મનસ રી 

7041454289 

તાલીમ 

 NHFS અમદાવાદ 

સ્ત્રી આરોગ્િ 
કાિચકર 

21000 

વકચ  અને 
પરીક્ષા 
તૈિારી  

૫ ખ શ્બ  
હાજીભાઈ 
મનસ રી 

7096533887 ‘આત્મીિતા ગ જરાત’ 
મહસેાણા   
 

કમ્ય નીટી 
ફેસીલેટર,હડસે-
૨૦૧૯Dec.  2019 

18,500 હફલ્ડ વકચ  

૬ ગ ુંજનબેન 

હદલીપભાઈ 

િજાપર્ત 

7485936602 ર્વદ્યા ભારતી અભિમ, 
પરીક્ષણ અને સુંશોધન કેન્ર, 
ગાુંધીનગર,સેક્ટર-૨૨  
 

ઇન્સ્ટ્રકટર 

સપ્ટે-૨૦૧૯  
 

12,250 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૭ જિશ્રીક ુંવર
બા 
ર્વજેન્રર્સિંહ 
રાઉલ 

 

9409633783 ‘પિાચવરણીિ સ્વચ્છતા 
સુંસ્થાન’ સ ઘડ, 
જજ:ગાુંધીનગર  

ઇન્સ્ટ્રકટર 

ઓગષ્ટ-૨૦૧૯  
 

10,000 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૮ જેર્નક 
નર્વનભાઈ 
પટેલ 

8469012555 ‘ઓબીસી કમીશન’ 
ગાુંધીનગર  

આંકડાકીિ 
સહાિક  

12,500 ઓહફસ વકચ   

૯ ઝુંખના 
ર્નલેશભાઈ 
પટેલ 

6351957717 ‘રે્તના’ અમદાવાદ હફલ્ડ મેંટોર જૂન-
૨૦૧૯  
 

15,250 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૧૦ 

 

 

 

 

દક્ષાબેન 
ધીરજભાઈ 
વેગડ 

7600805688 

 
‘સ્વરાજ’ (NGO) 

ર્વિંછીિા, રાજકોટ  
(Know fear programme) 

 

હફલ્ડ 
ઓગેનાઈઝર 
માર્ચ-૨૦૨૦  
 

10,000 

 
હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૧૧ હદવ્િાબેન  
ભરતગીરી  
ગોસ્વામી 

9173048721 ‘અલ્ટ્રસ્ટ’ માનર્સક 
આરોગ્િની હોક્સ્પટલ, 
અમદાવાદ 

મનોલર્હકત્સકીિ 
સમાજકાિચકર-
નવે.-૨૦૧૯  
 

11,000 હફલ્ડ વકચ   
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૧૨ ર્નલેશભાઈ 
એસ.  
વસાવા 
 

9638162351 ‘ઓબીસી કમીશન’ 
ગાુંધીનગર 

આંકડાકીિ 
સહાિક 

12,500 ઓહફસ વકચ   

૧૩ પારસક માર 

મોહનભાઈ 
ટાુંક 

8140741352 ‘અલ્ટ્રાટેક ર્સમેન્ટ કુંપની’ 
“CSR” ભાવનગર 

 

િોજેક્ટ 
કૉ.ઓડીનેટર 

મે-૨૦૧૯  

19,500 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૧૪ િહદપર્સિંહ  
નરેન્રર્સિંહ 
વાઘેલા 

9574525595 ‘અદાણી ફાઉન્ડશેન’ મ ન્રા, 
કચ્છ-ભજૂ.  

ઉત્થાન સહાિક 
સપ્ટે-૨૦૧૯ 

15,000 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૧૫ ર્િિુંકાબેન 

ગણપતભાઈ 

પરમાર 

9265512641 ‘જે-પાલ,દલક્ષણ એર્શિા 
રીમલેન્ડ 
સોસાિટી,નવરુંગપ રા 
અમદાવાદ. 

સવેિર,ફેબ્ર -
૨૦૨૦ 

20,000 હફલ્ડ વકચ  
(વીમો સેવા 
સવે) 

૧૬ ભ્ાુંતીબા 
અર્નરૂધ્ધર્સિં
હ વાઢેર 

9327516661 

 લોક્મીત્રા ધેધ કી, 
તા: ર્વિંછીિા 
જજ: રાજકોટ 

ર્શક્ષણ સ ર્વધા 
આપનાર 

 

10000  

 

 

 

ર્શક્ષણ 
સ ર્વધા  
 

 

 

૧૭ મર્નષારમેશ
ભાઈ 

મકવાણા 

9726638417 ‘૧૮૧-અભિમ મહહલા 
હલે્પલાઇન’ લ ણાવાડા, 
મહીસાગર. 

આઉટરીર્ 
કાઉન્સેલર,   
સપ્ટે-૨૦૧૯ 

12500 હફલ્ડ વકચ   

૧૮ મ કેશભાઈ 
ઘ સાભાઈ 
ર્શિાળ 

9909839989 ‘ર્પરામલ ફાઉન્ડશેન’ 
ર્પરામલ સ્ક લની લીડરશીપ,  
બાગડ, રાજસ્થાન  

િોગ્રામ લીડર 
જ લાઈ-૨૦૧૯ 

36,000 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  
(મેંટોરીંગ) 

૧૯ રક્શ્મકા 
હદનેશભાઈ 

ડાભી 

8487090127 ‘હ્ય મન ડવેલપમેન્ટ સુંશોધન 
કેન્ર’ ઝેર્વિસચ કૉલેજ,  
નવરુંગપ રા, અમદાવાદ. 

રીસર્ચ સહાિક 

ઓક્ટોબર-૨૦૧૯ 

15,000 ઓહફસ વકચ  

૨૦ રાહ લભાઈ 

કટ ભાઈબારી
િા 

8141818898 ‘આનુંદી” અમદાવાદ વકચ  
સ્થળ-સહરેા, જજ: પુંર્મહાલ 

કોમ્ય નીટી 
ઓગેનાઈઝર-
જ લાઈ-૨૦૧૯  

12,000 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  

૨૧ ર્વકીતાબેન
અશોકભાઈ 
પટેલ 

7622801621 ‘TRTI ગ જરાત ર્વદ્યાપીઠ, 
અમદાવાદ  

હફલ્ડ 
આર્સસ્ટન્ટ,નવે-
૨૦૧૯ 

15,000 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  
(રીસર્ચ) 
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 મનોચચફકત્સકીય સમાજકાયષ : ૨૦૧૯ના નોકરી લાગેલા વવદ્યાર્થીઓની યાિી  
 

ક્રમ ર્વદ્યાથીન ું 
નામ 

ફોન નુંબર 

વોટ્સઅપ 
નુંબર 

એજન્સી/સુંસ્થાન ું નામ 
અને સરનામ ું 

હોદ્દો પગાર કાિચનો િકાર 

૧ ર્વજિ સેનમા  7600478073 ‘માનર્સક આરોગ્િની 
હોક્સ્પટલ’ શાહીબાગ 
અમદાવાદ. 
 

મનોલર્હકત્સ
કીિ 
સમાજકાિચકર
-ઓગષ્ટ-
૨૦૧૯ 

11,500 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ  કાઉન્સેલલિંગ  
 

૨ મહહમા પવાર 7203054252 ‘હદવ્િમ’ 
મનોલર્હકત્સકીિ સુંસ્થા 
પલસાણા ર્ોકડી, 
પલસાણા, જજ: સ રત  

કાઉન્સેલર 

જ લાઈ-
૨૦૧૯ 

10,000 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ  કાઉન્સેલલિંગ  
 

3 સેજલ 
પરમાર 

8140654637 ‘માનર્સક આરોગ્િની 
હોક્સ્પટલ’ શાહીબાગ 
અમદાવાદ. 
 

કાઉન્સેલર 

જ લાઈ-
૨૦૧૯ 

10,500 હોક્સ્પટલ હફલ્ડ 
વકચ  કાઉન્સેલલિંગ  
 

૪ ભરૂ્મકા પટેલ 

 

9512110525 

તાલીમ, અમદાવાદ 
હફલ્ડ વકચર 
/રીસર્ચ 

21,000 રીસર્ચ 

 

 

 

૨૨ સ ર્મતક માર 

ગૌતમભાઈ 
દેસાઈ 

9054210554 

દીપક  ફાઉન્ડશેન   બરોડા ટે્રનર 12000 - 

૨૩ હમેુંતભાઈ 

છગનભાઈ 
દેશમ ખ 

9537016196 

લોકમુંગલમ રે્રીટેબલ ટ્રસ્ટ, 
ધરમપ ર 

હફલ્ડ ઓહફસર 10000 
ર્શક્ષણ અને 
પિાચવરણ 

૨૪ RANJAN 
DABHI 

9712506817 ‘ઓપન શેલ્ટર હોમ’ 
કાુંકહરિા, અમદાવાદ 

આઉટરીર્ વકચર 
જૂન-૨૦૧૯  
 

7,000 હફલ્ડ વકચ / 
ઓહફસ વકચ  
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૧૬. સમાજકાિચ ર્વસ્તરણ કેન્ર દ્વારા આિોજજત સેવાકીિ િવરૃ્તઓ : 
 

સમાજકાયષ વવસ્તરણ કેન્ર-ગોતા  

ક્રમ ર્વગત તારીખ સ્થળ સુંખ્િા સહિોગ તજજ્ઞ 
 ૧ ડને્ટલ ચેક-અપ 

કેમ્પ 
૨/૪/૧૯ ગોતા 

કેન્ર 
૯૬ ડને્ટલ કોલેજ, 

મણીપરુ 
પ્રા.શાળાગોતા 

ડૉ.વપ્રયાાંક સિુાણી + ૬ 
ડોક્ટરની ટીમ. 
ડૉ.અશોક પટેલ 

 ૨ સવાષઇકલ કેન્સર 
સ્ક્રીનીંગ 

૨/૪/૧૯ આરોગ્ય 
કેન્ર  
કણભા 

૧૩ ઇન્ડીયન રેડ ક્રોસ 
સોસાયટી 

કવવતાબેન+ ડોક્ટર 
ડૉ.િાવમનીબેન 
ડૉ.અશોક પટેલ   

 ૩ ટી.બી.વનિાન કેમ્પ ૫/૪/૧૯ વસિંગરવા ૭૦ વસવવલ હોસ્સ્પટલ શ્રીનૈનેશ નાન્િોલીયા 
ડૉ.અશોક પટેલ 

 ૪ તરુણાવસ્ર્થાનુાં 
વશક્ષણ 

૫/૪/૧૯ ભવુાલડી ૨૬ FPAI, અમિાવાિ શ્રીનેહાબેન પાંચાલ 
ડૉ.અશોક પટેલ   

 ૫ ફડપ્રેશન, 
ડાયાચબટીશ, 
કબજજયાત   અંગ ે
માગષિશષન 

૯/૪/૧૯ ગોતા 
કેન્ર 

૬૬ આિશષ 
અમિાવાિ 

ડૉ.સરોજબેન ચોક્સી 
શ્રી પારૂલબેન પટેલ  
કોપોરેટર, ગોતાવોડષ   
ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

 ૬ વસવણ 
તાલીમાર્થીઓને 
પ્રમાણપત્ર વવતરણ   

૯/૪/૧૯ ગોતા 
કેન્ર 

૩૨ આિશષ અમિાવાિ શ્રી નીનાબેન 
શ્રી સ્નેહાબેન 
શ્રી વવમલભાઈ 
ડૉ.અશોક પટેલ 

 ૭ ગોતા વવ. કેન્રની 
પ્રવવૃિ/તાલીમ  
અંગે માગષિશષન 

૨૭/૬/૧૯ ગોતા 
કેન્ર 

૨૫ આિશષ અમિાવાિ ડૉ.અશોક પટેલ 
શ્રી ભારતીબેન 
શ્રી ફહનાબેન 

 ૮ ઓફરગામી તાલીમ ૨૮/૬/૧૯ 
   ર્થી 
૨૯/૬/૧૯ 

ગોતા 
કેન્ર 

૬૮ આિશષ 
અમિાવાિ 
પ્રા.શાળા,ગોતા   

શ્રી રૂપાબેન શાહ   
ડૉ. અશોક પટેલ 
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 ૯ વસવણ તાલીમ 
વગષ: 
સમય  /   સાંખ્યા 
૧૨ ર્થી ૨    ૧૪   
 ૨ ર્થી ૪    ૧૪ 

 

૧/૪/૧૯ 

     ર્થી 
૩૦/૬/૧૯   

ગોતા 
કેન્ર 

૨૮    આિશષ અમિાવાિ   શ્રી ભારતીબેન પાંચાલ 

૧૦   વવશ્વ વસવત ફિવસ 
ની ઉજવણી 

૧૧/૦૭/૧૯   ગોતા કેન્ર ` ૨૮   ગ્રામજનો પ્રા.શાળા- 
ગોતા 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 
શ્રીજયશ્રીબેન,આચા
યાષ 
પ્રા.શાળા, ગોતા 
શ્રીવાંિનાબેન, વશચક્ષકા  
પ્રા,શાળા- ગોતા    

૧૧    વવશ્વ વસવત 
સપ્તાહની 
ઉજવણી  વનવમિે 
માગષિશષન અને 
સીવણ તાલીમના 
પ્રમાણપત્રનુાં 
વવતરણ 

૧૨/૭/૧૯   ગોતા કેન્ર ૪૩   આિશષ અમિાવાિ ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

શ્રી િેવેન્રભાઈ સોની   
શ્રી નીનાબેન ઝવેરી 
શ્રી ભારતીબેન 
પાંચાલ 

શ્રી ફહનાબેન ગજ્જર   

૧૨    વવવવધ વાનગી 
વનિશષન તાલીમ 

 

૧૮/૭/૧૯   ગોતા કેન્ર ૩૪   આિશષ અમિાવાિ શ્રી ફહરલબેન ચોક્સી   

૧૩    વવવવધ રોગોમાાં 
આહાર-વવહાર દ્વારા 
સ્વાસ્્યની 
જાળવણી 

૩૦/૦૭/૧૯ ગોતા કેન્ર 

 

 

૩૭ આિશષ અમિાવાિ શ્રી વવનોિભાઈ 
ઠક્કર 

૧૪    નેત્રવનિાન તર્થા 
મોવતયાના 
ઓપરેશન કેમ્પ 

૨૫/૦૮/૧૯ વવશ્વકમાષ 
માંફિર, ગોતા 
બ્રીજ પાસ,ે 

ચાાંિલોડીયા 

૧૫૦ આિશષ અમિાવાિ 

લાયન્સક્લબ ઓિ 
ફિસ્ગ્વજયનગર 
ડીગ્નીટી, આઈ 
હોસ્સ્પટલ, ઓગણજ 

ડૉ. કે. કે. પ્રજાપવત, 

શ્રી રૂપાબેન શાહ,  

લાયન્સ ક્લબના 
હોદે્દિારો,   
શ્રી િેવેન્રભાઈ સોની 
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તેમજ અન્ય સાંસ્ર્થાના  
પ્રવતવનવધઓ 

૧૫    મફહલા જાગવૃત 
કાયષક્રમ 

મફહલા અને 
બાળવવકાસ 
વવભાગ ગજુરાત 
સરકાર  
 

PSBSC – Police 

Station Base 

Support Centre 

૧૨/૦૯/૧૯ ગોતા કેન્ર ૪૪ મફહલા શસ્ક્ત કેન્ર 

જજલ્લા મફહલા 
શસ્ક્ત કેન્ર, 

અમિાવાિ 

૧૮૧ અભયમ 
મફહલા હલે્પ લાઈન 

*શ્રીવવૃતકાબેન  
વેગડા મફહલા 
કલ્યાણ અવધકારી 
લાલિરવાજા 

*શ્રી રેન્જુબેન 
વસાવા 
૧૮૧,મફહલાહલે્પલા
ઇન 

*શ્રીવનલમબેન 

પારસવાણી(PSBSC) 

કાઉન્સેલર,બોપલ 
(PS) 

*ડૉ.અશોકભાઈ 
પટેલ   

૧૬    મફહલાઓની  
સારવાર 

૧૨/૦૯/૧૯ ગોતા કેન્ર ૪૪ આિશષ અમિાવાિ શ્રી શ્વતેાબેન વમસ્ત્રી 

૧૭    મફહલા 
સશસ્ક્તકરણ 
કાયષક્રમ 

મફહલા અને 
બાળવવકાસ 
વવભાગ ગજુરાત 
સરકાર)   
PSBSC – Police 

Station Base 

Support Centre 

૨૭/૦૯/૧૯ હનમુાનજી 

ની વાડી, 
ઓગણજ 

૨૮ જજલ્લા   મફહલા 
શસ્ક્ત કેન્ર, 

અમિાવાિ 

૧૮૧ અભયમ 
મફહલા હલે્પ લાઈન 

બોપલ પોચલસ 
સ્ટેશન 

*ડૉ.અશોકભાઈ 
પટેલ 

*શ્રીવવૃતકાબેન  
વેગડા (મફહલા 
કલ્યાણ અવધકારી)   
*શ્રી રેન્જુબેન 
વસાવા 
૧૮૧,મફહલા 
હલે્પલાઇન 

*શ્રીવનલમબેન 
પારસવાણી 
કાઉન્સેલર, (PSBSC) 

*શ્રીપારૂલબેન 
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ધાાંધચલયા   P S I 

૧૮    વસવણ તાલીમ 
વગષ: 
સમય  /   સાંખ્યા 
૧ર્થી૩      ૧૫ 

૩ર્થી૫      ૧૪ 

૦૧/૦૭/૧૯ 

     ર્થી 
૩૦/૦૯/૧૯   

ગોતા કેન્ર ૨૯    આિશષ અમિાવાિ   શ્રી ફહનાબેન ગજ્જર   

૧૯    મફહલા 
સશસ્ક્તકરણ /  
જાગવૃત કાયષક્રમ 

૦૩/૧૦/૧૯ ઝાણ ુ

તા: િસક્રોઈ 

૦૭ જજલ્લા મફહલા 
શસ્ક્ત કેન્ર, 

અમિાવાિ. 
૧૮૧ અભયમ 
મફહલાહલે્પ લાઈન 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

  

શ્રી વવૃતકાબેન વેગડા 
 

શ્રી શીતલબને પટેલ 

૨૦    સ્વરોજગારી   
તેમજ સ્વ-સહાય 
જૂર્થ બનાવવા  
અંગે  માગષિશષન 

૧૧/૧૦/૧૯ કણભા 
તા: િસક્રોઈ 

૫૦ સમાજકાયષ વવસ્તરણ 
કેન્ર-ગોતા, UCD 

અમિાવાિ 

શ્રીમહશેભાઈ િરજી 
UCD, અમિાવાિ 

ડૉ.િાવમનીબેન શાહ 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૧    સ્વરોજગારી અંગે 
માગષિશષન 

૧૭/૧૦/૧૯ ગોતા કેન્ર ૧૬ ગોતા કેન્ર ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૨    સીવણ 
તાલીમાર્થીઓને 
પ્રમાણપત્ર 
વવતરણ 

૧૪/૧૧/૧૯ ગોતા કેન્ર ૨૫ આિશષ અમિાવાિ શ્રીપારૂલબેન પટેલ 
કાઉન્સેલર 

શ્રી િેવેન્રભાઈ, 

શ્રીનીનાબેન 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૩    પ્રાકૃવતક ચચફકત્સા 
આહાર,માટીપાણી 
ની સારવાર 

૧૪/૧૧/૧૯     
     ર્થી 
૧૬/૧૧/૧૯ 

ગોતા કેન્ર ૬૬ આિશષ અમિાવાિ ડૉ.અનષુ્ટ્કાબેન શમાષ 

૨૪    બાળ ફિલ્મ શો 
(સન્ડ,ે પકડા ગયા) 

૨૩/૧૧/૧૯ ગોતા કેન્ર ૮૪ આિશષ અમિાવાિ 

પ્રા.શાળા, ગોતા 
શ્રી આકાશભાઈ 
ગવારે 

૨૫    વસવણ તાલીમ 
વગષ:સમય/  
સાંખ્યા 

૦૧/૧૦/૧૯ 

     ર્થી 
૩૧/૧૨/૧૯   

ગોતા કેન્ર ૨૦ આિશષ અમિાવાિ   શ્રી ફહનાબેન ગજ્જર   
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૧ર્થી૩      ૧૩   
૩ર્થી૫      ૭   

 

 

૨૬   મફહલાઓ માટે 
માગષિશષન બેઠક 

૨૨/૦૧/૨૦ ગોતા કેન્ર ૨૪ ગ.ૂવવ.નીપ્રવવૃિઓ, 

વશક્ષણ, શતાબ્િી 
વર્ષની ઉજવણી 
અંગે વાત કરી. 

ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ 

૨૭     એક્યપેુ્રશર તાલીમ ૨૭/૦૧/૨૦ 

      ર્થી 
૩૧/૦૧/૨૦ 

ગોતા કેન્ર ૨૨ આિશષ અમિાવાિ શ્રી નીતાબેન શેઠ 

૨૮     વસવણ તાલીમ 
વગષ: 
સમય  /   સાંખ્યા         

૧/૦૧/૨૦   
     ર્થી 
૩૧/૦૩/૨૦     

ગોતા કેન્ર ૧૮ આિશષ અમિાવાિ   શ્રી ફહનાબેન ગજ્જર  
કોરોનાનેલીધે 
તા:૧૬/૩  ર્થી 
સ્ર્થચગત કરેલ. 

 હહન્દી અને ગાુંધી ર્વર્ારની પરીક્ષા :   ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ સાંચાચલત ફહન્િી ભવન દ્વારા આયોજજત ફહન્િી 
અને ગાાંધી વવચારની પરીક્ષા ગોતાગામ તેમજ આજુ-બાજુના ગામ અને ક્ષેત્રકાયષના ગામની શાળાઓમાાં 
યોજાય તે માટે પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવેલ. તેમાાં ફહન્િી પરીક્ષામાાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯માાં નીચેની વવગત ે
પરીક્ષાર્થીઓએ ઉમેિવારી નોંધાવી. 
 

ક્રમ શાળા બાલપોથી પહલી દૂસરી તીસરી ર્વનીત ક લ 

૧ ગોતા પ્રા.શાળા, ગોતાગામ ૧૨ ૨૧ - - - ૩૩ 

૨ િેવનગર પ્રા.શાળા ૦૮ - - - - ૦૮ 

૩   શેઠ અમલૂખ વવદ્યાલય,  

ગોતા 
૨૫ ૦૬ ૦૬ ૧૨ ૨૬ ૭૫ 

૪   ગોતા હાઉવસિંગ પ્રા.શાળા - - ૪૦ - - ૪૦ 

૫ શ્રીમવત એ.એ.એસ. પટેલ 
પ્રા.શાળા, ઓગણજ 

૨૮ ૪૨ - - - ૭૦ 

૬ આિશષ પ્રા.શાળા, ઓગણજ ૧૯ ૨૪ - - - ૪૩ 

  ૯૨ ૯૩ ૪૬ ૧૨ ૨૬ ૨૬૯ 
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ગજૂરાત ર્વદ્યાપીઠના 100 વષચની ઉજવણી ર્નર્મતે્ત  ૮ ગામના ૧૦ જૂથ દ્વારા ૫૭૦ લોકોએ  ગજૂરાત 
ર્વદ્યાપીઠની  મ લાકાત લીધી:  
          બા-બાપ ુ ૧૫૦, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ શતાબ્િી વર્ષ, સમાજકાયષ વવભાગના ૫૦ વર્ષ, રાષ્ટ્રીય સેવા 
યોજનાના ૫૦ વર્ષ તેમજ વવનોબા ભાવેની ૧૨૫મી જન્મ જયાંતી વનવમિે અમિાવાિની આજુ-બાજુના 
ગામના વવદ્યાર્થીઓ, ગ્રામજનોને સમાજકાયષના વવદ્યાર્થીઓની મિિર્થી ૮ ગામના ૧૦ જૂર્થ દ્વારા ૫૭૦ લોકોને 
ગજૂરાત વવદ્યાપીઠની  મલુાકાતે લાવવામાાં આવ્યા હતા. તેમને ગજૂરાત વવદ્યાપીઠની ડોક્યમેુન્ટરી, આફિવાસી 
તાલીમ અને સાંશોધન કેન્ર, ઉજાષ પ્રકલ્પ, ગ્રાંર્થાલય, વવજ્ઞાન કેન્ર, મોરારજી િેસાઈ મ્યચુઝયમ, ખાંભાતી કવૂા, 
ઉદ્યોગ વવભાગ તેમજ પફરસરની  મલુાકાત કરાવીને ગજૂરાત વવદ્યાપીઠના વશક્ષણ વવરે્ માફહતગાર કરવામાાં 
આવ્યા હતા. ભવવષ્ટ્યમાાં  વશક્ષણ લેવા આવવા માટે અનરુોધ કરવામાાં આવ્યો હતો. બધા મલુાકાતીઓએ 
આનાંિ વ્યક્ત કયો.                                                      
સમાજકાિચ ગ્રામ ર્વસ્તરણ કેન્ર, થલતેજ 

 

ક્રમ  તારીખ / સમય  કાયષક્રમ વવગત  સહયોગી સાંસ્ર્થા       તજજ્ઞ લાભાર્થી  
સાંખ્યા  

૧ ૧૧/૦૭/૧૯  
( ૩ ર્થી ૫ )  

વવશ્વ વસ્તી ફિન- ઉજવણી  V.S. Hospital 

પાલડી ,અમિાવાિ 
ડૉ. જગિીશ િાિડા   ૨૭ 

૨ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ 
{૩:૩૦ર્થી ૫:૦૦} 

માનવ કલ્યાણ 
યોજનાઓનુાં માગષિશષન  

આિશષ અમિાવાિ શ્રી ફકરણ મોિી  ૨૮  

૩ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯  
{ ૩:૩૦ર્થી ૫:૩૦} 

 

 કાયિેસરનુાં વવલ અને  
વવસયતનામુાં  

આિશષ અમિાવાિ શ્રી શેલેર્ભાઈ શાહ  ૨૫ 

૪ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯  
{૩ ર્થી ૪:૩૦} 

વકૃ્ષ સપ્તાહ ( ૧ ર્થી ૭ 
સપ્ટે.) વનવમિ ે- વકૃ્ષા 

રોપણ કાયષક્રમ    

ર્થલતેજ ગામના 
બહનેો-ભાઈઓ 

ડૉ. બાિર કુરેશી 
અને  શ્રી 
વાંિનાબેન    

૧૬ 

૫ ૦૧/૧૦/૨૦૧૯  
{ ૯:૩૦ર્થી ૧૧:૦૦} 

ગાાંધી જયાંતી વનવમિ ે

જાહરે સિાઈ મહા 
અચભયાન  

લાયબ્રેરીના 
સીનીયર સીટીઝન  

           શ્રી 
કીવતિભાઈ   

૧૩ 

૬ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 
{ ૩:૦૦ર્થી ૫:૦૦} 

નવરાત્રી વનવમિ ે' ગરબા 
'કાયષક્રમ. 

સીવણ વગષની 
બહનેો  

શ્રી વાંિનાબેન  ૧૯ 

૭ ૦૯ ર્થી ૧૧ કાયષક્રમ – રેઈકી  આિશષ અમિાવાિ શ્રી પ્રજ્ઞાબેન શાહ  ૦૯ 
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ડીસે.૨૦૧૯ 
{ ૨:૦૦ ર્થી ૫:૦૦} 

૮ ૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 
 ૩:૦૦ર્થી ૫:૦૦ 

કુફકિંગ & બેફકિંગ – સેવમનાર   આિશષ અમિાવાિ શ્રી મોનાબેન સોની    ૨૭ 

::  કાિમી ધોરણે  ર્ાલતી િવર્ત્ત  :: 
૧. ૨.            લાઈબે્રરી  :   ૧ જાન્યઆુરી ૨૦૦૬ ર્થી આ કેન્રમાાં સીનીયર વસટીઝનો દ્વારા લાયબ્રેરી કાયષરત છે. 

જેમાાં કુલ ૧૨૭ સભ્યો નોંધાયેલા છે.આ લાયબ્રેરીમાાં સામાજજક, આદ્યાજત્મક, આરોગ્ય તર્થા જીવન 
વવકાસને લગતા ૬૦૦૦ ઉપરાાંત પસુ્તકો,  ૭ જેટલા સામવયકો, ૫ જેટલા સમાચાર પત્રો વનયવમત આવે 
છે. ૩૫ ર્થી ૪૦ જેટલા સીનીયર વસટીઝનો વનયવમતપણ ેસવારે ૯ ર્થી ૧૨:૩૦ ના સમયે , સોમ ર્થી શવન 
આ લાયબ્રેરીનો ઉપયોગ કરે છે. આ ઉપરાાંત નોંધાયેલ સભ્યોમાાંર્થી અવનયવમત રીતે પસુ્તકો ઘરે લઇ 
જઈ લાયબ્રેરીનો સદ્ઉપયોગ કરે છે. 

૨. સી      સીવણ વગચ :  તા.: ૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ર્થી સીવણ વગષની શરૂઆત ર્થઇ, જે વનયવમત ચાલ ેછે. આ વગષ 
સાાંજે ૩ ર્થી ૫, સ્પેશ્યલ ઇન્સ્રકટર દ્વારા ચલાવવામાાં આવ ે છે બે બેચ સ્પેશ્યલ ઇન્સ્રકટર દ્વારા 
ચલાવવામાાં આવ,ે જેમાાં િરેક બેચમાાં ૧૦ ર્થી ૧૨ એટલે કે િરોજ ૨૦ ર્થી ૨૨ લાભાર્થીઓ આ વગષનો 
લાભ લે છે.આ તાલીમ વગષમાાં ત્રણ માસનો સ્પેવશયલ કોર્ષ  નક્કી કાયષ મજુબ – વસલાઈ મશીનની 
જાણકારી, વસલાઈ કામ, કટીંગ કામ, જુિી-જુિી પેટનષ વગેરે શીખવવામાાં આવે છે. ત્રણ માસની વનયવમત 
તાલીમ પણૂષ કરનારને પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાાં આવે છે. આ વર્ષમાાં ત્રણ બચે પણૂષ કરેલ છે તર્થા 
ચોર્થી બચે હાલમાાં ચાલ ુછે. 

૩.     એક્ય િેશર િેકટીશ કેમ્પ  : ર્થલતેજ વવસ્તરણ કેન્રમાાં ૧૮/૧૨/૨૦૧૮ ર્થી– િર માંગળ, બધુ, ગરુુ. 
બાિ માાંગ વધતાાં ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ર્થી િર સોમ ર્થી ગરુુ  સવારે ૧૦ ર્થી ૧૨ િરમ્યાન ડૉ. સરોજબેન 
અને ડૉ. ભાગષવીબેન આિશષ અમિાવાિ દ્વારા સેવા બજાવે છે, જેમાાં િરરોજ ૧૫ ર્થી ૧૮ જેટલા 
લાભાર્થીઓ વનયવમત લાભ લે છે. 

૪.             સામાન્િ રોગની સારવાર કેમ્પ  :  ર્થલતેજ વવસ્તરણ કેન્રમાાં ૨૦ જાન્યઆુરી ૨૦૨૦ ર્થી – િર  સોમ 
ર્થી શકુ્ર   સવારે ૧૦ ર્થી ૧૨ િરમ્યાન ડૉ. કાાંવતભાઈ ( MBBS )  દ્વારા ફિ સેવા કેમ્પ ચલાવે છે, જેમાાં 
િરરોજ ૧૨ ર્થી ૧૫ જેટલા લાભાર્થીઓ વનયવમત લાભ લે છે. 

૫.           હકશોરો / ર્વદ્યાથી ર્વકાસ િવરૃ્ત્ત વગચ : અમાયા િાઉન્ડશેન,અમિાવાિની મિિર્થી 
તા.:૧૭/૦૯/૨૦૧૮ના રોજર્થી આ વવદ્યાર્થી વવકાસ પ્રવવૃતઓની શરૂઆત ર્થઇ. જે વનયવમત રીતે ચાલી 
રહી છે. આ પ્રવવૃતઓ ર્થલતેજ ગામની ઝાંપડ પટ્ટી વવસ્તારના નોંધાયેલ ૫૫ ફકશોર-ફકશોરીઓ સાર્થે -  િર 
અઠવાડીએ શવનવારે બપોરે ૩:૦૦ ર્થી ૫:૦૦ અને રવવવારે ૧૧:૦૦ ર્થી ૧:૦૦ તર્થા જાહરે તહવેારો અને 
વેકેશનમાાં સવારે ૧૧:૦૦ ર્થી ૧:૦૦ િરમ્યાન નીચે મજુબની વવકાસની પ્રવવૃતઓ કરવામાાં આવે છે.  
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 વેસ્ટ માાંર્થી બેસ્ટ 

 ચચત્ર કામ સબાંધી { એલીમેન્ટરી, ઇન્ટરવમડીયેટ તર્થા િાઈન આટષ} વવશેર્ માગષિશષન અને પફરક્ષા 
અપાવી ચચત્ર કામ અનસુાંધાને આગળ વધારવા ખાસ પ્રોત્સાહન અને મિિ 

  પસષનાલીટી ડવેેલોપ્મેન્ટ, સ્વછતા, વ્યસન નાબિુી,  રમત-ગમત,  વાાંચન અને  લખેન વગેરે 

 

   ર્વશેષ િવરૃ્ત્તઓ : 
ક્રમ તારીખ / સમય કાયષક્રમ વવગત સહયોગી સાંસ્ર્થા      તજજ્ઞ લાભાર્થી  

સાંખ્યા 

૧ ૧૧/૦૭/૧૯ 
 ૩-00 ર્થી ૫-00  

વવશ્વ વસ્તી ફિન- ઉજવણી V.S. Hospital 

પાલડી ,અમિાવાિ 
ડૉ. જગિીશ િાિડા  ૨૭ 

૨ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ 
૩:૩૦ર્થી ૫:૦૦ 

માનવ કલ્યાણ 
યોજનાઓનુાં માગષિશષન 

આિશષ અમિાવાિ શ્રી ફકરણ મોિી ૨૮ 

૩ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯ 

૩:૩૦ર્થી ૫:૩૦ 

 

 કાયિેસરનુાં વવલ અને  
વવસયતનામુાં 

આિશષ અમિાવાિ શ્રી શેલેર્ભાઈ શાહ ૨૫ 

૪ ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ 
 ૩-00 ર્થી ૪:૩૦ 

વકૃ્ષ સપ્તાહ - ૧ ર્થી ૭ 
સપ્ટે. વનવમિે વકૃ્ષા રોપણ 

કાયષક્રમ    

ર્થલતેજ ગામના 
બહનેો-ભાઈઓ 

ડૉ. બાિર કુરેશી 
અને  

 શ્રી વાંિનાબેન    

૧૬ 

૫ ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ 
 ૯:૩૦ર્થી ૧૧:૦૦ 

ગાાંધી જયાંતી વનવમિ ે

જાહરે સિાઈ અચભયાન 

લાયબ્રેરીના 
સીનીયર સીટીઝન 

 શ્રી કીવતિભાઈ  ૧૩ 

૬ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 
 ૩:૦૦ર્થી ૫:૦૦ 

નવરાત્રી વનવમિ ે' 
ગરબાનો કાયષક્રમ. 

સીવણ વગષની 
બહનેો 

શ્રી વાંિનાબેન ૧૯ 

૭ ૯ - ૧૧ ડીસે.૧૯ 
 ૨:૦૦ ર્થી ૫:૦0 

કાયષક્રમ – રેઈકી આિશષ અમિાવાિ શ્રી પ્રજ્ઞાબેન શાહ ૦૯ 

૮ ૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 
 ૩:૦૦ર્થી ૫:૦૦ 

કુફકિંગ & બેફકિંગ – સેવમનાર   આિશષ અમિાવાિ શ્રી મોનાબેન સોની    ૨૭ 
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 ય વા ર્શલબર-2019ન ું આિોજન અને સુંિોજન:ડો. મનોજ પરમાર અને ડો.ર્વર્પન મકવાણા  
બા-બાપ  150 અને ગજૂરાત ર્વધાપીઠ શતાબ્દી વષચ ર્નર્મતે્ત આિોજજત ય વા ર્શલબર- 2019 
“ગાુંધી જીવન શૈલી, શાુંર્ત સ્થાપનાના સુંદભચમાું” 
 
27-5-'19 સોમ યવુા વશચબરાર્થીઓનુાં આગમન અને પફરચય  ડો વવવપન  

28-5-'19 માંગળ 
યવુા વશચબર ઉદ્દઘાટન ડો.રાજેન્ર ખીમાણી 
શાાંવત અને વવજ્ઞાનનો સાંબાંધ ડો.પાંકજ જોશી   

29-5-'19 બધુ 
શાાંવતની વવભાવના, વૈવશ્વક સ્તરે શાાંવતની પ્રસ્ર્થાપના માટેના પ્રયાસો. ડો.પ્રેમાનાંિ વમશ્રા 

શાાંવતને અસર કરતાાં પફરબળો તરીકે વૈજ્ઞાવનક આવવષ્ટ્કારનાાં નવીન 
આયામો. 

ડો. વનપા શાહ  

30-5-'19 ગરુુ 
સ્ર્થાવનક અને વૈવશ્વક પયાષવરણીય સમસ્યાઓના ઉકેલો અને શાાંવતની 
પ્રસ્ર્થાપના.   

શ્રી મહશેભાઇ 
પાંડયા  

શાાંવતનુાં માનવ સજિત બહૃિ સ્વરૂપ અને સકૂ્ષ્મ સ્વરૂપ.  ડો.મનોજ 

31-5-'19 શકુ્ર ગાાંધીની જીવન શૈલીમાાં સ્વયાં સાર્થ,ે સમિુાય સારે્થ, સષૃ્ષ્ટ્ટ સારે્થ 
શાાંવતમય જીવનની વવભાવના. 

શ્રી રામચાંરભાઈ, 
ડો.રવવન્ર પાંચોલી 

1-6-'19 શવન  હૃિય અને મનની કેળવણી માટેનુાં વાાંચન. શ્રી સાંજય િવ ે

2-6-'19 રવવ કેટલાાંક નોખા ચીલ ેચાલનાર યવુાનોની જીવનશૈલી. 
ડો.વવવપન 
મકવાણા  

3-6-'19 સોમ વશચબર સમાપન કાયષક્રમ. ડો.અનાવમક શાહ  
 ર્ાઈલ્ડલાઈન દ્વારા  િોજવમાું આવેલ તાલીમની ર્વગત: 

ક્રમ તારીખ/વાર/વવર્ય તજજ્ઞ વવગત 

૧ 

 
તારીખ : ૧૦-૦૭-૨૦૧૯ 

વવર્ય: બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની 
તાલીમ 

  સશુ્રી ચબનલ પટેલ 

સીટી કોડીનેટર, 
ચાઈલ્ડલાઈન 

આણાંિ ચાઈલ્ડ લાઈન ના 30 જેટલા 
સ્ટાિ મેમ્બરને બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની તાલીમ આપવામાાં 
આવી  

૨ તારીખ: ૧૯-૦૭-૨૦૧૯ 

વવર્ય: બાળકોના અવધકારો 
અને રક્ષણના મદુ્દાઓ 

સશુ્રી ચબનલ પટેલ સીટી 
કોડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન 

 ડો. જીતેન્રભાઈ પ્રજાપવત 

ITI પ્રોજેક્ટના ૧૦ વવદ્યાર્થીઓને તેમના 
પ્રોજેક્ટ અનરુૂપ તાલીમ આપવામાાં આવી  
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૩ તારીખ: ૧૯-૦૮-૨૦૧૯ 

વવર્ય: બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની 
તાલીમ 

સશુ્રી ચબનલ પટેલ સીટી 
કોડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન 

 શ્રી ઉિમ શમાષ ( ટાઈમ્સ 
િાઉન્ડશેન) 

કડી સવષ વવદ્યાલયના ૨૭૭ વવદ્યાર્થીઓ 
અને ૩૦ વશક્ષકોને બાળકોના જાતીય 
શોર્ણ જાગવૃત મેન્યઅુલ પર તાલીમ 
આપી  

૪ તારીખ : ૦૫-૦૯-૨૦૧૯ 

વવર્ય: બાળકોના અવધકાર 
અને વતષમાન સમયના 
પ્રશ્નો  

  ડો. આનાંિીબેન પટેલ 

(વનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
 ડો. િાવમનીબેન શાહ  
પ્રો. સમાજકાયષ વવભાગ 

 સશુ્રી મીની જોશેિ 

 ACP, SJPU 

 સશુ્રી શીતલ પ્રિીપ  
બચપન બચાવો આંિોલન 

શ્રી ફિલીપભાઈ મેર  
જીલ્લા બાળ સરુક્ષા એકમ 

અમિાવાિ શહરેની સમાજકાયષ વવર્યની 
૨ કોલેજના વવદ્યાર્થીઓ સાર્થે એક 
ફિવસીય કાયષશાળાનુાં આયોજન કયુું હત ુાં 
જેમાાં ૮૦ વવદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો  

૫ તારીખ : ૩૦-૦૯-૨૦૧૯  
વવર્ય: બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની 
તાલીમ 

સશુ્રી ચબનલ પટેલ સીટી 
કોડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન 

બાળકોના જાતીય શોર્ણ ના જાગવૃત 
મેન્યઅુલ  
પર MSW ના ૪૫ વવદ્યાર્થીઓને તાલીમ 
આપી 

૬ તારીખ: ૦૯-૧૦-૨૦૧૯ 

વવર્ય: બાળકોના જાતીય 
શોર્ણ અને સાંવેિનશીલતા  

ડો. કેતન ભરડવા  

ડો. લતીકા શાહ 

સશુ્રી  ચબનલ પટેલ 

શ્રી વવજયભાઈ પ્રજાપવત  

બાળકોના જાતીય શોર્ણ અને 
સાંવેિનશીલતા વવર્ય પર 30 પોલીસ 
ઇન્સ્પેક્ટર અને SHE ટીમના સભ્યોન ે
તાલીમ આપવામાાં આવી 

૭ તારીખ: ૧૯-૧૦-૨૦૧૯  
વવર્ય:  જેજે એક્ટ અને 
પોક્સો એક્ટમાાં પોલીસની 
ભવૂમકા  

સશુ્રી ચબનલ પટેલ 

સીટી કોડીનેટર, 
ચાઈલ્ડલાઈન 

શ્રી વવજયભાઈ પ્રજાપવત  

અમિાવાિ જીલ્લાના ગ્રામ્યના ૨૫ 
પોલીસ કમષચારીઓને  તેમની ભવૂમકા 
વવર્ે તાલીમ આપવામાાં આવી  

૮ તારીખ: ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ 

વવર્ય: બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની 
તાલીમ 

ડો. આનાંિીબેન પટેલ 

(વનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
સશુ્રી ચબનલ પટેલ સીટી 
કોડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન 

બાળકોના જાતીય શોર્ણ ના જાગવૃત 
મેન્યઅુલ  
પર  કસ્તરુબા કન્યા બાચલકા વવદ્યાલયના 
૭૦ વશચક્ષકાઓને તાલીમ આપવામાાં 
આવી  

૯ તારીખ: ૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ડો. આનાંિીબેન પટેલ બાળકોના જાતીય શોર્ણના જાગવૃત 
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વવર્ય:બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની 
તાલીમ 

 

(વનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
સશુ્રી ચબનલ પટેલ 
સીટીકોડીનેટર, 
ચાઈલ્ડલાઈન 

મેન્યઅુલ  
પર  કસ્તરુબા કન્યા બાચલકા વવદ્યાલયના 
૮૦ વશચક્ષકાઓને તાલીમ આપવામાાં 
આવી  

૧૦ તારીખ : ૨૩-૧૧-
૨૦૧૯23- 

 વવર્ય:બાળકોના જાતીય  
શોર્ણના મેન્યઅુલની 
તાલીમ 

 

ડો. આનાંિીબેન પટેલ 

(વનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
 સશુ્રી ચબનલ પટેલ 

સીટી કોડીનેટર, 
ચાઈલ્ડલાઈન 

બાળકોના જાતીય શોર્ણના જાગવૃત 
મેન્યઅુલ  
પર  કસ્તરુબા કન્યા બાચલકા વવદ્યાલયના 
૮૦ વશચક્ષકાઓને તાલીમ આપવામાાં 
આવી 

૧૧ તારીખ: ૦૭-૦૧-૨૦૨૦ 

વવર્ય: બાળગહુમાાં રેહતા 
બાળકોની જરૂફરયાતો અને 
સમસ્યા  

ડો. આનાંિીબેન પટેલ 

(વનયામક, ચાઈલ્ડલાઈન) 
 

અમિાવાિ જીલ્લાના ૧૮ બાળગહૃોના 
૪૫ કમચાષરીઓની અમિાવાિ નોડલ 
ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે યોજવામાાં આવી 
  

૧૨ તારીખ: ૦૯-૦૧-૨૦૨૦ 

વવર્ય: બાળગહુમાાં રેહતા 
બાળકોની જરૂફરયાતો અને 
સમસ્યા  

ડો. આનાંિીબેન પટેલ 

(વનયામક,ચાઈલ્ડલાઈન) 
 

અમિાવાિ જીલ્લાના ૧૮ બાળગહૃોના 
૫૦ કમચાષરીઓની અમિાવાિ નોડલ 
ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે યોજવામાાં આવી 
  

૧૩ તારીખ: ૦૫-૦૩-૨૦૨૦ 

વવર્ય : લાઈિ સ્કીલ  

 શ્રી ગૌરવભાઈ ઠક્કર  
( લાઈિ સ્કીલ રેઈનર) 
 

અમિાવાિ જીલ્લાના ૧૮ બાળગહૃોના 
૨૭ કમચાષરીઓની અમિાવાિ નોડલ 
ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે  લાઈિ સ્કીલની 
તાલીમ યોજવામાાં આવી 

૧૪ તારીખ: ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ 

વવર્ય : લાઈિ સ્કીલ  

શ્રી ગૌરવભાઈ ઠક્કર  
( લાઈિ સ્કીલ રેઈનર) 
 

અમિાવાિ જીલ્લાના ૧૮ બાળગહૃોના 
૨૭ કમચાષરીઓની અમિાવાિ નોડલ 
ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે  લાઈિ સ્કીલની 
તાલીમ યોજવામાાં આવી 

૧૫ તારીખ-૧૪-૦૩-૨૦૨૦ 

વવર્ય: પેરેષ્ન્ટિંગ સ્કીલ 

 

શ્રી વાંિનભાઈ ઠક્કર 

( પેરેષ્ન્ટિંગ િોર પીસ)  

ગજુરાત વવદ્યાપીઠના ૫૦ કમષચારીઓને 
પેરેષ્ન્ટિંગ સ્કીલ પર તાલીમ આપવામાાં 
આવી 

૧૬ તારીખ: ૧૬-૦૩-૨૦૨૦ 

વવર્ય: લાઈિ સ્કીલની 
તાલીમ બાલગહૃના બાળકો 

 શ્રીમતી ગાંગોત્રી મહતેા  

( લાઈિ સ્કીલ રેઈનર) 

અમિાવાિ જીલ્લાના સરકારી  ઓઢવ 
બાલગહૃમાાં ૧૫ ફકશોરીઓન ેલાઈિ સ્કીલ 
પર તાલીમ આપવામાાં આવી  
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સાર્થે. 

૧૭ તારીખ: ૧૭-0-૨૦૨૦ 

વવર્ય: તરુણાવસ્ર્થા વશક્ષણ   
 શ્રીમતી નેહાબેન પાંચાલ 

(FPA) 
અમિાવાિ જીલ્લાના સરકારી  ઓઢવ 
બાલગહૃમાાં ૧૬  ફકશોરીઓને 
તરુણાઅવસ્ર્થાના પ્રશ્નો વવર્ય પર 
તાલીમ આપવામાાં આવી . 

 

સમાજકાિચ ર્વભાગના  સવાણચજિુંર્ત  વષચની ઉજવણી : 
સમાજકાિચ ર્વભાગની શરૂઆત 1970 માું થઈ હતી, તેના સ વણચ જિુંર્ત વષચ ર્નર્મતે્ત ભ તપવૂચ 

ર્વદ્યાથીઓ જેમણે સમાજમાું ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી કરી છે તેવા 45 તારલાઓને સન્માનવાનો કાિચક્ર્મ 

તારીખ 22-12-19 ના રોજ ર્વદ્યાપીઠ ખાતે િોજવામાું આવ્િો હતો. જેમાું ક લપર્ત સ શ્રી ઇલાબહને ભટ્ટ 

,ક લનાિક શ્રી અનાર્મકભાઈ શાહ,ઇન્ર્ાિ  ક લસલર્વશ્રી ભરતભાઇ જોશી ,મ ખ્િ મહમેાન તરીકે ડો. 

મ રલી દેસાઇ ,ર્નવતૃ્ત િોફેસર,ટાટા ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ સોર્સિલ સાિન્સ ,ર્વભાગના પવૂચ 

અધ્િાક્ષો,અધ્િાપકો હાજર રહ્યા હતા. મોટી સુંખ્િામાું ભ તપવૂચ ર્વદ્યાથીઓ હાજર રહ્યા હતા અને 

પોતાના સહાધ્િાિીઓને મળીને ભોજન સાથે સૌએ પોતાની િાદોને તાજી  કરી હતી.  

 

 


