DETAILED SYLLABUS OF BSW
(SEMESTER - I)

BSWR 101: વભાજકામયનો ઈતિશાવ અને દળયન
BLOCK: I
વ્મવ્વાતમક વભાજકામયનો બાયિીમ ઇતિશાવ

એકભ-૧

એકભ-૨

એકભ-૩

એકભ-4

વ્મવ્વાતમક વભાજકામયનો બાયિીમ ઇતિશાવ


વભજુ િી



સ્લાિંત્ર છીના વભાજકામયનું સ્લરૂ



બાયિભાં વ્મલવાતમક વભાજ કામય

વભાજકામય તળક્ષણ તયચમ


વભાજકામય તળક્ષણ



વભાજકામય તળક્ષણભાં અન્મ ળાસ્ત્રોનું વભામોજન



વભાજકામય તળક્ષણભાં તપલ્ડ લકય



વભાજકામય તળક્ષણભાં વુયલીઝન

કલ્માણ અને તલકાવ


કલ્માણ



તલકાવનો ખ્માર

વ્મલવાતમક અને સ્લૈતછછક વભાજકામયના ધ્મેમ અને ભુલ્મો


વભાજકામયનું વ્મલવાતમક સ્લરૂ



વ્મલવાતમક વભાજકામયનો ધ્મેમમો



વ્મલવાતમક વભાજકામયના ભુલ્મો

BLOCK: II
વભાજકામય અને બાયિીમ ફંધાયણની બાયિીમ તલચાયધાયાઓ

એકભ-૧

એકભ-૨

વભાજકામય વ્મલવામ ભાટે વભકારીન બાયિીમ તલચાયધાયાઓ



વભાજકામય એક વ્મલવાતમક વેલા િયીકે



તલચાયવયણી એટરે ળું?



વભાજકામયનો તલચાયવયણીની દ્રષ્ટીથી ઈતિશાતવક તલકાવ

બાયિીમ ફંધાયણની તલચાયધાયા: ગાંધીલાદી અને દતરિ

એકભ-૩



ગાંધીજી તલચાયધાયા



દતરિ તલચાયધાયા

ગાંધીજીની તલચાયવયણી- ભુક્ત અથયિંત્ર, ભાનલિાલાદી, વભાજલાદી અને રોકિંત્રક
તલચાયધાયા


ગાંધીજીની ભુક્ત અથયિંત્રની તલચાયધાયા



ગાંધીજી અને વભાજલાદ



ગાંધીજી અને રોકિંત્રક



ગાંધીજી અને ભાનલિાલાદ

BLOCK: III
વાભાતજક તયલિયન અને વભાંજકામય ભાટે તિભી ઇતિશાવની તલચાયધાયા

એકભ-૧

વાભાતજક તયલિયન ભાટે તિભી વંસ્કૃ તિની તલચાયધાયા અને ઇતિશાવ-1


એકભ-૨

તિભી વંસ્કૃ તિ

વાભાતજક તયલિયન ભાટે બાયિભાં ોટુય ગીઝોની લવાશિો નો ઇતિશાવ અને
તલચાયધાયાઓ-2


એકભ-૩

બાયિભાં ોટુય ગીઝોની લવાશિો

વભાજકામયની ળરૂઆિ


ઈંગ્રેંડભાં વભાજકામય



અભેતયકા વભાજકામય



બાયિ વભાજકામય



બાયિભાં વભાજ વુધાયકોનો વભાજકલ્માણ પ્રત્મે પાો અને વાભાતજક
ચલ



એકભ- ૪

સ્લાિંત્રોત્તય વભમગાો અને યાજ્યની પ્રલૃતત્તઓ બાયિના વંદબયભાં

વંગઠીિ અને લૈજ્ઞાતનક ધભાયદા: લૈધકીમ વભાજકામય ધ્મેમો, ભુલ્મો, બૂતભકાઓ અને
પ્રતિમા.


ધ્મેમો



ભુલ્મો



બૂતભકાઓ



પ્રતિમા

BLOCK: IV
તિભી ઇતિશાવ, ભધ્મકારીન અને આધુતનક કા, વભાજલાદ અને ભાનલઅતધકાય

એકભ-1

એકભ-2

વભાજકામયનો વ્મલવાતમક તિભી ઇતિશાવ


ઈંગ્રેંડનો ઇતિશાવ



અભેતયકાનો ઇતિશાવ

ભધ્મકારીન વભમ તિસ્િી અને મશૂ દીની તલચાયધાયા અને આધુતનક વભમભાં
ફુતિલાદ અને કલ્માણ

એકભ-3



તિસ્િીઓની તલચાયધાયા



મશૂ દી ઓની તલચાયધાયા



ફુતિલાદ અને કલ્માણ

વભાજલાદ, ઉદાયભિિાલાદ, રોકળાશી અને ભાનલ અતધકાય


વભાજલાદ



ઉદાયભિિાલાદ



રોકળાશી



ભાનલઅતધકાય

BSWR 102: ભાનલલૃતિ અને તલકાવ
BLOCK: I
ભાનલલૃતિ અને તલકાવના તવિાંિો અને લિયન અભ્માવની િતિઓ
એકભ-૧

જીલનપરક, લયવો અને લાિાલયણ, જીલન પરકના િબ્ફકા, ભાનલીમ લૃતિ અને
લિયનને વભજલા ભાટે જીલનના યીપ્રેક્ષ્યો અને તલતલધ ભનોલૈજ્ઞાતનક અતબગભો

એકભ-૨

એકભ- ૩

એકભ- ૪



લયવો અને લાિાલયણ



જીલનપરકના તલતલધ સ્િય/િબ્ફકાઓ



જીલનના યીપ્રેક્ષ્યો અને તલતલધ ભનોલૈજ્ઞાતનક અતબગભની િતિઓ

લૃતિ અને તલકાવના તવિાંિો


લૃતિ અને તલકાવનો અથય



તલકાવભાં વભાતલષ્ટ પે યપાયોના પ્રકાય



પે યપાય પ્રત્મેના લરણો



તલકાવ પ્રતિમાના તવિાંિો



લૃતિ અને તલકાવ લછચેનો િપાલિ

લિયન અભ્માવની િતિઓ


ભનોલૈજ્ઞાન અભ્માવના ધ્મેમ



લિયન અભ્માવની ધ્ધતિઓ



ભનોલૈજ્ઞાતનક અભ્માવભાટે ના વાધનો



તલકાવરક્ષી કમો

લાયવા અને લાિાલયણની બૂતભકા, લારીણાના વાભાતજક યીલાજો, પ્રણારીઓ,
ભુલ્મો અને ફાઉછે ય પ્રથા, લંતચિિા અને તલકાવ


લયવો અને લાિાિાલયણની બૂતભકા



લારીણાના વાભાતજક યીલાજો, ભુલ્મો, પ્રણારીઓ



ફાઉછે ય પ્રથા



લંતચિિા અને તલકાવ

BLOCK: II
ભાનલીમ લિયન અને માયલયણીમ અભ્માવ
એકભ-૧

એકભ-૨

એકભ- ૩

ભાનલ તલકાવના તવિાંિો – 1


તલકાવના તવિાંિો



તવગ્ભંડ ફ્રોઈડનો ભનોતલજ્ઞાનીક તવિાંિ

ભાનલ તલકાવના તવિાંિો – 2


એતયક્વનનો ભનોતલજ્ઞાનીક તવિાંિ



Jean Piaget નો ફોધાત્મક તલકાવનો તવિાંિ



મુંગનો તવિાંિ



યોજેવયનો તવિાંિ



ભેસ્ રોનો તવિાંિ



શોનીનાં તવિાંિ



વગબાયલસ્થાેશરાનો – છીનો વભમગાો



ફાક અને ફા વંબા, યક્ષણ

સ્કીનયનો કાયક તળક્ષણનો તવિાંિ


સ્કીનયનો કાયક તળક્ષણનો તવિાંિ



સ્કીનયનો પ્રમોગ



કાયક પ્રફિાના ભા



અતબવંફંતધિ પ્રફરન



આંતળક પ્રફરન



પ્રફરનના ઉિભો



લિયનને આકાયપ્રદાન



ભાનલ લિયનભાં કાયક અતબવન્ધાન

BLOCK: III
ભાનલીમ લિયન અને માયલયણીમ અતબમાવ
એકભ- ૧

એકભ- ૨

એકભ- ૩

તલકાવરક્ષી ભનોતલજ્ઞાનનો યીચમ


તલકાવરક્ષી ભનોતલજ્ઞાનનો યીચમ વ્માખ્મા અને રાક્ષણીકિાઓ



અધ્મમનના સ્લરૂો



તલકાવરક્ષી ભનોતલજ્ઞાનનું સ્લરૂ/ દ્રતષ્ટકોણ

લિયન અભ્માવની િતિઓ – 1


ભાનલતલકાવના તવિાંિો - રાક્ષણીકિાઓ



બાયિીમ વંદબયભાં ભાનલતલકાવના િફક્કા

લિયન અભ્માવની િતિઓ – 2


તળળુ અલસ્થાના તલકાવના ભાદં ડો

BLOCK: IV
ભાનલ તલકાવ : ફા તલકાવનો ુલયિય અને પ્રાયં તબક વભમગાો
એકભ- ૧

એકભ- ૨

ભાનલ તલકાવ અને આયોગ્મ


ભાનલતલકાવ અને આયોગ્મની વભજ



પ્રજનન અલસ્થાના જુ દા જુ દા િફક્કાઓ

ફા તલકાવનો ુલયિય અને પ્રાયં તબક વભમગાો


વગબાય ભાિા અને ફા વંબા



પ્રજનન અલસ્થાના જાખભો



જન્ભથી િરુણાલસ્થા વુધી શોંચિા શે રાં ફાકનો તલકાવ

એકભ- ૩

એકભ- ૪

ભાનલ તલકાવ અને આયોગ્મ


પ્રાયં તબક અને ૂલય ફાલ્માલસ્થાભાં કુ ં ટુંફ અને વભ્મોની બૂતભકા



તકળોયાલસ્થા – િારુણ્યાલસ્થા

બાયિીમ વભાજના મુલાનો


ભાનલ વ્મતક્તત્લ અને તલકાવના તવિાંિો અને મુલાલસ્થા



મૌલનનો અથય, વ્માખ્મા, રાક્ષણીકિાઓ.



મુલાન અને ુખ્ િ વ્મતક્તની રાક્ષતણકં ઈાઓ વાથે વંકામેરી કે ટરી
તયબાા અને ળબ્દો.



મુલાનોની તસ્થતિનું તલશ્લેણ



મુલાનોની અેક્ષાઓ અને વભસ્માઓ.



બાયિભાં મુલાનીતિ અને મુલા તલકાવ ભાટે ના કામયિભો

BSWR 103: COMMUNICATIVE ENGLISH
BLOCK: I
INTRODUCTION TO COMMUNICATION
UNIT: 1

COMMUNICATION: INTRODUCTION, EVOLUTION AND
DEFINITIONS

UNIT: 2

CHARACTERISTICS, PROCESS AND PRINCIPLES OF
COMMUNICATION

UNIT: 3

IMPORTANCE AND IMPROVEMENT OF COMMUNICATION
SKILLS

BLOCK: II
TYPES OF COMMUNICATION
UNIT: 1

VERBAL COMMUNICATION

UNIT: 2

NON VERBAL COMMUNICATION

UNIT: 3

BARRIERS TO COMMUNICATION

UNIT: 4

PATTERNS OF COMMUNICATION

BLOCK: III
REMEDIAL ENGLISH
UNIT: 1

PARTS OF SPEECH

UNIT: 2

TENSES

UNIT: 3

READING COMPREHENSION

UNIT: 4

IMPORTANCE OF LANGUAGE IN COMMUNICATION

BLOCK: IV
COMMUNICATION FOR SOCIAL WORK
UNIT: 1

LETTERS

UNIT: 2

NOTICE AND CIRCULAR

UNIT: 3

REPORTS

UNIT: 4

MEETINGS AND MINUTES

DETAILED SYLLABUS OF BSW
(SEMESTER-II)

BSWR- 201: શામાજિક ળૈયજિક કાયય
BLOCK: I
શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો જરચય
એકમ-૧

એકમ-૨

એકમ-૩

શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો અર્ય, પ્રકૃ જિ, ઉદે ો અને મષત્ળ


શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો અર્ય અને જરભાવા



શામાજિક ળૈયજિક કાયયનું સ્ળરૂ



શામાજિક ળૈયજિક કાયયનાું ઉદે ો



શામાજિક ળૈયજિક કાયયનું મષત્ળ

શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો ઉદભળ અને જળકાશ


ઈુંગ્ેંડમાું શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો ઉદભળ અને જળકાશ



અમેજરકામાું શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો ઉદભળ અને જળકાશ



ભારિમાું શામાજિક ળૈયજિક કાયયનો ઉદભળ અને જળકાશ

શામાજિક ળૈયજિક કાયયના જશદ્ાુંિો અને ક્ષેત્રો


શામાજિક ળૈયજિક કાયયના જશદ્ાુંિો



શામાજિક ળૈયજિક કાયયના ક્ષેત્રો

BLOCK: II
વ્યજિ અને કુ ટુું બ દ્વારા અનુભળાતી શમસ્યાનુું સ્ળરૂ
એકમ-૧

એકમ-૨

વ્યજિના વ્યજિત્ળ જળકાશને અળરોધિા જરબલો


વ્યજિત્ળનો અર્ય અને વ્યાખ્યા



વ્યજિના જળકાશમાું અળરોધક જરબલો

વ્યજિ દ્વારા અનુંભળાિી શમસ્યાઓના પ્રકાર અને શમૂષ


શમસ્યાઓનો અર્ય અને વ્યાખ્યા



શમસ્યાના પ્રકારો



શમસ્યાની પ્રકૃ જિ



શમસ્યા ઉત્ન્ન ર્ળાના કારણો



શમસ્યાનું શમાધાન

એકમ-3

શમસ્યા જનળારણ અજભગમ


શમસ્યા જનળારણના શાધનો



ક્ષીિિૂ ર્ િર્ા ઉદે શ્યો



શમસ્યા જનળારણ, અજભગમના ઘટકો



શમસ્યા જનળારણમાું અળરોધરૂ બનિા જરબલો

BLOCK: III
શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના શાધનો, દ્ધજતઓ અને કુ લતાઓ
એકમ-૧

એકમ-૨

એકમ-3

કાયયકિાય શેળાર્ી શબુંધ અને િેનું મષત્ળ


કાયયકર શેળાર્ી શુંબુંધની જળેવિાઓ



શેળાર્ી કાયયકિાય શબુંધના પ્રકાર



યમન
ે નાું માટે શેળાર્ી કાયયકિાય શબુંધ માટે મષત્ળની બાબિો



ષેજમલ્ટનનાું માટે શેળાર્ી કાયયકિાય શબુંધ માટે મષત્ળની બાબિો

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના શાધનો


શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના શાધનો



શાુંભલળું



જનરીક્ષણ



માકાિ



પ્રત્યાયન



ગૃષ માકાિ

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયની કલિાઓ


શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયની કલિાઓ

BLOCK: IV
શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના અભ્યાશની પ્રજિયાઓ
એકમ-૧

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના મૂલિત્ળો


શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના મૂલિત્ળો: : વ્યજિત્ળ, શમસ્યા, સ્ર્લ, પ્રજિયા

એકમ-૨

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયય દ્િીની પ્રજિયા


એકમ- ૩

શામાજિક ળૈયજિક કાયયના અજભગમો


એકમ- ૪

એકમ- ૫

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયના દ્િીના િબક્કાઓ

શામાજિક ળૈયજિક કાયયના અજભગમો (મોડ)

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયમાું કે શળકય ની ભૂજમકા


શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયમાું કે શળકય ની ભૂજમકા



ળૈયજિક શેળાકાયયના અગ અગ ક્ષેત્રે કે શળકય રની ભૂજમકા

શામાજિક ળૈયજિક શેળાકાયયમાું અષેળા ેખન


અષેળા ેખનના કારણો



અષેળા ેખનનું મષત્ળ



અષેળા નોુંધનું સ્ળરૂ



અષેળા નોુંધના પ્રકાર



અષેળા નોુંધનું જળવયળસ્િ

BSWR- 202: શામાજિક િૂ થકાયય
BLOCK: I
શામાિકાયયની કાયયદ્ધતી તરીકે શામાજિક િૂ થકાયય
એકમ-૧

એકમ-૨

શામાજિક િુ થનો અથય, ક્ષણો,પ્રકારો,માદું ડ અને માનળજીળનમાું તેનુું મષત્ળ


શામાજિક િૂ થ એટે ુ?ું



શામાજિક િૂ થના ક્ષણો



શામાજિક િૂ થના પ્રકારો



શામાજિક િૂ થનુું માનળજીળનમાું મષત્ળ

શામાજિક િૂ થકાયયનો ખ્યા, ક્ષણો અને ષે તુઓ
• શામાજિક િૂ થકાયયની વ્યાખ્યાઓ
• શામાજિક િૂ થકાયયનો ખ્યા
• શામાજિક િૂ થકાયયના ક્ષણો
 શામાજિક િૂ થકાયયના ષે તુઓ/ઉદે શ્યો

એકમ- ૩

ાયાના મુલ્યો અને શામાજિક િૂ થના જશદ્ધાુંત
• મુલ્ય એટે ુું?
• શામાજિક િૂ થકાયયના જશદ્ધાુંતો

એકમ- ૪

શામાજિક િૂ થકાયયનો ઐજતષાજશક ુષ્ટભૂજમ
• ઇગ્ેન્ડમાું શામાજિક િૂ થકાયયનો જળકાશ
• અમેજરકામાું શામાજિક િૂ થકાયયનો ઇજતષાશ
• ભારતમાું શામાજિક િૂ થકાયયનો જળકાશ

BLOCK: II
િૂ થ ગજતીતા અને પ્રજિયા
એકમ-૧

િૂ થ ગજતીતા અને પ્રજિયા
• ગજતીતા

• િૂ થ ળતયણુુંક

એકમ-૨

એકમ- ૩

શુંચાર/શુંદેા વ્યળષાર અને પ્રજતજિયાની ેટયન (દ્ધતીઓ)
•

શુંચાર/શુંદેાવ્યળષારની જરભાવા

•

આદય શુંચાર પ્રજિયા

•

પ્રજતજિયાની ેટયન(દ્ધતી)

િૂ થ શુંયોગ, િુ સ્શો અને શુંઘવય
• િૂ થ શુંયોગ

• િુ સ્શો
• શુંઘવય

BLOCK: III
િૂ થ જળકાશના ગથીયાઓ /તબક્કાઓ
એકમ-૧

શામાજિક િુ થકાયય તબ્બકા રૂઆત, માધ્યમ અને અત:જિયા આયોિન
•

એકમ-૨

એકમ- ૩

િૂ થજળકાશમાું કાયયિમ આયોિનનુું મષત્ળ
•

કાયયિમના ાયાના ઘટક તત્ળો

•

આયોિન અને જળકાશ

•

વ્યજિના જીળનમાું કાયયિમનુું મષત્ળ

•

કાયયિમ આયોિન તથા જળકાશમાું કાયયકતાયની ભૂજમકા

•

કાયયિમના માધ્યમો

શામાજિક િુ થકાયયના જળકાશમાું કાયયકતાયની ભૂજમકા
•

એકમ- ૪

િૂ થજળકાશનો તબ્બકો

શામાજિક િૂ થકાયયની ભૂજમકાઓ

શામાજિક િૂ થકાયયનુું તત્ળજ્ઞાન, શમસ્યા જનળારણ પ્રજિયા અને જળકાશાત્મક
ક્ષ્યાકો

•

શામાજિક િૂ થકાયયનુું તત્ળજ્ઞાન

•

શામાજિક િૂ થકાયયનુું શમસ્યા જનળારણ પ્રજિયા

•

શામાજિક િૂ થકાયયના જળકાશાત્મક ક્ષ્યાકો

BLOCK: IV
શામાજિક િૂ થકાયયની કુ લતાઓ અને પ્રયુજિઓ (ટે કનીક)
એકમ-૧

િૂ થકાયય કુ લતાઓ નેતૃત્ ળ, શુંદેાવ્યળષાર, શુંભાલળુું, જનણયય ેળો, શુંઘવય
જનળારણ અને શરલતા

એકમ-૨

•

વ્યાખ્યાઓ

•

િુ થકાયયની કુ લતાઓ

શામાજિક િૂ થકાયયની દ્ધજતઓ, િૂ થ ચચાય, નાટક અને શામાજિક િૂ થકાયયમાું
દસ્તાળેજીકરણ

એકમ- ૩

•

િૂ થ રચના

•

િૂ થ ચચાય

•

શામાજિક િૂ થકાયયમાું દસ્તાળેજીકરણ

શામાજિક િૂ થકાયયમાું અગ – અગ શાથે કયો: બાલકો, જકોર તથા ારીજરક
જળકાુંગ વ્યજિ
•

બાલકો - જકોર શાથે કાયય

•

જળકાુંગ વ્યજિ શાથે કાયય

BSWR- 203: શામાજિક જળજ્ઞાનનો જરચય
BLOCK: I
શમાિકાયય : શમાિાસ્ત્ર અને શામાજિક જળજ્ઞાન
એકમ-૧

એકમ-૨

એકમ- ૩

એકમ- ૪

શમાિકાયયનો અથય અને વ્યાખ્યાઓ, સ્ળરૂ અને મષત્ળ
•

જળજ્ઞાન એટે ુું?

•

જળજ્ઞાનોનુું ળગીકરણ

•

શમાિાસ્ત્ર એક શામાજિક જળજ્ઞાન

•

શમાિાસ્ત્રનો અથય : શમિુ તી

•

શમાિાસ્ત્ર : કે ટીક વ્યાખ્યાઓ

•

શમાિાસ્ત્રનુું જળવયક્ષેત્ર : અભ્યાશક્ષેત્ર

•

શમાિાસ્ત્રનુું મષત્ળ

શમાિાસ્ત્ર અને અન્ય શમાિજળજ્ઞાન શાથેનો શબુંધ
•

શમાિાસ્ત્ર : એક જળજ્ઞાન

•

શમાિાસ્ત્ર તથા અન્ય શામાજિકજળજ્ઞાન

શામાજિક શુંરચનાની ાક્ષજણકતાઓ અને શુંરચના શબુંજધત ખ્યાો- 1
•

શમાિ-શામાજિક શબુંધોની વ્યળસ્થા

•

શામાજિક શુંરચના

•

શામાજિક શુંરચનાનો અથય

•

શામાજિક શુંરચનાની જળેવતાઓ

•

શામાજિક દરજ્જો અને શામાજિક ભૂજમકા

•

શામાજિક દરજ્જાનો અથય અને પ્રકારો

•

શામાજિક ભૂજમકાનો અથય તેની જળેવતાઓ

શામાજિક શુંરચનાની ાક્ષજણકતાઓ અને શુંરચના શબુંજધત ખ્યાો- 2
•

શુંસ્કૃ જત

•

શુંસ્કૃ જતનો અથય અને ક્ષણો

•

શામાજિક ધોરણો

•

શામાજિક ધોરણોનો અથય અને તેની જળેવતાઓ

•

શામાજિક ધોરણનુું મષત્ળ

•

શામાજીકરણ

•

શામાજીકરણનો અથય

•

શામાજીકરણની એિન્શીઓ

BLOCK: II
શામાજિક વ્યળસ્થા
એકમ-૧

એકમ-૨

શામાજિક સ્તરીકરણ
•

શામાજિક સ્તરીકરણ

•

શામાજિક સ્તરીકરણનો અથય

•

શામાજિક સ્તરીકરણનો ાક્ષણીકતાઓ

•

શામાજિક સ્તરીકરણના સ્ળરૂ તરીકે જ્ઞાજત શુંસ્થા

•

જ્ઞાજતનો અથય અને ાક્ષજણકતાઓ

•

જ્ઞાજતના કયો

•

શામાજિક સ્તરીકરણના સ્ળરૂ તરીકે ળગયવ્ યળસ્થા

•

શામાજિક ળગોનો અથય અને તેની ાક્ષજણકતાઓ

શામાજિક શુંસ્થાના પ્રકારો- 1
•

ગ્ન શુંસ્થા

•

ગ્નના પ્રકારો

•

ગ્ન શુંસ્થાના કયો

•

કુ ટુું બ શુંસ્થા

•

કુ ટુું બનો અથય અને ક્ષણો

•

કુ ટુું બના કયો

એકમ- ૩

એકમ- ૪

શામાજિક શુંસ્થાના પ્રકારો- 2
•

ધમય શુંસ્થા

•

ધમયનો અથય અને ક્ષણો

•

ધમયના શામાજિક કયો

•

રાજ્ય શુંસ્થા

•

રાજ્યના કયો

શામાજિક જરળતયન અને શામાજિક જનયુંત્રણ
•

શામાજિક જરળતયન

•

શામાજિક જરળતયનનો અથય અને ક્ષણો

•

શામાજિક જરળતયન નીજાળનારા જરબલો

•

શામાજીક જનયુંત્રણ

•

શામાજીક જનયુંત્રણનો અથય

•

શામાજીક જનયુંત્રણના કયો

•

શામાજીક જનયુંત્રણના શાધનો

BLOCK: III
ભારતની આથીક વ્યળસ્થા
એકમ-૧

આજથયક દ્ધજતઓ

•

આજથયક દ્ધજતનો અથય

•

આજથયક દ્ધજતની વ્યાખ્યાઓ

•

આજથયક દ્ધજતના ક્ષણો

•

આજથયક દ્ધજતના પ્રકારો

•

આજથયક દ્ધજતના કયો

•

મુડીળાદી આજથયક દ્ધજત

•

શામાજિક આથીક દ્ધતી

•

મીશ્રઅથયતુંત્રળાલી આજથયક દ્ધજત

એકમ-૨

એકમ- ૩

આજથયક જળકાશ
•

આજથયક જળકાશની અથય

•

આથીક જળકાની વ્યાખ્યાઓ

•

ભારતમાું આજથયક જળકાશના જનદે કો

આજથયક આયોિન
•

આજથયક આયોિનની વ્યાખ્યાઓ

•

પ્રળતયમાન શરકાર અુંતગયતય ભારતીય આતોિનના ષે તુઓ

•

ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને ળૈશ્વીકરણ

BLOCK: IV
ભારતીય રાિકીય વ્યળસ્થા
એકમ-૧

એકમ-૨

રાિકીય અને આથીક પ્રથાઓ અને પ્રજિયાઓની શમિણની પ્રસ્તુતા
•

રાિકીય અથયાસ્ત્ર-ક્ષેત્ર અને મષત્ળ

•

જમશ્ર અથયતત્ર અને નળી આથીકનીજત

•

નળી આથીકનીજત ની અશરો અને ગેરાભ

ભારતીય રાજ્યોનો બધારણીય આધાર
•

પ્રબધારણનુું શળરૂ અને તેના મુખ્ ય ક્ષણો

•

એકતુંત્રી અને શમાળાયતુંત્રના ક્ષણો

•

ભારતીય શરકારની રચના, શત્તાઓ અને કયો : ધારા શભા, કારોબારી,
ન્યાયતુંત્ર

એકમ- ૩

ોકાષીના ખ્યાો
•

ોકાષીનો અથય અને વ્યાખ્યા

•

ોકાષીના ક્ષણો અને પ્રકારો

•

ોકાષીના ગુણ–દોવો

•

રાિકીય ક્ષોની ભૂજમકા અને કયો, દાબિૂ થો અને ોકમત

DETAILED SYLLABUS OF BSW
(SEMESTER - III)

BSWR-301: વાભુદાયમક વંગઠન કામય
BLOCK: I
વભુદામનો યયચમ
એકભ-1

વભુદામનો યયચમ – ૧








વભુદામનો અર્ય અને વ્માખ્માઓ
વભુદામની રાક્ષયિકતાઓ
વભુદામના પ્રકાયો
વાભુદાયમક બાલના
વભુદામ યલેનું જ્ઞાન
વભુદામના કમો
વભુદામભાં નેતૃત્ લ

એકભ-2

વભુદામનો યયચમ – ૨

એકભ-3

 દયરત વભુદામ
 નાયીલાદી વભુદામ
 નગયીમ વભુદામ
 ગ્રાભીિ વભુદામ
 આયદલાવી વભુદામ
વભુદામ એકતા અને યલઘટન







વાભાયજક વંગઠન, વંગઠન નો અર્ય, વ્માખ્મા
વાભાયજક વંગઠનની યલળેતાઓ
વભાદામ એકતા
વાભાયજક યલઘટન, અર્ય અને વ્માખ્મા
વાભાયજક યલઘટન ના રક્ષિો
વાભાયજક યલઘટનના કાયિો

BLOCK: II
વાભુદાયમક વંગઠનની પ્રયિમા અને દ્ધતી
એકભ-1

વાભુદાયમક વંગઠનની ભૂબૂત યલબાલના







વ્માખ્મા
વભુદામની યલબાલના
વભુદામના કમો
વાભુદાયમક વંગઠનની યલબાલના
વભાજકામયની અન્મ દ્ધયતઓ વાર્ેનો વફંધ
વાભુદાયમક યલકાવ અને વાભુદાયમક વંગઠન

એકભ-2

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધતીના યવદ્ધાંતો અને કૉશ્લ્મો





એકભ-3

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધતીની પ્રયિમા



એકભ-4

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતનો ઉદ્બબલ અને વલરૂ
વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતના યવદ્ધાંતો
વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતના કૉશ્લ્મો
વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતનું ભશત્લ અને જરૂયયમાત

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધતીની પ્રયિમા
જુ દાં જુ દાં યલદ્વાનોના ભતે વાભુદાયમક વંગઠનની પ્રયિમા

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતભાં કામયકયની બૂયભકા



વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતભાં કામયકયની બૂયભકા
વાભુદાયમક વંગઠન ના કમો

BLOCK: III
વાભુદાયમક વંગઠન ની વ્મૂશયચનાઓ અને વાભુદાયમક વંગઠન ની બૂયભકા
એકભ-1

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતના ભોડર



એકભ-2

વશબાગી વૂક્ષ્ભ ભૂ્માંકન, ક્ષભતાલધયન અને નેતૃત્ લ યલકાવ















એકભ-3

વાભુદાયમક વંગઠન દ્ધયતના ભોડર- નભૂના
વાભુદાયમક વંગઠન ભાટે ‘યોર્ભેન’નું ભોડરના અયબગભો

વશબાગી સ્ર્ાયનક વભજ (PRA)
PRA નો અર્ય
PRA ની વ્માખ્મા
ચાલીરૂ યવદ્ધાંતો
PRA ળા ભાટે
PRA દયમ્માન રોકવંકય તર્ા આચયિ
PRA દયમ્માન ઉમોગી ળબ્દો
PRA દયમ્માન ધ્માનભાં યાખલાની ફાફતો
PRA દયમ્માન ક્ાં પ્રકાયની ભાયશતી રેલી
PRA ની દ્ધયતઓ
PRA ના પામદા
PRA દયમ્માન જરૂયી લતયન અને લરિ
ક્ષભતાલધયન
નેતૃત્ લ

વાભુદાયમક વંગઠનની યલબાલના




વાભુદાયમક વંગઠનનો યયચમ
બાયતભાં વાભુદાયમક વંગઠનનો ઉદબલ
વાભુદાયમક વંગઠનની કુ ળતાઓ

એકભ-4

વાભુદાયમક વંગઠનભાં કામયિભ આમોજન, યનભાયિ, યનમંત્રિ અને દસ્તાલેજીકયિ








વાભુદાયમક વંગઠનભાં આમોજન યનમંત્રિ અને નીભાયિ
વાભુદાયમક વંગઠનભાં નીભાયિ અને યનમંત્રિ અશે લાર
વાભુદાયમક વંગઠનભાં ય ેકોયડિંગ
ય ેકોયડિંગના ટે ટુઓ
ય ેકોયડિંગનું ભશત્લ
ય ેકોયડિંગના તત્લો
ય ેકોયડિંગના યવદ્ધાંતો

BLOCK: IV
વાભાયજક યિમાઓ
એકભ-1

વભાજકામય અને વાભાયજક યિમા, બાયતભાં વાભાયજક યિમાનો ઇયતશાવ, વાભાયજક
યિમાના ભોંરીક તથ્મો, શક આધાયયત અયબગભ




એકભ-2

પ્રયતકાયના યલયલધ રૂો, વાભાયજક યિમાઓની યલયલધ યર્મયીઓ



એકભ-3

વભાજકામય અને વાભાયજક યિમા
બાયતભાં વાભાયજક યિમાનો ઇયતશાવ
વાભાયજક યિમાના ભોંરીક તથ્મો

વાભાયજક કયીમાભાં પ્રયતકાય કયલાના યલયલધ રૂો
વાભાયજક યિમાની યલયલધ ર્ીએયી: ભશાત્મા ગાંધી અને ાઉરો પે મય

વાભાયજક આંદોરનો ભાટે વાભાયજક યિમાની યિનીયતઓ


વાભાયજક આંદોરનો ભાટે વાભાયજક યિમાની યિનીયતઓ

BSWR-302: બાયતીમ વાભાયજક ભાખું અને
વાભાયજક વભસ્માઓ
BLOCK: I
બાયતીમ વભાજનું ભાખું
એકભ-1

બાયતીમ વભાજના ભાખાંનો યયચમ અને ખ્માર





વાભાયજક ભાખાંનો અર્ય
બાયતીમ વાભાયજક ભાખા નો અર્ય
બાયત ફશુ ભુખી વભાજ તયીકે
બાયતીમ વભાજની વાભાયજક અને વાંસ્કૃ યતક ખાયવમતો



ટા્કોટ ાવિંન્વના વાભાયજક ભાખા અંગેના યલચાયો અને (AGIL ભોડર
દ્વાયા વાભાયજક કામયની વભજૂ તી)


એકભ-2

વભાજળાસ્ત્રનો યલસ્તાય






એકભ-3

AGIL ભોડર (કમાયત્મક વભસ્માના વંદબયભાં)

વભાજળાસ્ત્રનું અભ્માવક્ષેત્ર
વભાજળાસ્ત્રનું અભ્માવક્ષેત્ર અને વભાજકામય
વભાજળાસ્ત્રની યલયબન્ન ળાખાઓ
વભાજળાસ્ત્રનો અન્મ વાભાયજક યલજ્ઞાન વાર્ેનો વંફધ
ં
વભાજળાસ્ત્રનો અન્મ ળાસ્ત્રો વાર્ેનો વફંધ અને વભાજકામય

બાયતીમ વભાજના ભાખાનું સ્લરૂ






બાયતીમ વભાજના ભાખાભાં જ્ઞાયત
બાયતીમ વભાજના ભાખાભાં લગય વ્મલસ્ર્ા
બાયતીમ વભાજભાં યરંગ સ્તયીકયિ
બાયતીમ વભાજના ભાખાભાં અનુંવૂયચત જનજાયત
બાયતીમ વભાજના ભાખાભાં ધભય

BLOCK: II
વભસ્માનું વભાજળાસ્ત્ર
એકભ-1

વાભાયજક વભસ્માઓનું વભાજળાસ્ત્ર, યયચમ વ્માખ્માઓ અને રક્ષિો






વાભાયજક વભસ્માઓના વભાજળાસ્ત્રનો અર્ય
વાભાયજક વભસ્માના વભાજળાસ્ત્રનું અભ્માવ ક્ષેત્ર
વાભાયજક વભસ્માઓનો યયચમ
વાભાયજક વભસ્માની વ્માખ્માઓ
વાભાયજક વભસ્માના રક્ષિો

એકભ-2

વાભાયજક વભસ્માના અયબગભો







એકભ-3

વાભાયજક વભસ્માના અયબગભ
વાભાયજક યોગયનદાનરક્ષી અયબગભ
વાભાયજક યલઘટનરક્ષી અયબગભ
વાભાયજક યલચયરતલતયન અયબગભ
ભુ્મ વંઘય અયબગભ
નાભ યનદે ળ અયબગભ

બાયતભાં યલકવતા વભુદામોની વભસ્માઓ




અનુવુયચત જાતીની વભસ્માઓ
અનુવુયચત જનજાતીની વભસ્માઓ
અન્મ છાત લગોની વભસ્માઓ

BLOCK: III
બાયતીમ વાભાયજક વભસ્માઓ
એકભ-1

અસ્ૃશ્લમતા : એક વાભાયજક વભસ્મા







એકભ-2

અવભાન જાયત પ્રભાિ




એકભ-3

અવાભાન જાયત પ્રભાિ : કાયિબૂત વભાજ
જાયત વભાનતા – અવભાનતા જાતી પ્રભાિનો ઉકે ર
ફા શત્મા યલરુદ્ધ ગાંધીજીના યલચાયો

કૌટું યફક શીવ
ં ા / ઘય ેરું શીવ
ં ા અને ભધ્માન





એકભ-4

બાયતીમ વંદબયભાં અસ્ૃશ્લમતાની વભાજ – વ્માખ્મા
અસ્ૃશ્લમતા અર્ય અને વલરૂ
અસ્ૃશ્લમતા એક વાભાયજક વભસ્મા
અસ્ૃશ્લમતાનાં કાયિો
ડો.ફાફા વાશે ફ આંફેડકય : અસ્ૃશ્લમતા યલળે
અસ્ૃશ્લમતાની વાભે ભશાત્મા ગાંધીના યલચાયો

કાનૂની દ્રષ્ટીએ કૌટું યફકશી ંવા
કૌટું યફક અયધયનમભ – સ્ત્રીના અયધકાયનું સ્ર્ાન
ભધ્માનનો અર્ય
ભધ્માનની વાભાયજક અવય

ફાભજુ યી એક વાભાયજક વભસ્મા






ફાભજુ ય – ફાભજૂ યીનો અર્ય અને વ્માખ્મા અને વભજ
ભજુ યીની ફાભજુ યો યની અવયો
ફાભજુ યીની વાભાયજક અવયો
ફાભજુ યીની વભસ્મા શર કયલાના ઉામો
ફાભજુ યી અને ફાભજુ યી : આંકડાઓભાં

એકભ-5

એકભ-6

HIV/AIDS


એઇડ્વ અંગે વભાજ



એઇડ્વ વભસ્માની વાભાયજક અવયો



એઇડ્વ વાલચેતી એ જ વરાભતી



એઇડ્વ જાગૃયતનું પ્રતીક: ય ેડ યીફીન



HIV ગ્રસ્ત ફાકોનો પ્રશ્ન



HIV ગ્રસ્ત વ્મયિઓના વંગઠનો નો એઇડ્વ પ્રયતકાય

વ્રુધત્લની વભસ્મા




વ્રુધત્લના રક્ષિો
વ્રુધત્લની વભસ્મા વાભાયજક યલચરન
આયર્યક યયફો

BLOCK: IV
વાભાયજક વભસ્માઓ અને તેના ઉામો
એકભ-1

વાભાયજક કામદાઓ











એકભ-2

ફાવુધાય ગૃશો






એકભ-3

દશેજ પ્રયતફંધક ધાયો – ૧૯૬૧
સ્ેળીમર ભેયજ એક્ટ-૧૯૫૪ (યલળે રગ્ન ધયો-૧૯૫૪)
ઘય ેરું યશં વાભાંર્ી ભયશરાઓના વંયક્ષિ અયધયનમભ – ૨૦૦૫
યશન્દુ રગ્ન ધાયો ૧૯૫૫
ફાભજુ યી યનમભન અને યનમંત્રિ કાનુન -૧૯૭૬
અનેંતીક લેાય પ્રયતફંધ ભુકતો કાનુન -૧૯૮૭
ભા-ફા અને લયયષ્ઠ નાગયયકોના યનબાલ અને ક્માિ ભાટે કામદો – ૨૦૦૭
ગબયાત અંગન
ે ો કામદો -૧૯૭૧ ગબયાત ય પ્રયતફધ ભુકાતો કામદો – ૧૯૯૪
ફાન્મામ અયધયનમભ – ૨૦૦૦
યલકરાંગ ધાયો – ૧૯૯૫

યયભાન્ડ શોભ અર્લા અલરોકન ગૃશ
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વુધાયિા સ્કુ ર
ફોસ્ટરય સ્કુ ર (Borstal Schools)
યયલીરા છાત્રારમ (Probation Hostels)
યનલાયિ કામયિભ

વયકાયી મોજનાઓ




બાયતભાં મોજના અંગે આમોજનનો ઇયતશાવ
બાયત વયકાયની પ્રભુખ વયકાયી મોજનાઓ
યાજ્ય વયકાયની કામયયન્લત મોજનાઓ અને આમોજન

એકભ-4

સ્લેયછછક વંગઠનો









સ્લેયછછક વગઠનોનો અર્ય અને વ્માખ્મા
NGO ફનાલલા ભાટે ધ્માનભાં યાખલાની ફાફતો
સ્લેયછછક વગઠનોના પ્રકાયો
સ્લેયછછક વગઠન તયીકે બાયતીમ ય ેડ િોવ વોવામટી
સ્લેયછછક વગઠન તયીકે વેલા
સ્લેયછછક વગઠન તયીકે ભજદૂ ય યકવાન ળયિ વંગઠન
ગ્રાશક વંનળોધન અને યળક્ષિ કે ન્દ્ર
સ્લેયછછક વગઠન તયીકે યદળા

BSWR-303: PERSONALITY DEVELOPMENT
BLOCK: I
PERSONALITY TRAITS AND SELF AWARNESS AND MOTIVATION
UNIT – 1

PERSONALITY TRAITS AND SELF AWARNESS






UNIT – 2

MOTIVATION – Part 1





UNIT-3

Introduction
Sharpening Memory Skills
Decision-Making
Negotiation and Problem Solving
Sub and Super – Conscious Development of Mind

Introduction
Self–analysis through SWOT and Johari window
Elements of Motivation
Seven rules of Motivation of Self Esteem and enhancement of
Self Esteem

MOTIVATION – Part 2





Introduction
Techniques and Strategies for Self-Motivation
Motivation Checklist and Goal settings based on principal of
SMART
Self-motivation and Life Importance

BLOCK: II
POWER OF POSITIVE THINKING AND DEVELOPING AN UNDERSTANDING OF SOCIAL
ETIQUETTES
UNIT – 1

Decision-Making- Part 1




UNIT-2

Introduction
Nurturing Creativity
Decision-Making and Problem Solving

Decision-Making- Part 2






Introduction
Thinking Power – Seven Step of dealing with Doubt
Traits of Positive thinkers and high achievers
Goal and Techniques of positive thinking
Practicing a Positive Life Style

UNIT – 3

SOCIAL ETIQUETTES




UNIT-4

Introduction
Dressing for Interview
Dressing for Office Dinning Etiquettes

SOCIAL ETIQUETTES-Part 2



Introduction
Principal and Policies of the Organization related to Ethics and
Social Responsiveness Ethical Dilemmas

BLOCK: III
LEADERSHIP, SOCIAL AND CONFLICT MANAGEMENT SKILLS
UNIT – 1

Working Individually and In a Team



UNIT- 2

LEADERSHIP






UNIT – 3

Introduction
Leadership
Leadership style
Lessons Through Literature
Compatibility and their role in Building Team –Work

SOCIAL SKILLS- Part 1





UNIT-4

Introduction
Working Individually and In a Team Leadership Skills

Introduction
Component of Social Skills
Effective ways of dealing with people
Types of conflict (intrapersonal, inter group, and inter group
conflicts)

SOCIAL SKILLS- Part 2





Introduction
Body Language
Significance of body language in communication and
assertiveness training
Conflict stimulations and conflict resolution techniques for
effective conflict management

BLOCK: IV
TOWARDS EMPOWERMENT
UNIT – 1

ORGANISATION CULTURE-Part 1




UNIT-2

ORGANISATION CULTURE- Part 2





UNIT – 3

Introduction
Stimulating innovation and change – coping with
“temporariness”, Network Culture
Power tactics and power in groups (coalitions)

Introduction
Managerial empowerment and entrepreneurship
Prevention of moral dwarfism-Moral and social code of conduct
Ethics and other values Social concerns

ORGANISATION SOCIAL BEHAVIOUR




Introduction
Altruism (pro social behaviour / helping behaviour )
Spirituality (clarifications with regard to spirituality)

DETAILED SYLLABUS OF BSW
(SEMESTER - IV)

BSWR-401: વભાજકામય વંળોધન અને આંકડાળાસ્ત્ર
BLOCK: I
વાભાજજક કામય વંળોધન અને આંકડાઓ
એકભ-૧

જલજ્ઞાન અને લૈજ્ઞાજનક દ્ધતી



એકભ-૨

જલજ્ઞાનનો અથય
જલજ્ઞાનના રક્ષણો

લૈજ્ઞાજનક દ્ધતી એટરે ળં? અથય અને રક્ષણો
તેભજ ખ્માર એટરે ળં ? તેના પ્રકાયો અને રક્ષણો







એકભ-૩

લૈજ્ઞાજનક દ્ધતી એટરે ળં?
લૈજ્ઞાજનક દ્ધતીનો અથય
લૈજ્ઞાજનક દ્ધતીના રક્ષણો
ખ્માર એટરે ળં ?
જલજલધ પ્રકાયના ખ્મારો
ખ્મારના રક્ષણો

લૈજ્ઞાજનક અજબગભને અનરૂ વંળોધકની રાક્ષજણકતાઓ


વંળોધકની રાક્ષજણકતાઓ

BLOCK: II
વાભાજજક વંળોધન અને વભાજકામય વંળોધન
એકભ-૧

વાભાજજક વંળોધનનો અથય, રક્ષણો અને ભશત્લ




એકભ-૨

વભાંજકામય વંળોધનનો અથય અને રક્ષણ




એકભ-3

વાભાજજક વંળોધનો અથય
વાભાજજક વંળોધનના રક્ષણો
વાભાજજક વંળોધનનં ભશત્લ-ઉમોગીતા

વભાજકામય વંળોધનનો અથય
વભાજકામય વંળોધનની જદી જદી વ્માખ્માઓ
વભાજકામય વંળોધનના જલજલધ રક્ષણો

વભાજકામય વંળોધનના શે તઓ, ભશત્લ અને વંળોધનના ક્ષેત્રો




વભાજકામય વંળોધનના શે તઓ
વભાજકામય વંળોધનની ઉમોગીતા-ભશત્લ
વભાજકામય વંળોધનના ક્ષેત્રો
જલળેની
વભજણ

ામાની





વભાજકામય વંળોધનના ક્ષેત્રોનં લગીકયણ
વભાજકામયના જલજલધ ક્ષેત્રોનં લણયન
વભાજકામય વંળોધનના કામયક્ષેત્રો

BLOCK: III
વંળોધન મોજના, વોાનો અને નભના વંદગી
એકભ-૧

વંળોધન મોજનાઓ અથય અને જયચમ






એકભ-૨

વભાજકામય વંળોધનના વોાનો, વભસ્મા વંદગીના જનદે ળકો



એકભ-3

વભસ્મા વંદબયભાં વાજશત્મ વભીક્ષા

વંળોધનના શે તઓ,ચર અને ઉત્કલ્નાની યચના




એકભ-૫

વભાજકામય વંળોધનના વોાનો
વભસ્માની વંદગીના જનદે ળકો

વભસ્મા વંદબયભાં વાજશત્મ વભીક્ષા


એકભ-૪

વંળોધન મોજના એટરે ળં?
વંળોધન મોજનાની લૃજિઓ
વંળોધન મોજના તીઈમાય કયતી લખતે દમાનભાં
યાખલાની ફાફતો
વંળોધન મોજના જલબાગો
નભનારૂ વંળોધન મોજના

વંળોધનના શે તઓ
ચર અને પ્રકાયો
ઉત્કલ્નાનં ઘડતય અને પ્રકાયો

નભૂનાનો અથય અને પ્રકાય





નભના વંગીનો અથય
નભના વંદગીની અગત્મતા
નભના વંગીના વોાનો
નભના વંગીના પ્રકાયો/દ્ધજતઓ

BLOCK: IV
ભાજશતી એકત્રીકયણ, આંકડાળાસ્ત્ર અને અશે લાર રેખન
એકભ-૧

ભાજશતી અથય અને પ્રકાયો






ભાજશતી એટરે ળં?
ભાજશતીનો અથય
ભાજશતીના પ્રકાયો
પ્રાથજભક ભાજશતી એટરે ળં?
પ્રાથજભક ભાજશતીના સ્ત્રોતો



એકભ-૨

પ્રાથજભક ભાજશતી એકજત્રત કયલાની પ્રમજિઓ/ઉકયણો


એકભ- ૩

પ્રાથજભક ભાજશતી એકત્ર કયલાની જલજલધ દ્ધઓ

આંકડાળાસ્ત્રનો અથય અને વભાજકામય વંળોધનભાં ભશત્લ





એકભ- ૪

ગોંણ ભાજશતીનો અથય
દસ્તાલેજી ભાજશતીનો અથય

આંકડાળાસ્ત્રનો અથય
આંકડાળાસ્ત્રની જદી જદી વ્માખ્માઓ
વભાજકામય વંળોધનભાં આંકડાળાસ્ત્રની ઉમોગીતા
આંકડાળાસ્ત્રના ઉમોગના ક્ષેત્રો

વંળોધન અશે લારરેખન, અથય ઉમોગીતા અને
અશે લારરેખનનં ભાખં




અશે લારરેખનનો અથય અને શે તઓ
અશે લારરેખનની ઉમોગીતા
અશે લારરેખનની ભાખં

BSWR-402: વભાજકલ્માણ વ્મલસ્થાન
BLOCK: I
વભાજકલ્માણ વંસ્થા
એકભ-1

વભાજકલ્માણ વંસ્થા




એકભ-2

વંસ્થા: વ્માખ્મા અને વજલધાઓ
વભાજકલ્માણ: ખ્માર, પ્રકૃ જત, કામયક્ષેત્ર
વભાજકલ્માણ શે ઠના કામયક્રભો: બાયતભાં જલજલધ કામયક્રભો

કલ્માણ વંસ્થાઓ (લૈધાજનક Statutory અને સ્લૈજછિક Voluntary)


સ્લૈજછિક અને લૈધાજનક વભાજકલ્માણ વંસ્થાઓના અથય અને
રાક્ષજણકતાઓ



સ્લૈજછિક અને લૈધાજનક વભાજકલ્માણ વંસ્થાઓની મોગ્મતાઓ અને
ભમાયદાઓ


એકભ- 3

એકભ- 4

લૈધાજનક અને સ્લૈજછિક વભાજકલ્માણ વંસ્થાઓ ફંનેની જરૂજયમાત

કલ્માણ વંસ્થાની સ્થાના અને નોંધણી


સ્લૈજછિક વંસ્થાઓ/ એનજીઓની સ્થાના: નોંધણી,



જલજલધ પ્રકાયની નોંધણી વભાજ, ટર સ્ટ અને વશકાયી ભંડી.



વોવામટી યજીસ્ટર ે ળન એક્ટ. 1860



ફંધાયણ અને ફામ કામદાઓ, નોંધણીના જનમભો અને પ્રજક્રમાઓ

ભાનલવંવાધન વ્મલસ્થાન





ભાનલવંવાધન વ્મલસ્થાનનો અથય
ભાનલવંવાધન વ્મલસ્થાનની વ્માખ્માઓ
ભાનલવંવાધન વ્મલસ્થાનની પ્રકૃ જત
ભાનલવંવાધન વ્મલસ્થાનના શે તઓ

BLOCK: II
પ્રોજેક્ટ જડઝાઇજનંગ અને જલરક જયરેળન (જનવંકય )
એકભ-1

વભાજકલ્માણ વંસ્થાભાં જયમોજનાનં આરેખન અને નાણાકીમ સ્ત્રોતનો ઉમોગ






વભાજકલ્માણનો ભૂબૂત ખ્માર
વભાજકલ્માણની પ્રકૃ જત
વભાજકલ્માણ વંસ્થાભાં જયમોજનાનં આરેખન અને નાણાકીમ સ્ત્રોતનો
ઉમોગ
ઉકયણની વંદગીભાં વાભાજજકકામય વંળોધનની બૂજભકા
અંદાજત્ર

એકભ-2

જનવંકય : જરૂજયમાત અને જલબાલના








એકભ-3

જનવંકય ની વ્માખ્મા
જનવંકય એ વંસ્થા અને પ્રજા લછચેની કડી
જનષ્ણાતોનાના કમો
આધજનક અજબગભ
બાયતભાં જનવંકય નો વંદબય
વાભાજજક જલાફદાયી
આંતયયાષ્ટ્રીમ વંદબય

જનવંકય ના વંદબયભાં પ્રત્માનનો ખ્માર





વ્માખ્મા
પ્રત્મામનભાં અલયોધ
અલયોધોના પ્રકાયો
વાત ‘વી’

BLOCK: III
વભાજીક વંચારન
એકભ-1

જલબાલનાઓ
 જયચમ: વભાજ કલ્માણ, વભાજ વેલા, વાભાજજક વયક્ષા, વભાજ કલ્માણ
લશીલટ (Social Welfare Administration), જાશે ય લશીલટ (Public
Adminstration)
 જાશે ય લશીલટ અને વભાજ કલ્માણ લશીલટ લછચે વભાનતા અને તપાલતો

એકભ-2

વભાજ કલ્માણ લશીલટના જવદ્ધાંતો અને કામો
 જયચમ: લશીલટ, વાભાજજક લશીલટ, વભાજ કલ્માણ લશીલટ
 વભાજ કલ્માણ લશીલટની જલળેતાઓ / રાક્ષણીકતાઓ.
 બાયતભાં વભાજ કલ્માણ લશીલટનો ઇજતશાવ,
 વભાજ કલ્માણ લશીલટની પ્રકૃ જત,
 વભાજ કલ્માણ લશીલટના જવદ્ધાંતો,
 વભાજ કલ્માણ લશીલટની કાભગીયી
વાભાજજક જૂ થકાભ, જૂ થકાભ ભૂલ્માંકન અને અશે લારની યજૂ આત

એકભ-3






એકભ-4

જૂ થ
વાભાજજક જૂ થકાભની વ્માખ્માઓ
જૂ થકામયની રાક્ષજણકતાઓ
જૂ થકાભની પ્રક્રીમા
જથકામયકયની અલશ્મક કળતાઓ

ભાજશતી પ્રોદ્યોજગક જલજ્ઞાન




કમ્પ્મટયનો ઇજતશાવ અને ભાજશતી
કમ્પ્મટય ળં િે ?
ક્મટયની રાક્ષણીકતાઓ



કમ્પ્મટય વીસ્ટભના બાગ (ઘટકો)

BLOCK: IV
વભાજકલ્માણ પ્રફંધની પ્રજતજક્રમાઓ
એકભ-૧

વાભાન્મ લશીલટી પ્રજક્રમાઓ - 1







એકભ- 2

એકભ-3

વંસ્થાનો અથય
વભાજળાસ્ત્રભાં વંસ્થા
આમોજન અને વ્મજિગત લશીલટ
જનણયમ રેલાની ક્ષભતા
ફજેટ અથલા અંદાજત્ર
બાયતભાં વાભાન્મ અંદાજત્રની ળરૂઆતનો ઇજતશાવ

વાભાન્મ લશીલટી પ્રજક્રમાઓ – 2


વિા (Authority)



વંકરન (Coordination)



ઓજપવ ભેનજ
ે ભેન્ટ



વભદામ અથયઘટન (Community Interpretation)



જળક્ષણ અને ભૂલ્માંકન (Education & Evaluation)

લશીલટ તંત્ર








લશીલટતંત્રના ભખ્મ રક્ષણો
લશીલટીતંત્રના દોો
આમોજન
આમોજનનો અથય
આમોજનના રક્ષણો
આમોજનના પ્રકાયો
વપ આમોજન અંગેની ળયતો

BSWR-403: વભદામો વાથે વભાજકામય વ્મલશાય
BLOCK: I
વભદામ તેભજ વભાજકામયનો જયચમ
એકભ-1

વભદામ : લૈચાજયક ભાખં, વ્માખ્મા, પ્રકાયો અને રાક્ષજણકતાઓ




એકભ-2

જલજલધ વભદામની જરૂજયમાતો તેભજ વભસ્માઓ




એકભ-3

બાગીદાયી ભાટે રોકોની જલચાયધાયા
બાગીદાયીના પ્રકાયો
જલકાવભાં રોકોની બાગીદાયી
ળાવન અને જલકાવભાં રોકોની બાગીદાયી
ગ્રાભવબા અને રોકોની બાગીદાયી
લોડયવબા અને રોકોની બાગીદાયી

વાભદાજમક વંગઠન : વ્માખ્મા, જવદ્ધાંતો, કૌળલ્મો,દ્ધતી અને નભના










એકભ – 5

ળેશયી વભદામની જરૂજયમાતો તેભજ વભસ્માઓ અને જનલાયણના ગરાં
ગ્રામ્પમ વભદામની જરૂજયમાતો તેભજ વભસ્માઓ અને જનલાયણના ગરાં
આજદલાવી વભદામની જરૂજયમાતો તેભજ વભસ્માઓ અને જનલાયણના
ગરાં

જલકાવભાં રોકોની બાગીદાયી







એકભ-4

વભદામનો અથય અને વ્માખ્મા
વભદામના તત્લો
વભદામના પ્રકાયો અને તેની રાક્ષજણકતાઓ

વાભદાજમક વંગઠન નો ખ્માર તેભજ વ્માખ્મા
વાભદાજમક વંગઠનના ઉદે શ્મો
વાભદાજમક વંગઠનની આલશ્મકતા
બાયતભાં વાભદાજમક વંગઠનનો ઇજતશાવ
વાભદાજમક વંગઠનના જવદ્ધાંતો
વાભદાજમક વંગઠનના કૌળલ્મો / કળતા
નભૂનાનો ખ્માર
યોથભેને આેરા વાભદાજમક વંગઠનના નભૂના
વાભદાજમક વંગઠનની દ્ધતીઓ

ઝડી ગ્રાભીણ ભૂલ્માંકન


આયઆયએ વ્માખ્મા



આયઆયએની તકનીકો



ઝડી ગ્રાભીણ ભૂલ્માંકન અને અન્મ અજબગભો લછચે તપાલત



ટીભ કમ્પોજઝળન

એકભ – 6



ઝડી ગ્રાભીણ ભૂલ્મોના જવદ્ધાંતો



ઝડી ગ્રાભીણ ભૂલ્માંકન ડેટાના ય ેકોજડિંગ

વશબાગી ગ્રાભીણ ભૂલ્માંકનનો ઉદ્ભ્લ





વશબાગી ગ્રાભીણભૂલ્માંકનનો ઉદ્ભ્લ
વશબાગી ગ્રાભીણભૂલ્માંકનનો ખ્માર
વશબાગી ગ્રાભીણભૂલ્માંકનની જરૂજયમાત
વશબાગી ગ્રાભીણભૂલ્માંકનની દ્ધતી

BLOCK: II
વાભાજજક જક્રમા, ટકાઉ જલકાવ તેભજ કૌળલ્મ લધયન
એકભ-1

વાભાજજક જક્રમા, વાભાજજક જક્રમાની વ્માખ્મા ,વ્મયચના અને તેના નભના






એકભ-2

જસ્થય /ટકાઉ જલકાવ







એકભ-3

વાભાજજક જક્રમાનો ખ્માર
વાભાજજક જક્રમાના નભના
બાયતભાં વાભાજજક જક્રમાની ળરૂઆત
વાભાજજક જક્રમાના તથ્મો તેભજ વોાનો
વાભાજજક જક્રમાની વ્યયચના

જસ્થય જલકાવ નો ખ્માર
જસ્થય જલકાવની ળરૂઆત
જસ્થય જલકાવ ભાટે અગત્મના ાવાઓ
જસ્થય જલકાવ ભાટે ના જવદ્ધાંતો
ટકાઉ જલકાવના ભાદં ડો
માયલયણ અને એજન્ડા -21

કૌળલ્મલધયન તેભજ કૌળલ્મલધયનની દ્ધજતઓ


કૌળલ્મલધયન એટરે ળં



કૌળલ્મલધયનની આલશ્મકતા



જસ્થય જલકાવ ભાટે કૌળલ્મલધયન



કૌળલ્મલધયનની પ્રજક્રમાને અવયકાયક ફનાલલાના યસ્તા



કૌળલ્મલધયન ભાટે ની દ્ધજતઓ



કૌળલ્મલધયનજલકાવ અને વાશવ ભંત્રારમ



કૌળલ્મલધયનની મોજનાઓ



કૌળલ્મજલકાવ અને વાશવ ભંત્રારમ ભાખં



નેળનર સ્કીર ડેલરોભેન્ટ કોોય ેળન



સ્કીર ઇજન્ડમા

BLOCK: III
વાભાજજક જયલતયન અને વાભાજજક જલકાવ
એકભ-1

જલકાવ: ખ્માર, વૂચકો, જવદ્ધાંતો, ભાખં અને અલ્જલકવ






એકભ-2

વાભાજજક જલકાવનો ખ્માર, રૂય ેખા અને વૂચકો








એકભ-3

જલકાવનો ખ્માર
જલકાવના પ્રકાય અને ભાદં ડો
જલકાવનાં જવદ્ધાંતનો અથય અને જયબાા
અલ્જલકવનો ખ્માર
અલ્જલકવ રક્ષણો

વાભાજજક જલકાવનો જયચમ
વાભાજજક જલકાવનો ખ્માર
વાભાજજક જલકાવની વ્માખ્મા
વાભાજજક જલકાવની જલળેતાઓ
વાભાજજક જલકાવના ભાદં ડો
જલકાવના વૂચકો
વાભાજજક જલકાવના જયફો

વાભાજજક જયલતયન


વાભાજજક જયલતયનનો અથય અને વ્માખ્મા



વાભાજજક જયલતયનના ખ્મારો



વાભાજજક જયલતયનનં સ્લરૂ



વાભાજજક જયલતયનના રક્ષણો

BLOCK: IV
વાભાજજક જલકાવભાં બાગીદાયોની બૂજભકા
એકભ-1

વાભાજજક જલકાવભાં બાગીદાયોનં ભશત્લ, વશબાગીની બૂજભકા અને બાયતભાં
વશકાયી આંદોરન







બાગીદાયોનં ભશત્લ અને પ્રકાયો
બાગીદાયોની વાભાજજક જલકાવભાં બૂજભકા
વલોદમનો ખ્માર,વ્માખ્મા,અને તેની જલળેતાઓ
વશકાયનો અથય અને વ્માખ્મા
બાયતભાં અને ગજયાતભાં વશકાયી પ્રલૃજતનો જલકાવ
વશકાયી અજધજનમભ

એકભ-2

વાભાજજક જલકાવભાં યાજ્યની બૂજભકા




એકભ-3

વાભાજજક જલકાવભાં યાજ્યની બૂજભકા
વાભાજજક જલકાવભાં યાજ્યની જલજલધ મોજનાઓ
નલી આજથયક નીજત

વાભાજજક જલકાવભાં ંચામતની બૂજભકા,ગ્રાભજલકાવ અને તેની મોજનાઓ




ંચામતી યાજનો અથય
ંચામતી યાજ ય જલશં ગાલરોકન
ગ્રાભજલકાવની મોજનાઓ

