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Paper Title : Certificate in Dr. Babasaheb Ambedkar Life and Thought 

Paper Code : CALT-01 

 
 

બ્રોક એકભ 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયન ું 
જીલનચરયત્ર 

01 ડૉ. આંફેડકયના અલતયણની આગોતયી ભમૂભકા 
02 જન્ભ અને મળક્ષણ 
03 વભાજવેલાના વીધા ચઢાલ 
04 ભશાડના ભેદાનભાું ભાનલ અમધકાયોની ઉદ્દઘોણા 
05 ગોભેજી રયદથી  ના કયાય સ ધીની ેચીદી પ્રરિમા 
06 અસ્શૃ્મોના અમધકાયો ભાટે અજફનો  ર ાથથ 
07 શ્રભજીલીઓના વયદાય ડૉ. આંફેડકય 
08 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ધ યુંધય યાજ રૂ 

09 બાયતીમ વુંમલધાન ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય 
10 વુંમલધાન મળલ્ી ડૉ. આંફેડકય 
11 ધમ્ભિાુંમતના જ્મોમતિધય ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય 

 

Paper Title : Certificate Course in Dr. Babasaheb Ambedkar Life and Thought 

Paper Code : CALT-02 

બ્રોક એકભ 

ડૉ. ફાફાવાશફેન ું ચચિંતન  1 ૧૯ભી અને ૨૦ભી વદીના બાયતભાું યાષ્ટ્રીમ, યાજકીમ અને વાભાજજક ચેતનાનો ઉદમ અને 
મલકાવ 
2 ડૉ. આંફેડકયના વ્મક્તતત્લ અને મલચાયોને ઘડનાયા તત્લો 
3 ડૉ. આંફેડકયન ું વારશત્મ વર્જન 
4 ડૉ. આંફેડકય અને વભકાચરન યાજકીમ મલચાયધાયાઓ તથા યાજકીમ પ્રશ્નો 
5 ડૉ. આંફેડકયન ું યાજકીમ ચચિંતન 
6 ડૉ. આંફેડકયન ું વાભાજીક તત્લજ્ઞાન 
7 ડૉ. આંફેડકયન ું આમથિક દળથન  
8 A ડૉ. આંફેડકયના ધભથ અંગેનાું મલચાયો  
8 B ડૉ. આંફેડકયના રશિંદ  કોડ ચફર અને સ્ત્રી ઉન્નમત: મલચાય અને આચયણ 
8 C દચરત ચેતના અને દચરત વારશત્મ : મલશ્વકતા તયપ પ્રમાણ 
8 D મળક્ષણ અંગે ડૉ. આંફેડકયના મલચાયો  
9 ડૉ. આંફેડકયના પ્રલચનો 

 

  



 
 

Paper Title : Certificate Course in Dr. Babasaheb Ambedkar Life and Thought 

Paper Code : CALT-03 

બ્રોક એકભ 

ડૉ. આંફેડકય અને નલભાનલલાદ 1 ડૉ. આંફેડકય અને ભાનલલાદ 
2 ડૉ. આંફેડકય અને ભરશરા વળક્તતકયણ 
3 ડૉ. આંફેડકય અને વભાજલાદ 
4 ડૉ. આંફેડકય અને રોકળાશી 
5 ડૉ. આંફેડકય અને ભાનલ અમધકાય 

 

Paper Title : Certificate Course in Dr. Babasaheb Ambedkar Life and Thought 

Paper Code : CALT-04 

બ્રોક એકભ 

ડૉ. આંફેડકયન ું યાષ્ટ્રીમ જીલનભાું 
પ્રદાન  

1 બાયતીમ ફુંધાયણ 
2 બાયતીમ ભજૂય આંદોરન 
3 દચરત આંદોરન 
4 ડૉ. આંફેડકયના ારકસ્તાન ય મલચાયો 
5 ડૉ. આંફેડકય અને કોડ ચફર 

 
 


