
Certificate in Human Rights - CHR 

(વર્ષ 2017 પહલેાના અભ્યાસક્રમન ું માળખ ું) 

CHR-01 માનવ હક : સમાજ અને વવકાસ 

CHR-02 માનવ હક અને ભારત 

CHR-03 રોજજિંદી જજિંદગીમાું માનવ હક ? આપણે શ ું કરી શકીએ ? 

CHR-01 માનવ હક : સમાજ અને વવકાસ 

બ્લોક-1 થી 5, એકમ 1 થી 16 

બ્લોક-1 : માનવ હકની સમજ 

એકમ-1 માનવ હક- શ ું અને શા માટે ? 

એકમ-2 માનવ હક સાવવત્રિક છે ? 

એકમ-3 ત્રવયેના ઘોષણા અને કાયવ માટે આયોજન 

બ્લોક-2 : સુંય ક્ત રાષ્ટ્રસુંઘ અને માનવ હક 

એકમ-4 માનવ હક અંગે સુંય ક્ત રાષ્ટ્ર સુંઘની ઘોષણા : ઈત્રતહાસ, મહત્તત્તવ અને ઉદે્દશ 

એકમ-5 આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર- (1) નાગરરક અને રાજકીય હક, (2) આત્રથિક, સામાજજક 

અને સાુંસ્કૃત્રતક હક 

એકમ-6 માનવ હકોનો અમલ : સુંય ક્ત રાષ્ટ્ર તુંિ 

બ્લોક-3 : વૈશ્વીકરણ અને માનવ હક 

એકમ-7 ત્રવકાસ, લોકશાહી અને માનવ હક 

એકમ-8 આંતરરાષ્ટ્રીય સુંબુંધો, રાષ્ટ્રન ું સાવવભૌમત્તત્તવ અને માનવ હક 

એકમ-9 ત્રવશ્વ વેપાર અન ેમાનવ હક 



બ્લોક-4 : માનવ હક તરીકે વવકાસનો અવિકાર 

એકમ-10 ત્રવકાસનો હક 

એકમ-11 ખોરાક, આરોગ્ય અને આવાસનો હક 

એકમ-12 મારહતી મેળવવાનો હક 

એકમ-13 ત્રશક્ષણનો હક 

બ્લોક-5 : માનવ હક આંદોલન 

એકમ-14 ત્રવકસતા દેશોમાું બબન સરકારી સુંગઠનોના આંદોલન અને રાજકીય સ ધારા 

એકમ-15 : માનવ હક આંદોલન અને બબન-સરકારી સુંગઠનો 

એકમ-16 માનવ હક બબન સરકારી સુંગઠનો અને તેમના કાયો 

CHR-02 : માનવ હક અને ભારત 

બ્લોક-1 થી 5, એકમ-1 થી 14 

બ્લોક-1 : માનવ હક- ભારતનો વારસો 

એકમ-1 પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ભારત 

એકમ-2 અવાવચીન ભારત 

બ્લોક-2 : ઐવતહાવસક સુંદભષમાું માનવ હક 

એકમ-3 આત્તમત્રનણવયનો હક 

એકમ-4 સુંસ્થાનવાદ અને માનવ હક 

એકમ-5 રાષ્ટ્રીય ચળવળ અને માનવ હક 

બ્લોક-3 : ભારતન ું સુંવવિાન અને માનવ હક 

એકમ-6 સ્વતુંિતા સુંગ્રામ, સુંત્રવધાન સભા અને માનવ હક 

એકમ-7 મળૂભતૂ હક અન ેમાગવદશવક ત્રસદ્ાુંતો 

એકમ-8 માનવ હકના રક્ષણ માટે તુંિ રચના 



બ્લોક-4 : ખાસ વવભાગોના હક 

એકમ-9 સહાયપાિ જૂથ : મરહલાઓ અને બાળકો 

એકમ-10 લઘ મતીઓ, દબલતો અને આરદજાત્રતઓ 

એકમ-11 વદૃ્ો, ત્રવકલાુંગો અને ત્રનવાવત્રસતો 

બ્લોક : 5 માનવહકનો ખતરો 

એકમ-12 માનવ હક અન ેરાષ્ટ્ર 

એકમ-13 સામાજજક સુંસ્થાઓ તરફથી માનવ હકન ેખતરો 

એકમ-14 અધવ રાષ્ટ્રેત્તર જૂથ (આતુંકવાદી, મળૂભતૂવાદી, રાજકીય આત્તયુંત્રતકવાદી) 

CHR-03 રોજજિંદી જજિંદગીમાું માનવ હક : આપણે શ ું કરી શકીએ ? 

બ્લોક-1 થી 3, એકમ-1 થી 5 

બ્લોક-1 : આપણી રોજજિંદી જજિંદગીમાું માનવ હક 

એકમ-1 આપણી રોજજિંદી જજિંદગીમાું માનવ હક (કાયવપોથી) 

બ્લોક-2 : તેમનો અમલ કરો 

એકમ-2 તેમનો અમલ કરો (કાયવપોથી) 

બ્લોક-3 : તેમન ું રક્ષણ કરો (કાયષપોથી) 

1. રક્ષણાત્તમક તુંિ 

2. મરહલાઓના હક 

3. છૂટાછેડા ભરણપોષણ અને ત્રમલકતમાું અત્રધકાર 

4. બાળકોના હક 

5. અન્ય સહાયપાિ અને ઓછા લાભાત્રયત જૂથોના હક 


