ડૉ.ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યનુ નલનવિટી,અભદાલાદ
ુ યાત વયકાય દ્વાયા સ્થાનત)
(ગજ

અનસ્ુ નાતક વભાજળાસ્ત્ર અભ્માવક્રભ
(M.A SOCIOLOGY )

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 'Jyotirmay' Parisar,
Dr. BAOU Marg, S. G. Highway, Chharodi
Ahmedabad - 382481, Gujarat

SYLLAYBUS MASTER OF ARTS IN SOCIOLOGY

અભ્યાસક્રમ - MA SOCIOLOGY(MSO)
૧. કુ ર ક્રેડડટ : ૬૪

ાઠ્યક્રભ દીઠ્- ૮ ક્રે ડડટ

૨.કુ ર ાઠ્યક્રભ : ૮
૩. કુ ર વત્ર- ૨ લષ

MA YEAR-1 SOCIOLOGY(MSO)
MSO ૦1 વભાજળાસ્ત્રીમ નવદ્ાાંત

૮ ક્રે ડડટ

બાગ 1 MSO - વભાજળાસ્ત્રીમ નવધધાાંત એક ડયચમ
એકભ -1 વભાજળાસ્ત્ર ડયચમ
એકભ -2 વભાજળાસ્ત્રીમ નવદ્ાાંત
બાગ 2 . કામાષત્ભકલાદ ( Functionalism )
૧.૧ શેત ુ
૧.૨ કામાષત્ભકલાદ
૧.૩ કામાષત્ભકલાદની પ ૂલષભ ૂનભકા
૧.૪ કામાાંત્ભકલાદભાાં ઓગસ્ટ કસ્ટન ાંુ પ્રદાન
૧.૫ કામાષ ત્ભકલાદભાાં શફષટ સ્ેન્વયન ાંુ પ્રદાન
૧.૬ કામાષ ત્ભકલાદભાાં ઈભાઈર દુર્ખિભન ાંુ પ્રદાન
૧.૭ કામાષ ત્ભકલાદભાાંનલરેયે ટન ાંુ પ્રદાન
૧.૮ કામાષ ત્ભકલાદભાાં ભેર્રનલસ્કીન ાંુ પ્રદાન
૧.૯ કામાષ ત્ભકલાદભાાં યે ડકરીપ ફાઉનન ાંુ પ્રદાન
૧.૧૦ કામાષ ત્ભકલાદભાાં ટાકટ ાવષન્વન ાંુ પ્રદાન
૧.૧૧ કાત્ભકલાદભાાં યફટષ ભટષ નન ાંુ પ્રદાન
બાગ 3 વાંઘષલાદ
એક્ભ 1 વાંઘષલાદ
એક્ભ 2 કારભાકષ વ

એક્ભ 3 યલ્પ ડશયે ન્ડપ
ુ વ કઝય
એક્ભ 4 લઈ
એક્ભ 5 યે નડાર કર્રન્વ
બાગ 4 વભાજળાસ્ત્રીમ નવધધાાંત
એકભ 1 પ્રતીકાત્ભક આંતયડક્રમાલાદ
એકભ 2 ઘાટનળાસ્ત્રીમ અર્બગભ

MSO - 02 વભાજળાસ્ત્રીમ વાંળધનની ધધનતઓ
નલબાગ ૧ વાભાજજક વાંળધન
એકભ-૧વાભાજજક વાંળધન
નલબાગ ૨ વભાજળાસ્ત્રીમ વાંળધન પ્રનલનધ
એકભ 1 નનયીક્ષણ – અલરકન
એકભ -2 પ્રશ્નાલરી
ુ ૂર્ચ
એકભ -3 અનસ
ુ ાકાતે
એકભ -4 મર
એકભ -5 વ્મક્ક્તક અભ્માવ
નલબાગ 3 વાંળધનભાાં આંકડાળાસ્ત્ર
એકભ ૧ આંકડાળાસ્ત્ર
એકભ ૨ આવ ૃનિનુાં નલતયણ

MSO - 03 બાયતીમ વભાજળાસ્ત્ર

૮ કેડડટ

નલબાગ 1 એભ.એન.શ્રીનનલાવ ( 1916-1999 )
એકભ -1 જીલનડયચમ

૮ ક્રે ડડટ

એકભ - 2 વભાજ ળાસ્ત્રીમ ડયચમ
વિભાગ 2 આઇ.પી.દે સાઈ
એકભ -1 જીલન અને પ્રદાન
એકભ -2 વાંયક્ુ ત કુ ટાંુ ફનાાં કેટરાાંક ાવાાં
એકભ -3 નળક્ષણન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર
એકભ -4 અસ્પ ૃશ્મતાની વભસ્મા
એકભ -5 છાતણાન ભાદાં ડ
એકભ -6 દ્નતળાસ્ત્ર નલળે
ુ ો
નલબાગ 3 ગનલન્દ વદાનળલ ઘમ
એકભ 1 જીલન ડયચમ
એકભ -2 વ્મડકતત્લ અને જીલનળૈરી

MSO 4 જાનત અને વભાજ
બાગ 1

૮ ક્રેડડટ

સ્ત્રીન ાંુ અભ્માવ- એક ડયચમ

એકભ - 1 સ્ત્રી અભ્માવ
એકભ - 2 સ્ત્રી અભ્માવ સ્લરૂ
એકભ - 3 સ્ત્રી અબમાવન ાંુ ભશત્લ અને અર્બગભ
એકભ - 4 સ્ત્રી અબમાવન ાંુ ઉદબલ અને નલકાવ
એકભ - 5 સ્ત્રી અનધકાડયકતા
નલબાગ 2 . નાયીલાદી નવદ્ાાંત અને નાયીલાદી ચલ
એકભ - ૧ વભાજળાસ્ત્રીમ નવદ્ાાંત તયીકે નાયીલાદી નવદ્ાાંત
ુ યાતભાાં નાયીલાદી ચલ તથા કેટરાક અભ્માવ
એકભ - ૨ બાયત અને ગજ
એકભ - ૩ નાયીલાદી અર્બગભ
નલબાગ 3 સ્ત્રીન દયજ્જ
એકભ -1 સ્ત્રીન દયજજ - વભીક્ષા

એકભ -2 લેદકારીન વભાજવ્મલસ્થાભાાં સ્ત્રીન દયજ્જ
એકભ -3 ર્િડટળ ળાવન પ ૂલે બાયતભાાં સ્ત્રીન દયજ્જ
એકભ-4 ર્િડટળ ળાવનના અભર દયમ્માન સ્ત્રીન દયજ્જ
એકભ -5 યાષ્ટ્રીમ રડત અને સ્ત્રીન દયજ્જ
એકભ -6 સ્લતાંત્ર બાયતભાાં સ્ત્રીન વાભાજજક દયજ્જ
એકભ -7 સ્લતાંત્ર બાયતભાાં સ્ત્રીન ળૈક્ષર્ણક દયજ્જ
એકભ 8 સ્લતાંત્ર બાયતભાાં સ્ત્રીન યાજકીમ દયજ્જ
નલબાગ 4 સ્ત્રીઓની વાભાજજક વભસ્માઓ
એકભ 1 વાભાજજક વભસ્માઓ સ્ત્રીઓ ય થતાાં કોટાંુ ર્ફક અત્માચાય
એકભ 2 આત્ભશત્મા
એકભ 3 ફાત્કાય
ૃ શત્મા
એકભ 4 ભણ

MA YEAR-2 SOCIOLOGY(MSO)
MSO - 05 વભાજળાસ્ત્રીમ નવદ્ાાંત બાગ -1

૮

ક્રેડડટ

વભાજળાસ્ત્રીમ નલચાયધાયા
એકભ -૧ ઉત્ક્રાાંનતલાદ
એકભ -૨ રેનલ - સ્રવન યચનાતાંત્રીમ નવદ્ાાંત
એકભ -૩ વાભાજજક - નલનનભમન નવદ્ાાંત
એકભ -૪ પેકપટષ નલચાયળાખા
વભાજળાસ્ત્રીમ નલચાયધાયા બાગ 2
એકભ -1 જ્ઞાનન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર
એકભ -2 એથનભેથડરજી

Mso -6 નગયવભાજળાસ્ત્ર ક્રેડડટ
નગયવભાજળાસ્ત્ર -1
એકભ 1 નગય વભાજળાસ્ત્ર : એક પ્રાયાં ર્બક ડયચમ
ુ ામની વ્માખ્મા અને રક્ષણ
એકભ 2 નગય વમદ
એકભ 3 નગય નલકાવના વભાજળાસ્ત્રીમ અર્બગભ અને નવદ્ાાંત
નગય વભાજળાસ્ત્ર -02
એકભ 4 નગયન ાંુ વભાજળાસ્ત્રમ લગીકયણ
એકભ 5 નગયીકયણ અને તેની વાંરગ્ન નલબાલનાઓ
નગય વભાજળાસ્ત્ર -3
એકભ-6 બાયતભાાં નગયીકયણના પ્રલાશ
ુ ામ અને વાભાજજક વાંસ્થાઓ
એકભ 7 નગયવમદ
એકભ 8 બાયતના નગયભાાં જ્ઞાનત , ધભષ અને વાભાજજક નનમાંત્રણ
નગય વભાજળાસ્ત્ર -04
ુ ામ અને વાભાજજક વભસ્માઓ
એકભ 8 નગયવમદ
એકભ 9 ળશેયી જભીનના ઉમગની તયાશ અને લવલાટની વભસ્મા

Mso 7 માષલયણ વભાજળાસ્ત્ર

૮ ક્રેડડટ

નલબાગ 1 માષલયણ ડયચમ
નલબાગ 2 માષલયણ ના પ્રશ્ન અને વાભાજજક માષલયણ
નલબાગ 3 માષલયણીમ ચલ અને નલકાવ
એકભ 1 ટકાઉ નલકાવ અને માષ લયણ ,
એકભ 2 માષલયણીમ ચલ
નલબાગ 4 માષલયણ વ્મલસ્થાન
એકભ -1 માષલયણ પ્રફાંધન
એકભ -2 કુ દયતી વાંવાધનન ાંુ વાંચારન
એકભ -3 પ્રદૂ ણ નનમાંત્રણ

MSO - 08 ડક્રમાન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર ૮

ક્રેડડટ

નલબાગ 01 ડક્રમાન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર
એકભ -1 વાભાજજક ડક્રમા
એકભ -2 ડક્રમાના વભાજળાસ્ત્રની દ્નતઓ
એકભ -3 વાભાજજક આંદરન
નલબાગ 2 ડક્રમાન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર
એકભ-1 જેન્ડય
એકભ- 2 શ્રભ વાંગઠ્નન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર
એકભ-3 સ્લૈચ્છછક કામષ તથા સ્લૈચ્છછક વાંસ્થા
MSO - 08 ડક્રમાન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર નલબાગ 3 & 4 ડક્રમાન ાંુ વભાજળાસ્ત્ર
એકભ 1 ડક્રમાના વભાજળાસ્ત્રની નલકાવના વભાજળાસ્ત્રભાાં ભ ૂનભકા
એકભ 2 સ્થાનનક સ્લયાજમની વાંસ્થા – ાંચામતીયાજ
એકભ 3 રકબાગીદાયી

