
 

MSW-101: સમાજકાર્યનો ઈતિહાસ અને દર્યન 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

સમાજકાર્ય અને સબંતંિિ ખ્ર્ાલો 
એકમ-૧   સમાજકાર્ય અને સબંતંિિ ખ્ર્ાલો 

• સમાજકાર્યનો અર્ય 
• સમાજસેવા 
• સમાજ સિુારણા 
• સમાજકલ્ર્ાણ 

• સામાજજક નીતિ 

• સામાજજક ક્રિર્ા 
• સામાજજક પ્રતિરક્ષા 
• સામાજજક તર્ક્ષણ 

• સામાજજક કાર્દાઓ 

 

એકમ-૨   સમાજકાર્યના તવકાસનો ઈતિહાસ: ઇંગ્લૅન્ડ, અમેક્રરકા 
અને ભારિમા ં

• ય.ુકે.(ઇંગ્લૅન્ડ), એલલઝાબેર્ પઅુર લો–૧૬૦૧ 

• ચેક્રરટી ઓરે્ગનાઈઝેર્ન સોસાર્ટી– ૧૮૬૯ 

• િ પઅુર લો કતમર્ન–૧૯૦૫, 

• િ બેવરીઝ ક્રરપોટય  ૧૯૪૧ 

• સેટલમેન્ટ હાઉસ મવૂમેન્ટ 

• ઇંગ્લૅન્ડમા ંસામાજ કાર્યનો ઈતિહાસ 

• ભારિમા સમાજકાર્યનો ઇતિહાસ 

• અમેક્રરકાનો સમાજકાર્યનો ઈતિહાસ 

 

 

એકમ-3  ભારિમા ં સમાજસધુારકોનો સામાજકલ્યાણ પ્રત્યેનો 
ફાળો અન ેસામાજજક ચળવળ 

• રાાજારામ મોહનરાર્ 

• ર્ગાિંીજી 

 



• મહાદેવ ર્ગોતવિંદ રાનડે 

• સ્વામી તવવેકાનદં 

• ઈશ્વરચદં્ર તવદ્યાસાર્ગર 

• જર્ોતિબા ફૂલે 

• દાદાભાઈ નવરોજી 

• રામકૃષ્ણ ર્ગોપાલ ભડંારકર 

• દર્ાનદં સરસ્વિી 
• રતવર્કંર મહારાજ 

• સર સૈર્દ અહમદ ખાન 

• સ્વાિતં્રોત્તર સમયગાળો અને રાજયની પ્રવૃજિઓ: 
ભારતના સંદભભમાં 

Block:II 

જુદા ંજુદા ંસમર્ર્ગાળામા ંસમાજકાર્ય 
એકમ-૧ સમાજકાર્યમાાં જુદાાં જુદાાં અભિગમોનુાં માળખુાં-1 

• મદદકર્ાય- લાિાર્થી વિચારધારા 
• ધાવમિક દાન અભિગમ 

• રાજ્ર્ પરુસ્કૃર્ દાન અને કલ્ર્ાણ અભિગમ 

• સાંગઠિર્ અર્થિા િૈજ્ઞાવનક દાન અભિગમ 

• વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય અભિગમ 

 

એકમ-૨ સમાજકાર્યમાાં જુદાાં જુદાાં અભિગમોનુાં માળખુાં-2 

• ર્ાંત્ર અભિગમ 

• અવધકાર આધાઠરર્ અભિગમ 

 

એકમ-3 સમાજકાર્યમાાં જુદાાં જુદાાં અભિગમોનુાં માળખુાં-3 

• પર્ાયિરણીર્ અભિગમ 

• શક્તર્ આધાઠરર્ અભિગમ 

 

Block:III 

સમાજકાર્યની તવચારિારાના સ્ત્રોિ 

એકમ-૧ સમાજકાર્યની વિચારધારાના નૈવર્ક અને ધાવમિક 
મલૂ્ર્ો અને ઠિન્દુ,  બૌદ્ધ ધમયની પરાંપરા 

• વિચારધારા એટલે શુાં ? 

• િારર્માાં સમાજકાર્યનો ઈવર્િાસ 

• ધાવમિક પ્રેરણાર્થી ર્થર્લે આંદોલનો 
• બૌદ્ધ ધમય 

 

એકમ-૨ સમાજકાર્યની વિચારધારાના નૈવર્ક અને ધાવમિક 
મલૂ્ર્ો અને ભિસ્ર્ી,  મકુ્સ્લમ ધમયની પરાંપરા 

 



• મધ્ર્યગુ (મકુ્સ્લમ ધમય) 

• સમાજકાર્યની વિચારધારા ભિસ્ર્ી ધમયન ેઆધારે 
એકમ-3 ગાાંધી વિચારધારા 

 
 

એકમ-4 ગાાંધીજીની વિચારસરણી - મતુર્ અર્થયર્ાંત્ર, માનિર્ાિાદી, 
સમાજિાદી અને લોકર્ાાંવત્રક વિચારધારા 

• ગાાંધી વિચારધારા 
• ગાાંધીજીની મતુર્ અર્થયર્ાંત્રની વિચારધારા 
• ગાાંધીજી અન ેસમાજિાદ 

• ગાાંધીજી અન ેલોકર્ાંત્ર 

• ગાાંધીજી અન ેમાનિર્ાિાદ 

 

Block:IV 

વ્ર્ાવસાતર્ક સમાજકાર્ય 
એકમ-૧ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યના મળૂર્ત્િો-1 

• વ્ર્િસાર્ ર્રીકે સમાજકાર્યની ઓળખ 

• સમાજકાર્યના મૂલ્ર્ો અને સસધ્ાાંતો 

 

એકમ-૨ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યના મળૂર્ત્િો-2 

• સમાજકાર્યની પધ્ધવર્ઓ અને કાર્ો 
 

 

એકમ-3 વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યના મળૂર્ત્િો-3 

• સમાજકાર્યની આચારસાંઠિર્ા 
• સમાજકાર્યની ભવૂમકાઓ અન ેકુશળર્ાઓ 

 

એકમ-4 સમાજકાર્ય વશક્ષણ 

• િારર્માાં અને ગš્જરાર્માાં સમાજકાર્ય 
વશક્ષણનો ઈવર્િાસ 

• વિવિધ સમાજ વિદ્યાશાખાઓ અને સમાજકાર્ય 
વશક્ષણ િચ્ચનેો સાંબાંધ 

• સમાજકાર્ય વશક્ષણમાાં ક્ષેત્રકાર્યની જરૂરીર્ાર્ 
અને મિત્િ 

• સમાજકાર્ય વશક્ષણમાાં 
વનરીક્ષણ(સપુરવિઝન)ની જરૂરીર્ાર્ અન ે
મિત્િ 

સમાજકાર્ય વશક્ષણમાાં દસ્ર્ાિેજીકરણની જરૂરીર્ાર્ અને 
મિત્િ 

 

 



 

MSW-102: માનવ વૃદ્ધિ અને દ્ધવકાસ   

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

શારીદ્ધરક મનોસામાદ્ધિક પાસાઓ  

એકમ-૧   માનવ વર્તનની બહુઆયામીય સમજ 

• માનવ વર્તનની સમજ 

• વારસો-વાર્ાવરણની વ્યાખ્યા 

• માનવ વર્તન ઉપર અસર કરર્ા ઘટકો ર્રીકે 

 

એકમ-૨   મગજ 

• મગજના વવભાગો 

• વવકાસના સામાન્ય વસદ્ાાંર્ો 

• વૃવદ્ 

• વવકાસ 

• વારસો સાંકલ્પના 

• વાર્ાવરણ સાંકલ્પના 

 

એકમ-3   વર્તન અભિયાસની પદ્ધભર્ઓ 

 

 

Block:II 
                                             માનવસક પ્રવિયાઓ 

એકમ-૧ સાંવેદન અને પ્રત્યક્ષીકરણ 

• સાંવેદન અને પ્રત્યક્ષીકરણ 

 

એકમ-૨ શીક્ષણ 

• શીખવુાં એટલે શુાં ? 

• સ્મૃવર્ પ્રવિયાઓ 

• વવસ્મરણ 

• સ્મૃવર્ સુધારણા 

 

એકમ-3 વવચારવિયા અને ભાષા 

• વવચારવિયાની વ્યાખ્યા 

• વવચારણાની પ્રવિયા 

• વવચારવિયાના ઘટકો 

• સામાન્યબોધ 

• શબ્દ-સાહચયત 

• વૈયવિક વનણતય અને જૂથ વનણતય 

• વવચારવિયા અને કમ્પ્યુટર 

• આવેગ-અથત અને સ્વરૂપ 

• આવેગનો બૌવદ્ક વસદ્ાાંર્ 

 



Block:III 

માનવ દ્ધવકાસ  

એકમ-૧ ભવકાસલક્ષી મનોભવજ્ઞાનમાાં વૃભદ્ધ અને ભવકાસ  

 

• વવકાસલક્ષી મનોવવજ્ઞાનનો અથત, વ્યાખ્યા, હેરુ્ અન ે

મહત્વ 

• વૃભદ્ધ અને વવકાસનો અથત અને વસદ્ાાંર્ો 

 

એકમ-૨ માનવ ભવકાસ પર અસર કરર્ા પભરબળો 

 

• માનવવવકાસ ઉપર વારસા, વાર્ાવરણ અન ે

પયાતવરણીય અસર - કુટુાંબ અને સમુદાય 

• મૂળભૂર્ માનવીય પ્રજનનર્ાંત્ર અને પ્રજનનર્ાંત્રની 

પ્રવિયા  

• આનુવાાંવશકર્ાનો ખ્યાલ, જનીન સાંિમણ, 

આનુવાંવશક પવરબળોનુાં મહત્વ, રાંગસૂત્રીય વવકૃવર્ 

 

એકમ-3 માનવદ્ધવકાસના તબક્કા  

• માનવવવકાસના ર્બક્કા  

• જન્મપવૂતનો સમયગાળો, વવકાસ અને લાક્ષવણકર્ા  

• સગભાતવસ્થા દરમ્પયાનનાાં સામાવજક - આવેવગક 

પાસાાંઓ  

• જન્મ પ્રવિયા, જન્મના પ્રકાર અને પ્રસુવર્ સમયેની 

સમસ્યાઓ 

 

એકમ-4 માનવભવકાસના ર્બક્કાઓની લાક્ષભિકર્ાઓ અન ે

સમાયોજન 

 

• નવજાર્ અવસ્થાની લાક્ષવણકર્ા, સમાયોજનની 

સમસ્યાઓ 

• બાળપણની શરૂઆર્માાં માર્ા-વપર્ાની ભૂવમકા- 

લાક્ષવણકર્ા - વવકાસકાયત જાખમો - ભાષા સાંપાદન, 

બાળપણમાાં વશક્ષણ, રમર્ અને રે્નુાં મહત્વ, 

મનોસામાજીક વવકાસ કુટુાંબ અને સમાજ સાથનેાાં 

સાંબાંધો, બાળઉછેર શૈલી, સામાજીકરણ, વ્યવિત્વ 

વવકાસ, બાળપણના અાંર્ના વવકાસકાયત, બોધાત્મક 

અને નવૈર્ક વવકાસ. 

• યૌવન પ્રવશે, શારીવરક, આવેવગક પવરવર્તન, 

સામાજીક સમાયોજન પર રે્ની અસર 

• ર્રૂણાવસ્થાની લાક્ષવણકર્ા - વવકાસકાયત, 

બોધાત્મક સમાજીક વવકાસ, સાાંવેવગક વવકાસ -

જાર્ીય પવરપકવર્ા 

 

 

Block:IV 
માનવ વવકાસ સાંબાંવધર્ વસદ્ાાંર્ો 

એકમ-૧ ફ્રોઇડના જાર્ીય વવકાસનો વસદ્ાાંર્ કે ર્બક્કો 

• ફ્રોઇડે દશાતવેલ જાવર્ય વવકાસના ર્બક્કાઓ 

 



એકમ-૨ એવરક્સનનો મનોજાર્ીય વવકાસનો વસદ્ાાંર્ 

• મનોસામાવજક વવકાસની અવસ્થાઓ કે ર્બક્કાઓ 

 

એકમ-3 સ્કીનરનો કારક-વશક્ષણનો વસદ્ાાંર્ 

• સ્કીનરનો કારક-વશક્ષણનો વસદ્ાાંર્ 

 

એકમ-4 બાન્ડુરાનો બોધાત્મક સામાવજક વશક્ષણનો વસદ્ાાંર્ 

• બાન્ડુરાનો બોધાત્મક સામાવજક વશક્ષણનો વસદ્ાાંર્ 

 

એકમ-5 વપયાજનેો બુવદ્નો ખ્યાલ 

• વપયાજનેો બુવદ્ અાંગનેો ખ્યાલ 

• વપયાજ ે અનુસાર બોધાત્મક કે બૌવદ્ક વવકાસના 

ર્બક્કાઓ 

 

 

 



 

MSW-103: સામાજિક વિજ્ઞાનોનો પરિચય  

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

સમાિકાયય માટે સમાિશાસ્ત્રની ફાળો  

એકમ-૧   સમાજકાર્યનો અર્ય, વ્ર્ાખ્ર્ાઓ, સ્વરૂપ અને મહત્વ 

• વવજ્ઞાન એટલે શ ું ? 

• વવજ્ઞાનોન ું વર્ગીકરણ 

• સમાજશાસ્ત્ર: સામાજજક વવજ્ઞાન 

• સમાજશાસ્ત્રનોઅર્યઃ સમજૂતી 
• સમાજશાસ્ત્ર: કેટલીક વ્ર્ાખ્ર્ાઓ 

• સમાજશાસ્ત્રન ું વવષર્ક્ષેત્રઃ અભ્ર્ાસક્ષેત્ર 

• સમાજશાસ્ત્રન ું મહત્વ  
 

 

એકમ-૨   સમાજશાસ્ત્ર અન ેઅન્ર્ સમાજવવજ્ઞાન સારે્નો સુંબુંધ  
• સમાજશાસ્ત્ર : એક વવજ્ઞાન 

• સમાજશાસ્ત્ર તર્ા અન્ર્ સમાજજક વવજ્ઞાન 

 

એકમ-3 સામાજિક સમસ્યાઓ અને સમાિકાયય  

Block:II 
                                             સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ા 
એકમ-૧ સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ાનો અર્ય અને લક્ષણો 

• વ્ર્વસ્ર્ાનો અર્ય 
• વ્ર્વસ્ર્ાની વવશેષતાઓ 

• સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ાનો અર્ય 
• સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ાની લાક્ષણણક્તાઓ 

 

એકમ-૨ સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ાના વવવવધ ઘટકો 
• સામાજજક સમહૂ 

• સામાજજક સમહૂનો અર્ય અને તેની લાક્ષણણક્તાઓ 

• સામાજજક સમહૂન ું મહત્વ 

• વનકટવતી સમહૂ અને દૂરવતી સમહૂ 

 



• સામાજજક ધોરણો 
• સામાજજક ધોરણોનો અર્ય અને તેની વવશષેતાઓ 

• સામાજજક ધોરણોના કાર્ો 
• સામાજજક ધોરણોન ું મહત્વ 

• સુંસ્કૃવત 

• સુંસ્કૃવતનો અર્ય અન ેલાક્ષણણક્તાઓ 

• સાુંસ્કૃવતક વ્ર્વસ્ર્ા અને સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ા – એક 
વસક્કાની બે બાજ ઓ 

• સામાજજક દરજ્જા અને સામાજજક ભવૂમકા 
• સામાજજક દરજ્જાનો અર્ય અને તેના પ્રકારો 
• સામાજજક ભવૂમકાનો અર્ય અને તેની વવશષેતાઓ 

એકમ-3 ભારતીર્ સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ાના ભાર્ગરૂપ સામાજજક 
સુંસ્ર્ાઓ – ૧ 

• લગ્ન સુંસ્ર્ા 
• લગ્નના પ્રકારો 
• લગ્ન સુંસ્ર્ાના કાર્ો 
• ક ુંટ ુંબ સુંસ્ર્ા 
• ક ુંટ ુંબનો અર્ય અને તેની લાક્ષણણક્તાઓ 

• ક ુંટ ુંબના કાર્ો 
• જ્ઞાવત સુંસ્ર્ા 
• જ્ઞાવતનો અર્ય અને તેની લાક્ષણણક્તાઓ 

• જ્ઞાવત સુંસ્ર્ાના કાર્ો 

 

એકમ-4 ભારતીર્ સામાજજક વ્ર્વસ્ર્ાના ભાર્ગરૂપ સામાજજક 
સુંસ્ર્ાઓ – ૨ 

• ધમય સુંસ્ર્ા 
• ધમયનો અર્ય અન ેતેની લાક્ષણણક્તાઓ 

• ધમયના સામાજજક કાર્ો 
• વશક્ષણ સુંસ્ર્ા 
• વશક્ષણના સામાજજક કાર્ો 
• રાજ્ર્ સુંસ્ર્ા 
• રાજ્ર્ના કાર્ો 

 

Block:III 
                                             આવર્િક પદ્ધવતઓ 
એકમ-૧ આવર્િક પદ્ધવતઓનો અર્ય અને મહત્વ 

• આવર્િક પદ્ધવતનો અર્ય 
 



• આવર્િક પદ્ધવતની વ્ર્ાખ્ર્ાઓ 

• આવર્િક પદ્ધવતના લક્ષણો 
• આવર્િક પદ્ધવતન ું મહત્વ 

એકમ-૨ પરુંપરાર્ગત આવર્િક પદ્ધવતઓ અને વતયમાન આવર્િક પદ્ધવત 

• મડૂીવાદ 

• સમાજવાદ 

• વમશ્ર અર્યતુંત્ર 

• ભારતમાું વમશ્ર અર્યતુંત્ર 

 

એકમ-3 ભારતમાું વદૃ્ધદ્ધ અને વવકાસ માટેનો મડૂીવાદ, સમાજવાદ 
અને ર્ગાુંધીવાદી વવચારનો અણભર્ગમ 

• મડૂીવાદની વસદ્ધદ્ધઓ 

• સમાજવાદની વસદ્ધદ્ધઓ 

• વમશ્ર અર્યતુંત્રની વસદ્ધદ્ધઓ 

• ર્ગાુંધીવાદી આવર્િક વવચારો 

 

એકમ-4 આવર્િક પદ્ધવતઓ સાર્ે સુંકળાર્ેલ સમસ્ર્ાઓ 

• મડૂીવાદની મર્ાયદાઓ 

• સમાજવાદની મર્ાયદાઓ 

• વમશ્ર અર્યતુંત્રની મર્ાયદાઓ 

 

 

Block:IV 
                                             ભારતીર્ રાજકીર્ પ્રર્ા                              
એકમ-૧ પાર્ાના અને મહત્વના રાજકીર્ ખ્ર્ાલો 

• પાયાના િાિકીય ખ્યાલો  

• ભાિતીય િાિકાિણના મહત્વના રાજકીર્ ખ્ર્ાલો 

 

એકમ-૨ લોકશાહીની ખ્ર્ાલ અને પ્રકારો  
• લોકશાહીનો મળૂભતૂ ખ્ર્ાલ 

• લોકશાહીના લક્ષણો અને ગ ણદોષ  
• લોકશાહીના પ્રકારો અને સફળતા  

 

એકમ-3 લોકમત અને અસરકારક લોકમતના ઘડતર માટે િરૂરી 

બાબતો 
 

 



 

MSW-105: સામાજિક સમસ્યાઓ 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

સામાજિક સમસ્યાઓનો પજિચય 

એકમ-૧   સામાજિક સમસ્યાઓનો પજિચય 

• સામાજિક સમસ્યાની વ્યાખ્યા, અર્થ અને 

જિભાિના  

• સામાજિક સમસ્યાનો ખ્યાલ અને 

લાક્ષાજિકતાઓ 

 

એકમ-૨   સામાજિક સમસ્યાઓના તત્વો અને કાિણો 

• સામાજિક સમસ્યાના તત્િો 

•  સામાજિક સમસ્યાના કારિો 

 

 

એકમ-3 સામાજિક સમસ્યાના પ્રકાિ 

સામાજિક સમસ્યાઓના પ્રકારો 

• શારીજરક સમસ્યાઓ  

• સહાયક સમસ્યાઓ  

• નૈજતક સમસ્યાઓ  

 સામાજિક સમસ્યાઓના પજરબળોને આધાર ેિર્ગીકરિ  

• આજર્થક પજરબળો 

• સાાંસ્કૃજતક પજરબળો 

• િજૈિક પજરબળો  

• માનજસક પજરબળો   

 

એકમ-4 સામાજિક સમસ્યાઓના અજિગમો 

સામાજિક સમસ્યાઓના અજભર્ગમો   

• સામાજિક રોર્ગ જનદાનશાસ્ત્ર 

• સામાજિક જિઘટન અજભર્ગમ  

• મૂલ્ય સાંઘર્થ અજભર્ગમ  

• જિચજલત િતથન અજભર્ગમ  

• લેબજલાંર્ગ અજભર્ગમ   

 



Block:II 

સામાજિક સમસ્યાઓ તેના ઉકેલો અને સમાિકાયયકિની ભૂજમકા: ભાગ: 1 

એકમ-૧ ગિીબી  

એકમ-૨  બેકાિી  

એકમ-3 જભક્ષાવૃજિ  

એકમ-4 અસ્પૃશ્યતા  

એકમ-5 મદ્યપાન  

એકમ-6  નશાખોિી  

Block:III 

સામાજિક સમસ્યાઓ તેના ઉકેલો અને સમાિકાયયકિની ભૂજમકા: ભાગ: ૨ 

એકમ-૧ બાળકો સાંબાંજધત સામાજિક સમસ્યાઓ: બાળ-તસ્કરી, 

બાળ-દુરપયોર્ગ  

 

એકમ-૨ મજહલાઓ સાંબાંજધત સામાજિક સમસ્યાઓ: દહેિ, 

મજહલા જિરુદ્ધ જહાંસા 

 

એકમ-3 જકશોર કે બાળ-અપરાધ  

એકમ-4 એચ.આઈ.િી./ એઈડ્સ  

 

Block:IV 

                                            સામાજિક સમસ્યાના સાિવાિ પદ્ધજતઓ 

એકમ-૧ સામાજિક નીજત 

• સામાજિકનીજતનો અર્થ 

• સામાજિકનીજતના ઉદે્દશો. 

• સામાજિક નીજતની િરૂજિયાત. 

• સામાજિક નીજતના નમુના કે મોડેલ. 

 

એકમ-૨  સામાજિક કાયદા 

• સામાજિક કાયદા અન ેન્યાયનો ખ્યાલ 

• સામાજિક કાયદાની િરૂજરયાત કે મહત્િ 

 



• સ્િત્રાંતા પહેલા અન ેઆઝાદી પછીના 

સામાજિક કાયદાઓ 

• સામાજિક પજરિતથનના સાધન તરીકે સામાજિક 

કાયદા 

• સામાજિક કાયદા અન ેન્યાયને પ્રોત્સાજહત 

કરિામાાં સામાજિક કાયથકરને ભૂજમકા 

 

એકમ-3 સામાજિક જિયા 

• સામાજિક-જિયાની વ્યાખ્યા અન ેખ્યાલ. 

• સામાજિક જિયાના જસદ્ધાાંતો. 

• સામાજિક જિયામાાં સામેલ કુશળતા. 

• સામાજિક જિયા માટે સામાજિક કાયથકર દ્વારા 

િરૂરી કુશળતા 

• સામાજિક જિયાના નમૂનાઓ. 

• સામાજિક-કાયથ પજરબળોમાાં સામાજિક જિયાનો 

ઉપયોર્ગ. 

 

 

 



 

MSW-201: સામાજિક વૈયક્તિક કાયય    
Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

સામાજિક વૈયક્તિક કાયયનો વવકાસ અને સબંવંિિ ખ્યાલ 
 

એકમ-૧   સામાજિક વૈયક્તિક કાયયનો ઐતિહાતસક તવકાસ(પતિમમાાં 
અને ભારિમાાં) 

• સામાજિક વૈયક્તિક કાયયની વ્યાખ્યા િથા 
પતિમમાાં અને ભારિમાાં સામાજિક વૈયક્તિક 
કાયયનો ઐતિહાતસક તવકાસ 

• ભારિમાાં સામાજિક વૈયક્તિક કાયયનો ઐતિહાતસક 
તવકાસ  

 

એકમ-૨   સામાજિક વૈયક્તિક સેવા કાયયનો ખ્યાલ અન ેવ્યાખ્યા 
• સામાજિક વૈયક્તિક કાયય નો ખ્યાલ 

• સામાજિક વૈયક્તિક કાયયની વ્યાખ્યા કે પરરભાષા 
• સામાજિક વૈયક્તિક કાયયના િત્વો (મળૂભિૂ અંગો) 

 

એકમ-3 સામાજિક વયૈજિક કાયયના જસદ્ાાંતો   

એકમ-4 સામાજિક વૈયક્તિક કાયયના મોડલ (અભભગમ)  

Block:II 

વ્યક્તિ કુટુાંબ સાથે કામ કરવાનાાં સાધનો 
એકમ-૧ નોંધણી પત્રક અને મલુાકાિી નોંધણી, વૈયક્તિક 

સેવાકાયયનાાં તસદ્ાાંિો, મલુાકાિ અને ગહૃ મલુાકાિ 

• નોંધણીપત્રક અને મલુાકાિની નોંધણી  
• વૈયક્તિક સમાિકાયયનાાં તસદ્ાાંિો  
• મલુાકાિ  
• ગહૃ મલુાકાિ  

 

એકમ-૨ સામાજિક વૈયક્તિક સેવાકાયયમાાં અહવેાલલેખનનુાં મહત્વ, 

પ્રકાર, કથાનુાં દસ્િાવેજીકરણ,પ્રરિયા દસ્િાવેજીકરણ, 

સમસ્યા આધારરિ દસ્િાવજેીકરણ િથા સામાજિક વૈયક્તિક 

 



સેવાકાયયમાાં દરમ્યાનગીરી માટે અહવેાલલેખનનુાં મહત્વ 

• સામાજિક વૈયક્તિક સેવાકાયયમાાં અહવેાલલખેનની 
ઉપયોભગિા(મહત્વ) 

• અહવેાલલેખનનો પ્રકાર 

• અહવેાલલેખનની ઉપયોભગિા 
• સામાજિક વૈયક્તિક સેવાકાયયમાાં દરમ્યાનગીરી 

માટે 
એકમ-૩ કાયયકર સેવાથીના સાંબાંધો 

• સાંબાંધ એટલે શુાં ? 

• કાયયકિાય-સેવાથી સાથેના સાંબાંધ 

• સાંબાંધોની લાક્ષભણકિા 

 

એકમ-૪ સાંશોધનોનુાં જ્ઞાન, સાંદેશાવ્યવહાર શાબ્દદક અને 

અશાબ્દદક,આંખ સાંપકય , શારીરરક હાવભાવ 

• સાંસાધનોનુાં જ્ઞાન 

• સાંદેશાવ્યવહાર મૌભખક અને ભબનમૌભખક-આંખ 
સાંપકય , શારીરરક હાવભાવ 

 

Block:III 
સામાજિક વૈયક્તિક સેવાકાયયની કુશળિાઓ અને પ્રયકુ્તિઓ 

એકમ-૧ વ્યક્તિ અને કુટુાંબ સાથે કામ કરવાની કુશળિાઓ 

• વ્યક્તિ અને કુટુાંબ સાથે કામ કરવા માટેની  
કુશળિાઓ 

 

એકમ-૨ વ્યક્તિ અને પરરવાર સાથે કામ કરવાની પ્રયકુ્તિઓ, 

વૈયક્તિક સામાજિક કાયયકિાયની ગણુવત્તા 
• વૈયક્તિક સામાજિક કાયયકરની ગણુવત્તા 
• વ્યક્તિ અને કુટુાંબ સાથે કામ કરવાની પ્રયકુ્તિઓ  

 

એકમ-3 સામાજિક વૈયક્તિક સેવાકાયય અને પરામશયન-સરખાપણુાં 
અને િફાવિ, પદ્તિની મયાયદા 

• વૈયક્તિક સેવાકાયય અને પરામશયન : સમાનિા 
અને ભભન્નિા 

• સામાજિક વૈયક્તિ સેવાકાયય પદ્તિની મયાયદાઓ 

 

 

Block:IV 
સેવાર્થીિતં્ર અને લક્ષયાકં જુર્થમા ંદરમ્યાનગીરીની પ્રક્રિયા  

એકમ-૧   સેવાથીિાંત્ર અને લક્ષયાકં જુર્થમા ંદરમ્યાનગીરીની 
પ્રક્રિયા 

 



• સિિ મલૂયાકંન અને મનોસામાજિક વનદાન  
એકમ-૨   દરમ્યાનગીરી, અનસુરણ અને સમાપન  

• દરમ્યાનગીરી 
• અનસુરણ 

• સમાપન  
• કેસહિસ્ટ ર્ ીનો નમનૂો 

 

એકમ-૩   વ્યવસાવયક વવકાસના ં સાિન િરીકે કે્ષત્રકાયય અિાક્રરિ 
કેસની રજૂઆિ  

• કાર્ય નોોંધ 

• વ્યવસાવયક વવકાસના સાિન િરીકે કે્ષત્રકાયય 
અિાક્રરિ કેસની રજૂઆિ  

• કેસસ્ટ્ડીન ોં માળખ ોં 

• કાડય  ફાઈલ 

 

 

 



 

MSW-202: સામાજિક જૂથકાર્ય   
Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

સામાજિક જુથકાર્યમાાં જુથનો ખ્ર્ાલ  
 

એકમ-૧   જુથનો ખ્યાલ અને માનવજીવનમાાં તેની ઉપયોગીતા  
• જુથનો અથથ  
• જૂથની વ્યાખ્યા 
• જૂથના લક્ષણો 
• જૂથની માનવજીવનમાાં ઉપયોગીતા 
• જૂથના મહત્વની ટુાંકમાાં સમજ    

 

એકમ-૨   સામાજજક જૂથકાયથની વ્યાખ્યા અને લાક્ષણીકતાઓની 
સમજ  

• જુથકાયથ એટલે શુાં? 

• જુથકાયથની વ્યાખ્યાઓ  

• સામાજિક જૂથની લાક્ષણીકતાઓ 

• જૂથ સમાિકાર્યની વિશેષતાઓ 

• જૂથ કાર્યની ટુાંકમાાં સમિ 

• જૂથકાર્યની ઉપર્ોગીતા  

 

એકમ-3 સામાજજક જૂથ કાયથનો પચ્છીમના દેશોનો અને ભારતનો 
ઇતતહાસ અને તવકાસ   

• સામાજજક જૂથ કાયથનો તવકાસ  

• ભારતમાાં સામાજજક જુથકાયથનો તવકાસ  

 

Block:II 

                                         સામાજજક જૂથકાયથ 
એકમ-૧ સામાજજક જુથકાયથના તસદ્ાાંતો  

• સામાજજક જુથકાયથના તસદ્ાાંતો  

  

 

એકમ-૨ જૂથ રચનાના તબ્બક્કાઓ અને જૂથ પ્રકારો   



• સામાજજક જૂથ  

• જૂથ રચનાના તબ્બકાઓ  

• જૂથ પ્રક્રિયા  

• જૂથની લાક્ષણીકતાઓ  

• જુથકાયથની દેખરેખ  

• જુથકાયથની દેખરેખના પ્રકારો  

• જુથકાયથની દેખરેખના હતે ુઅને કાયથ  
• સારી દેખરેખ માટેની શરતો  
• જૂથ તનમાથણ 

• જૂથના તવતવધ પ્રકારો  
એકમ-૩ જૂથ તવકાસના તબક્કા 

• જૂથ તવકાસના તબક્કા 
• જૂથ તવકાસના તબક્કામાાં સામાજજક કાયથકરની 

ભતૂમકા  

 

Block:III 
                   સામાજજક જુથકાયથમાાં કાયથિમોનો ઉપયોગ અને સામાજજક જુથકાયથના કોશ્લ્યો  

એકમ-૧ સામાજજક જુથકાયથના કોશ્લ્યો  

• સામાજજક જુથકાયથના કોશ્લ્યો  

• સામાજજક જુથકાયથકરના કોશ્લ્યો 

 

એકમ-૨ કાયથિમનો ખ્યાલ,કાયથિમ આયોજનના તસદ્ાાંતો અને 
સામાજજક જુથકાયથ મહાવરામાાં કાયથિમ આયોજનનુાં મહત્વ  

• કાયથિમ માટે મખુ્ય બાબતો  

• કાયથિમ આયોજનના પક્રરબળો  

• કાયથિમ માધ્યમનો તસદ્ાાંતો  

• કાયથિમ આયોજનના જૂથ કાયથકરની ભતૂમકા  

• સામાજજક જૂથકાયથમાાં કાયથિમ આયોજનનુાં મહત્વ     

 

એકમ-3 કાયથિમ આયોજનનુાં મહત્વ અને જૂથ તવકાસ માટે તેનો 
અમલ  

• કાયથિમનુાં આયોજન અને તવકાસ  

• જૂથ આયોજન અને તનણથય  

• કાયથિમ આયોજનનુાં મહત્વ અને જૂથ તવકાસ માટે 
તેનો અમલ. 

• કાયથિમ આયોજનમાાંજૂથ- તવકાસ માટે 
અસરકારકતા માટે જરૂરી બાબતો. 

• જૂથ તવકાસ માટે થયેલ કાયથિમ   

 



• સામાજજક જૂથકાયથના કાયથિમો  

• કાયથિમના સાંદભથમાાં સાંસ્થાના કયો  
એકમ-૪ સામાજજક જુથકાયથના મુ્ યો અને તસદ્ાાંતો   

• સામાજજક જૂથકાયથના મુ્ યો  

• સામાજજક જૂથકાયથના તસદ્ાાંતોની પ્રસ્તાવના  

• સામાજજક જુથકાયથના તસદ્ાાંતો   

 

 

Block:IV 
જૂથ પ્રક્રિર્ા અને ગતીશીલતા, જુથકાર્યમાાં તકનીકો અને સાધનોનો ઉપર્ોગ   

એકમ-૧   જૂથ પ્રક્રિયા સમાજના પગલાઓ,જૂથ પ્રક્રિયા-પ્રતતક્રિયા 
તવશ્લલેષણ, જૂથ પ્રક્રિયામાાં નેતતૃ્વ અને તેનો તવકાસ, જુથમાાં 
પ્રત્યાયન (પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પ્રત્યાયન)  

• જૂથ પ્રક્રિર્ા સમિના પગલાાંઓ 

• જૂથ ક્રિર્ાનુાં વિશ્લેષણ  

• જૂથ પ્રક્રિર્ામાાં નેતતૃ્િ અને તેનો વિકાસ  

• જુથમાાં પ્રત્યાયન  

 

એકમ-૨   જૂથ ગવતશીલતા,જૂથ પેટાજૂથ, જૂથ સાંઘષય, જૂથ વનર્ાંત્રણ 
અને સ્પધાયત્મક લાગણી, જૂથકાર્ય પ્રથમાાં સાંધષય સબાંધની 
ઉપર્ોગીતા, હતે ુ પણૂય પર્ાયિરણની રચના અને વિવિધ 
સાંમાર્ોિના    

• જૂથકાર્યની ગવતશીલતા  

• પેટા જૂથ  

• સાંઘષય  

• જૂથવનર્ાંત્રણ  

• સ્પધાયત્મક લાગણી  

• જૂથકાર્ય પ્રથામાાં સાંઘષય સબાંધની ઉપર્ોગીતા  

• હતેપુણૂય પર્ાયિરણની રચના  

• વિવિધ સાંર્ોિના  

 

એકમ-૩   સામાજિક જૂથકાર્યમાાં અભીલેખનનુાં મહત્િ, અભીલેખનના 
વસદ્ાાંતો, અભીલેખાનના પ્રકારો, અભીલેખન વનરીક્ષણની 
ટેકનીકો, ક્રિર્ા-પ્રવતક્રિર્ા અને રેખાકૃવત  ક્રહસ્ટોગ્રામ  

• અભીલેખાનનુાં મહત્િ  

• અભીલેખાનના વસદ્ાાંત 

• અભીલેખાનના પ્રકારો  

• અભીલેખન વનરીક્ષણની ટેકનીક  

 



એકમ-૪   જૂથકાર્યમાાં સતત મલુ્ર્ાન્કાનનુાં  મહત્િ, મલુ્ર્ાનકાનના 
પ્રકારો અને મલુ્ર્ાનકનની પદ્વતઓ   

• જુથકાર્યમાાં મલૂ્ર્ાાંકન   

 

 



 

MSW-203: સામુદાયિક સંગઠન કાર્ય    

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block I 

સમુદાર્નો પરિચર્  

એકમ-૧   સમુદાર્નો પરિચર્ – ૧ 

• સમુદાર્નો અર્ય અને વ્ર્ાખ્ર્ાઓ 

• સમુદાર્ની લાક્ષણીકતાઓ 

• સમુદાર્ના પ્રકાિો  

• સામુદારર્ક ભાવના  

• સમુદાર્ રવશેનુું જ્ઞાન  

• સમુદાર્ના કર્ો 

• સમુદાર્માું નેતૃત્વ 

 

એકમ-૨   સમુદાર્નો પરિચર્ – ૨ 

• દયિત સમુદાિ  

• નારીવાદ સમુદાિ  

• ગ્રામીણ સમુદાિ  

• નગરીિ સમુદાિ  

• આયદવાસી સમુદાિ  

 

એકમ-3 સમુદાર્ એકતા અને રવઘટન 

• સમુદાર્ એકતા  

• સમુદાર્ રવઘટન 

 

Block II 

સામુદારર્ક સુંગઠનની પ્રરિર્ા અને પદ્ધરત 

એકમ-૧ સામુદારર્ક સુંગઠનની મૂળભૂત રવભાવના  

• વ્ર્ાખ્ર્ા  

• સમુદાર્ની રવભાવના   

• સમુદાર્ના કર્ો  

• સામુદારર્ક સુંગઠનની રવભાવના  

• સામુદારર્ક સુંગઠનની પદ્ધરતની ધાિણાઓ  

• સમાજકાર્યની અન્ર્ પદ્ધરતઓ સારે્નો સબુંધ 

• સામુદારર્ક રવકાસ અને સામુદારર્ક સુંગઠન  

 

એકમ-૨ સામુદારર્ક સુંગઠન પદ્ધરતના રસદ્ધાુંતો અને કોશ્લ્ર્ો 

• સામુદાયિક સંગઠન પદ્ધરતનો ઉદભવ અન ે

સવરૂપ  

 



• સામુદાયિક સંગઠન પદ્ધરતના રસદ્ધાુંતો 

• સામુદાયિક સંગઠન પદ્ધરતના કોશ્લ્ર્ો 

• સામુદારર્ક સુંગઠન પદ્ધરતની  જરૂરિર્ાત કે 

મહત્વ 

એકમ-૩ સામુદારર્ક સુંગઠન પદ્ધરતની પ્રરિર્ા  

• સામુદારર્ક સુંગઠન પદ્ધરતની પ્રરિર્ા  

• જુદા જુદા રવદ્વાનોના મતે સામુદારર્ક 

સંગઠનની પ્રયિિા  

 

એકમ-૪ સામુદારર્ક સુંગઠન પદ્ધરતમાું કાર્યકિની ભૂરમકા  

• સામુદારર્ક સુંગઠનમાું કાર્યકિની ભૂરમકા  

• સામુદારર્ક સુંગઠન ના કર્ો: 

 

Block III 

સામુદારર્ક સુંગઠનની વ્ર્ુિચનાઓ અને સામુદારર્ક સુંગઠકની ભૂરમકા 

એકમ-૧ સમુદાય સંગઠન પદ્ધતિના મોડેલ્સ  

• સમુદાય સંગઠન માટે ‘િોર્મેન’નુું મોડલના 

અરભગમો     

 

એકમ-૨ સહભાગી સુક્ષ્મ મૂ્ર્ાુંકન, ક્ષમતાવધયન અને નેતૃત્વ 

રવકાસ  

• સહભાગી સ્ર્ારનક સમજ(PRA) 

• ક્ષમતાવધયન  

• નેતૃત્વ   

 

એકમ-3 સામુદારર્ક સુંગઠનની રવભાવના   

• સામુદારર્ક સુંગઠનનો પરિચર્  

• ભાિતમાું સામુદારર્ક સુંગઠનનો ઉદભવ 

• સામુદારર્ક સુંગઠનની કુશળતાઓ 

 

એકમ-૪ સામુદાતયક  સંગઠનમાં  કાયયક્રમ આયોજન , તનમાયણ , 

તનયંત્રણ અન ેદસ્િાવેજીકરણ  

 

 

Block IV 

સામાયિક યિિાઓ  અને સમુદાય તવકાસ 

એકમ-૧   સમાજકાર્ય અને સામારજક રિર્ા, ભાિતમાું સામારજક 

રિર્ાનો ઇરતહાસ, સામારજક રિર્ાના મ ુંલીક તથ્ર્ો, હક 

આધારિત અરભગમ. 

• સમાિકાિય અને સામાયિક યિિા  

• ભારતમાં સામાયિક યિિાનો ઇયતહાસ  

• સામાયિક યિિાના મ ુંલીક તથ્ર્ો  

 

એકમ-૨   પ્રયતકારના યવવીધ રૂપો, સામાયિક યિિાઓની 

યવયવધ થીિરીઓ: મહાત્મા ગાંધી અને પાઉિો ફે્રિર 

• સામાયિક યિિામાં પ્રયતકાર કરવાના યવયવધ 

રૂપો. 

 



• સામાયિક યિિાની યવયવધ થીિરી:મહાત્મા 

ગાંધી અને પાઉિો ફે્રિર   

એકમ-૩   સામાયિક આંદોિનો માટે સામાયિક યિિાની 

રણનીયતઓ  

• સામાયિક આંદોિનો કરવા માટે સામાયિક 

યિિાની રણનીયતઓ  

 

એકમ-4  સમુદાય તવકાસ  

એકમ-5  સમુદાય તવકાસ કાયયક્રમો અને સમુદાય તવકાસ 

કાયયક્રમોમાં સંકળાયેલી સંસ્થાઓ 

 

 



 

MSW-205: કાઉન્સેલીંગ- થીયરી અને પે્રક્ટીસ 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block I 

કાઉન્સેલ ીંગન  મૂળભૂત બાબતો 

એકમ-૧   કાઉન્સેલ ીંગ પરિચય 

• કાઉન્સેલ ીંગ અર્થ, વ્યાખ્યા અન ેવિભાિના 

• કાઉન્સેલ ીંગનાીં લક્ષણો 

• કાઉન્સેલ ીંગનાીં ધ્યેયો  

 

એકમ-૨   કાઉન્સેલ ીંગનાીં અરભગમો અન ેતકન ક ઓ 

• કાઉન્સેલ ીંગનાીં અરભગમો (Approaches) 

• કાઉન્સેલ ીંગ / પિામર્શન   તકન ક ઓ 

 

 

એકમ-3 કાઉન્સેલ ીંગ ,મનોવિવકત્સા અન ેસામાવિક કાયથ  

• કાઉન્સેલ ીંગ અન ેમનોવિવકત્સા 

• સામાવિક કાયથ અન ેકાઉન્સેલ ીંગ િચ્િેનો 
સીંબીંધ 

• કાઉન્સેલ ીંગમાીં િલણો, મુલ્યો, વસદ્ાીંતો 

 

એકમ-4 કાઉન્સેલ ીંગનાીં પ્રકાિો 

• વ્યવિગત કાઉન્સેલ ીંગ  

• િૂર્ કાઉન્સેલ ીંગ 

• કૌટુીં વબક કાઉન્સેલ ીંગ  

• વ્યાિસાવયક કાઉન્સેલ ીંગ  

•  શૈક્ષવણક કાઉન્સેલ ીંગ 

 

Block II 

કાઉન્સેલરનાીં ગુણો, ભૂવમકાઓ ,આિારસીંવિતા અન ેટેકરનકો 



એકમ-૧ કાઉન્સેલરન  ભૂવમકા અને કયો  

એકમ-૨ કાઉન્સેલરનાીં ગુણો અન ેઆિારસીંવિતા 

• કાઉન્સેલરનાીં ગુણો 

• કાઉન્સેલરન  આિારસીંવિતા 

 

એકમ-૩ કાઉન્સેલરન  ટેકરનકો  

Block III 

કાઉન્સેલ ીંગ પ્રરિયા, પદ્ધરતઓ અન ેમોડલ્સ 

એકમ-૧ કાઉન્સેલ ીંગ પ્રરિયા- તબક્કાઓ  

એકમ-૨ કાઉન્સેલ ીંગન  પદ્ધરતઓ  

એકમ-3 કાઉન્સેલ ીંગનાીં મોડલ્સ-1 

 

• Psychodynamic 

• Cognitive Behavioural  

• Gestalt 

• Person centered approach 

 

એકમ-૪ કાઉન્સેલ ીંગનાીં મોડલ્સ-1 

• Transactional Analysis 

• Cognitive behavioral therapy (CBT) 

• Rational Emotive Therapy (RET) 

 

 

Block IV 

રિરિધ સેરટીંગ્સમાીં  કાઉન્સેલ ીંગન  પ્રથા અન ેકાઉન્સેલ ીંગ પ્રથામાીં દિરમયાનગ િ  

એકમ-૧   રિરિધ સેરટીંગ્સમાીં કાઉન્સેલ ીંગ-1 

• િૈિારિક કાઉન્સેલ ીંગ 

•  કૌટ ીં રબક કાઉન્સેલ ીંગ 

• ઓદ્યોરગક કાઉન્સેલ ીંગ 

• ર્ૈક્ષરિક કાઉન્સેલ ીંગ, 

• કટોકટ  કાઉન્સેલ ીંગ: વ્યરિગત સીંકટ, ક દિત  

સીંકટ 

 

એકમ-૨   રિરિધ સેરટીંગ્સમાીં કાઉન્સેલ ીંગ-1 

• એડ્સ કાઉન્સેલ ીંગ, 

 



• આપઘાત કાઉન્સેલ ીંગ 

• દ ખ કાઉન્સેલ ીંગ 

એકમ-૩   કાઉન્સેલ ીંગ પ્રથામાીં દિરમયાનગ િ  

• તાિ સીંચાલનમાીં રિરર્ષ્ટ તકન ક ઓ 

• એચ.આય. િ  / એડ્સના સીંદભશમાીં પિામર્શ 

• બાળકો અને રકર્ોિો માટે પિામર્શ સેિાઓ 

 

 



 

MSW-301: સમાજ કાર્ય સંશોધન અને આંકડાશાસ્ત્ર     
Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાવનક પદ્ધવિ, સામાજિક સશંોધન અને સમાિકાર્ય સધંોધન    
એકમ-૧   વિજ્ઞાન – વ્ર્ાખ્ર્ા, પ્રકારો અને લાક્ષણીકિાઓ 

• વિજ્ઞાન કોને કહિેાર્? 
• વિજ્ઞાનના પ્રકારો  
• વિજ્ઞાનની ઓળખ  

 

એકમ-૨   વિજ્ઞાવનક પદ્ધવિ : વ્ર્ાખ્ર્ાઓ અને લાક્ષણણકિાઓ 
• વિજ્ઞાવિક પદ્ધવિિી ઓળખ  

 

એકમ-3 સામાજિક સશંોધન અને સમાિકાર્ય સશંોધન : 
વ્ર્ાખ્ર્ાઓ અને લાક્ષણણકિાઓ 

• સામાજિક સશંોધનની ઓળખ 

• સમાિકાર્ય સશંોધન  
• સમાિકાર્ય સશંોધનની ઓળખ  

 

Block:II 

                                          સશંોધન ર્ોિના  
એકમ-૧ સશંોધન ર્ોિના : વ્ર્ાખ્ર્ા,સમસ્ર્ાની ઓળખ અને 

િેની પસદંગી 
• સશંોધન ર્ોિના (research Design) એટલે 

શ ?ં 

• સશંોધન ર્ોિના વિભાગો 
• સશંોધન ર્ોિના માટે િરૂરી બાબિો   
• સમસ્ર્ાની ઓળખ અને િેની પસદંગી   

 

એકમ-૨ સશંોધન સમસ્ર્ાની ઉપર્ોગીિા 
• સશંોધિ સમસ્યાિી પસદંગીન  ંમહત્િ   
• સશંોધિ સમસ્યાિી ઉપયોગીિા  
• સશંોધાિકાયયિી હકારાત્મક અસરો – 

 



સમસ્યાિી ઉપયોગીિાિા સદંર્યમા ં 
એકમ-૩ સાહહત્ર્ સમીક્ષા અને િેની ઉપર્ોગીિા 

• સાહહત્ર્ સમીક્ષા એટલે શ ?ં 

• સાહહત્ર્ સમીક્ષાની લાક્ષણીકિાઓ 

• સાહહત્ર્ સમીક્ષાના પ્રકાર  

 

એકમ-૪ સશંોધનમા ંઉત્કલ્પના અને ચલો  
• ઉત્લલ્પના (Hypothesis) એટલે શ ?ં 

• ઉત્કલ્પના અંગેની વિવિધ વ્ર્ાખ્ર્ાઓ  
• ઉત્કલ્્નાના પ્રકારો  
• ઉત્કલ્પનાના કર્ો  
• ચલ (Variable) એટલે શ ?ં 

• ચલના વિવિધ પ્રકાર  

 

Block:III 

                      નમ ના પસદંગી અને માહહિી એકત્રીકરણ  
એકમ-૧  નમ ના પસદંગી અને માહહિી એકત્રીકરણ 

• નમ ના પસદંગીનો અર્ય  
• સારા નમ નાના લક્ષણો 
• વનદેશનના પ્રકાર  

 

એકમ-૨ માહહિીની વ્ર્ાખ્ર્ા, િેના પ્રકાર અને માહહિીના સ્ત્રોિો 
• અદ્યર્નના હતે  ઓ  
• માહહિી એટલે શ ?ં 

• માહહિી પ્રકાર  
• પ્રાર્વમક-માહહિીના સ્ત્રોિો  
• કે્ષત્રીર્ સ્ત્રોિ એટલે શ ?ં 

• ગોણ માહહિી એટલે શ ?ં 

• ગોણ માહહિીના સ્રોિો   

 

એકમ-3 પ્રાર્વમક માહહિી એકત્ર કરિાના સાધનો  
• અદ્યર્નના હતે  ઓ  
• પ્રાર્વમક-માહહિી એકત્ર કરિાના જ દા-જ દા 

સાધનો  
• કે્ષત્રીય સ્ત્રોિન  ંમહત્િ  
• પ્રાથવમક માહહિીિો સામાજિક સશંોધિમા ં

ઉપયોગ  

 



એકમ-૪ ગોંણ માહહિી એકત્ર કરિાના સાધનો  
• અદ્યર્નના હતે  ઓ  
• ગોંણ માહહિી એકત્ર કરિાના સાધનો  
• દસ્િાિેજી સ્ત્રોિોન  ંમહત્િ સમજાિો. 
• ગોંણ માહહિીનો સામાજિક સશંોધનમા ં

ઉપર્ોગ  

 

 

Block:IV 

આકડાશાસ્ત્ર અિે અહિેાલ લેખિ    
એકમ-૧   આકડાશાસ્ત્રની વ્ર્ાખ્ર્ા,હતે  ઓ અને સમાિકાર્યમા ં

િેની ઉપર્ોગીિા  
• આકડાશાસ્ત્ર એટલે શ ?ં 

• આકડાશાસ્ત્રિી કેટલીક વ્યાખ્યાઓ 

• હતે  ઓ  
• આકડાશાસ્ત્રિા કયો 
• સમાિકાયય સશંોધિમા ં આકડાશાસ્ત્રિો 

ઉપયોગ 

 

એકમ-૨   મધ્યિિી સ્સ્થવિિા માપો – મધ્યક,મધ્યસ્થ અિે 
બહ લકિી વ્યાખ્યા, સહ્સબધં અિે સમાિકાયય 
સશંોધિમા ંિેિી ઉપયોગીિા  

• મધ્યિિી સ્સ્થવિન  ંમાપ એટલે શ ?ં 

• મધ્યક અથિા અંકગણિિ સરેરાશ એટલે શ ?ં 

• મધ્યકિી ઉપયોગીિા અિે લક્ષિો 
• બહ લક એટલે શ ?ં િેિી સમિ આપો. 
• મધ્યસ્થ  એટલે શ ?ં 

• મધ્યસ્થિી ગિિરી  
• સહસબધં  
• સહ્સબધંિા પ્રકાર  
• મધ્યિિી સ્સ્થવિિા માપોિો ઉપયોગથી થિા 

સમાિ સશંોધિિે ફાયદો  

 

એકમ-૩   અહિેાલલેખિ એટલે શ ?ં િેિી ઉપયોગીિા, પ્રકાર 
અિે િેન  ંમાળખ  ં 

• અદ્યયિિા હતે  ઓ  

 



• અહિેાલલેખિિો અથય  
• અહિેાલલેખિિી ઉપયોગીિા  
• અહિેાલલેખિન  ંમાળખ  ં 
• અહિેાલલેખિિા ંપ્રકાર  
• અહિેાલલેખિમા ંધ્યાિમા ંરાખિાિી બાબિો  

 



 

MSW-302 સમાજ કલ્યાણ પ્રબધં 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block 1  

સમાજકલ્યાણ પરિચય 

Unit 1 સમાજકલ્યાણ વહીવટ સંબંધિત કે્ષત્રોનો ખ્યાલ અને અર્થ 

 • સમાજકલ્યાણ વહીવટનો ખ્યાલ અને અર્થ 

• સમાજસેવાનો ખ્યાલ અને અર્થ 

• સમાજકલ્યાણનો ખ્યાલ અને અર્થ 

• સામાધજક સલામતી(સુરક્ષા)નો ખ્યાલ અને અર્થ 

• સામાધજક સંચાલન/વહીવટનો ખ્યાલ અને અર્થ 

 

 

Unit 2 સમાજકલ્યાણ વહીવટ પધ્દધતનો પધરચય 

 • સમાજકલ્યાણ વહીવટની વ્યાખ્યાઓ 

• સમાજકલ્યાણ વહીવટની લાક્ષધણકતાઓ અને 

ધવશેષતાઓ સમાજકલ્યાણ વહીવટના ધસદ્ાંતો 

• સમાજકલ્યાણ વહીવટના મૂળતત્વો/કાયો/પાસાંઓ 

• સમાજકલ્યાણ વહીવટકતાથની કુશળતાઓ 

• સમાજકલ્યાણ વહીવટના કે્ષત્રો 

 

 

Unit 3 કલ્યાણકારી વિવિધ સંસ્થાઓ અન ેિહીિટ 

 • સંસ્થાનો ખ્યાલ અને અથથ 

• સંસ્થાના પ્રકાર અને લાક્ષવણકતાઓ  

• સંસ્થાના નાણાંકીય સાધનો 

• સંસ્થા િહીિટનો અથથ , ખ્યાલ અન ેકયો 

• સંસ્થા કારોબારીના કયો અન ેભૂવિકાઓ  

• સંસ્થા વ્યિસ્થાપનની પદ્ધવતઓ 

 

Block 2  

સામારજક નીરિ અને આયોજન 

 

Unit 1 સામાધજક નીધતનો પધરચય 



 • સામાધજક નીધતનો ખ્યાલ 

• સામાધજક નીધતનો અર્થ/વ્યાખ્યાઓ 

• સામાધજક નીધતના હેતુઓ 

• સામાધજક નીધતની જરૂધરયાત 

• સામાધજક નીધતની ધવશેષતાઓ/લાક્ષધણકતાઓ 

 

 

Unit 2 માધહતીની વ્યાખ્યા, તેનો પ્રકાર અને માધહતીના સ્ત્રોત 

 • રાષ્ટ્ર ીય મધહલા નીધત 

• રાષ્ટ્ર ીય મધહલા નીધતને અમલીકૃત કરતાં કાયથક્રમો 

અને કાયદાકીય સ્ર્ાન 

• રાષ્ટ્ર ીય બાળ નીધત 

• રાષ્ટ્ર ીય બાળ નીધતને અમલીકૃત કરતાં કાયથક્રમો અને 

કાયદાકીય સ્ર્ાન 

 

 

Unit 3 ભારતમાં ધવભાગીય સામાધજક નીધતઓ અને અમલીકરણ તરીકે યુવાનીધત,  

ધશક્ષણનીધત અને આરોગ્યનીધત 

 • રાષ્ટ્ર ીય યુવાનીધતના હેતુઓ અને ઘટકો 

• યુવકોના ધવકાસ માટેની સેવાકીય યોજનાઓ 

• યુવાઓ માટેની સંસ્ર્ાઓ 

• રાષ્ટ્ર ીય ધશક્ષણનીધત 

• રાષ્ટ્ર ીય ધશક્ષણનીધતને અમલીકૃત કરતા કાયથક્રમ અને 

યોજનાઓ 

• ભારતમાં ધશક્ષણનું ધનયંત્રણ અને ધનયમન કરનારી 

સંસ્ર્ાઓ 

• રાષ્ટ્ર ીય આરોગ્યનીધત 

• આરોગ્યનીધત ધવષયક યોજનાઓ અને કાયથક્રમો 

• આરોગ્ય અંગે ધનયંત્રણ અને ધનયમન કરનારી 

સંસ્ર્ાઓ 

 

 

Unit 4 સામાધજક આયોજનનોઅર્થ અને ઉદેશ્યો 

 • સામાધજક આયોજનનો ખચથ 

• સામાધજક આયોજનની વ્યાખ્યાઓ 

• સામાધજક આયોજનના ઉદે્દશ્યો 

• મેનહીમ દ્વારા અપાયેલ સામાધજક આયોજનના 

ઉદે્દશ્યો 

 

 

Unit 5 સામાધજક નીધતના સ્ત્રોત અને સાિન તરીકે આયોજન 

 • સામાધજક નીધતના સ્ત્રોત અને સાિન તરીકે 

આયોજન 

• સામાધજક આયોજનની ધસધદ્ઓ 

 



 

 

 

Block 3  સામારજક નીરિને અસિ કિિા પરિબળો 

Unit 1 સામાધજક નીધત ભાગ-૧ 

 • સામાધજક નીધત: ધવભાવના અને અર્થ 

• સમાજલ્યાણ સંબંધિત રાષ્ટ્ર ીય નીધત 

• સામાધજક નીધતના મૂલ્યો 

 

Unit 2 સામાધજક નીધત ભાગ-2 

 • ભારતમાં સમાજકલ્યાણની ઉત્ક્રાંધત 

• સામાધજક સેવાઓ 

• સામાધજક સલામતી 

• સામાધજક સલામતીના કાયથક્રમો 

 

 

Unit 3 સામાધજક નીધત ભાગ-3 

 • મધહલા કલ્યાણ અને તે માટેના કાયથક્રમો 

• યુવા કલ્યાણના કાયથક્રમો 

• વૃદ્જનો માટેની રાષ્ટ્ર ીય નીધત 

• સમાજ કલ્યાણમાં સ્વૈચ્છીક સંસ્ર્ાઓનો ફાળો 

• સમાજ કલ્યાણની સંસ્ર્ાઓનું વ્યવસ્ર્ાપન 

 

 

Block 4 સામારજક નીરિ, સેવાઓ અને વ્યવસ્થાપન 

Unit 1 સામાધજક નીધતઓ અને સેવાઓ-1  

 • ધવકાસ આયોજન 

• સામાધજક સેવાઓ 

• ગ્રામીણ ધવકાસની સેવાઓ 

 

Unit 2 સામાધજક નીધતઓ અને સેવાઓ-2 

 • બાળકો અને મધહલાઓ લક્ષી સામાધજક સેવાઓ 

• પયાથવરણલક્ષી નીધતઓ 

• અનુસૂધચત જાધત/અનુસૂધચત જનજાધત/પછાત વગથની 

નીધતઓ 

 

Unit 3 નીધત, આયોજન અને રચના  

 • આયોજન એટલે શું ? 

• નીધત અને રચના એટલે શું ? 

• આયોજન અને કલ્યાણ ધ્યેય 

• સામાધજક ન્યાયનો અર્થ 

 



 

MSW-303: કુટુુંબ, બાળ અને યવુા કલ્યાણ  

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

કુટુુંબ અને કોંટુબીક સમાજકાર્ય     
એકમ-૧   કુટુુંબનો પરિચર્  

• કુટુુંબનો અર્ય  
• કુટુુંબની વિશેષતાઓ  
• કુતબુનુું િર્ગીકિણ  
• કટુુંબ સુંસ્ર્ામાું આિેલ પરિિતયન   

 

એકમ-૨   કોંટુબીક સમાજકાર્ય  
• કોંટુબીક સમાુંજકાર્યનો વિકાસ  

• કોંટુબીક સમાુંજકાર્યની વિભાિના 
• કુટુુંબ-એક વ્ર્િસ્ર્ાના સ્િરૂપમાું  

• કોંટુબીક સમાજકાર્યના વિવિધ અભભર્ગમ    

 

એકમ-3 કોંટુબીક સમાજકાર્યના પર્ગર્ીર્ા  

• પ્રર્મ તબ્બકો 
• બીજો તબ્બકો 
• ત્રીજો તબ્બકો 
• ચોર્ો તબ્બકો 
• પાુંચમો તબ્બકો 
• છઠો તબ્બકો 
• સાતમો તબ્બકો 
• આઠમો તબ્બકો 

 

એકમ-૪ કુટુુંબ જીિનની મશુ્કેલીઓ અને આિેલ પરિિતયન  
• કુટુુંબ જીિનમાું આિેલ પરિિતયન   
• કુટુુંબ જીિનમાું મરિલાની સ્સ્ર્વત અને પ્રશ્નો  
• સુંયકુ્ત કુટુુંબ વ્ર્િસ્ર્ાના પ્રશ્નો  
• કુટુુંબમાું વનણયર્ લેનાિની સતામાું આિેલ 

 



પરિિતયન  
• લગ્ન વ્ર્િસ્ર્ામાું આિેલ પરિિતયન  
• લગ્ન જીિનમાું સમાધાન  
• દિજે પ્રર્ાની સમસ્ર્ા  
• ઘિેલુું રિિંસા  
• બાળકોની સમસ્ર્ાઓ  
• વદૃ્ધોની કુટુુંબમાું સ્સ્ર્વત  
• કુટુુંબની જીિનની અન્ર્ સમસ્ર્ા  

Block:II 

બાળ કલ્ર્ાણ 
એકમ-૧ બાળકોનાું કલ્ર્ાણનાું િતેઓુ-ઉદેશ્ર્ો 

• બાળકલ્ર્ાણ એટલ ેશુું? વિભાિના અર્ય  
• બાળકની વ્ર્ાખ્ર્ા  
• ભાિતમાું બાળકલ્ર્ાણ સેિાઓનો ઇવતિાસ  
• બાળકલ્ર્ાણની જરૂરિર્ાત  
• બાળકલ્ર્ાણના િતેઓુ-ઉદેશ્ર્ો   

 

એકમ-૨ બાળકોના કલ્ર્ાણનુું ક્ષેત્ર 

• બળકોની સમસ્યાઓ  

• ભારતમાું બાળકલ્ર્ાણ સેિાઓનો વિકાસ  
• બાળકલ્યાણ સુંબુંધિત સેવાઓ    

 

એકમ-૩ બાળકોનાું કલ્ર્ાણ માટે કાર્દાકીર્ જોર્ગિાઈ  

• બાળકો માટે મળૂભતૂ અવધકાિ  

• બાળકોને અલર્ગ અવધકાિોની જરૂરિર્ાત  

• બાળ આધીકાિો વિષે સુંધી  

• બાળકો માટે િાષ્ટ્રીર્ નીવત 2013 

• ભાિતમાું બાળકો માટેના કાર્દા  

• કાર્દો પસાિ કિિા માટેના પરિબળો  

 

એકમ-૪ બાળકો માટે કલ્ર્ાણકાિી કાર્યક્રમો  

• બાળકો માટે કલ્ર્ાણકાિી ર્ોજનાઓ  
 

એકમ-૫  બાળકોના કલ્ર્ાણનાું ક્ષેત્રમાું સ્િેચ્છછક સુંસ્ર્ાઓની ભવૂમકા  

• સ્િેચ્છછક સુંસ્ર્ાઓ બાળકલ્ર્ાણ એજન્સીઓ અને 
કુટુુંબોને કઈ િીતે મદદરૂપ ર્ાર્ છે? 

 

Block:III 

યિુા કલ્ર્ાણ 



એકમ-૧  યિુાનોની સમસ્ર્ા  

• યિુાન એટલે શુું? 

• યિુાકલ્ર્ાણનો ઉધભ્િ અન ેપિૂયભવૂમકા  

• યિુાનોની સમસ્ર્ા   

 

એકમ-૨ યિુાનોના અપિાધ  

• અપિાધની વિભાિના  

• અપિાધના લક્ષણો  

• અપિાધના પ્રકાિો  

• અપિાધના કાિણદશયક વસદ્ધાુંતો   

 

એકમ-3 યિુાનોના પ્રશ્નોના કાિણો  

• યિુાનોના પ્રશ્નોના કાિણો   
 

Block:IV 
યિુા કલ્ર્ાણના કાર્યક્રમો અને સ્િેચ્છછક સુંસ્ર્ાઓની ભવૂમકા  

એકમ-1 યિુાકલ્ર્ાણની નિી વિચાિધાિા  

• વિચાિધાિા  
 

એકમ-2  યિુા કલ્ર્ાણના કાર્યક્રમો 
• યિુા કલ્ર્ાણ : વિભાિના  

• યિુા કલ્ર્ાણના કાર્યક્રમો  

• યિુાવિકાસ માટેની ર્ોજનાઓ 

• યિુાકલ્ર્ાણની નીવતઓ  

 

એકમ-3  યિુાકલ્ર્ાણમાું સ્િેચ્છછક સુંસ્ર્ાઓની ભવૂમકા  

• સુંર્ાએ કિિાની પ્રવવૃિ 

• સમાપન ઉપસુંિાિ 

 

 



 

MSW-305: મનોચિચિત્સીિ સમાજિાર્ય 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

મનોચિચિત્સિ સમાજ િાર્યનો પરીિર્    
એકમ-૧   માનચસિ આરોગ્ર્નો પરીિર્ 

• સાઘારણ –અસાઘારણનો ખ્ર્ાલ  :-  
•  માનચસિ આરોગ્ર્નો ખ્ર્ાલ અન ેમાનચસિ 

આરોગ્ર્ના ઘડતરના પાર્ાના પરીબળો. 
•  માનચસિ બીમારીના િારણો –પરીબળો, જવૈીિ, 

મનોસામાજીિ અને સાસ્િુચતિ. 

 

એકમ-૨   મનોચિચિત્સિ સમાજિાર્ય 

• ખ્ર્ાલ, વ્ર્ાખ્ર્ાઓ,ઈચતહાસ, અને ભારત તેમજ 

અન્ર્ પચિમ દેશોમાાં મનોચિચિત્સિ સમાજિાર્યનુાં 

ફલિ 

 

એકમ-3 મનોચિચિત્સિ સમાજિાર્યિરની ભુચમિા  

• મનોચિચિત્સિ સમાજિાર્યની ચવચવઘ જગ્ર્ાએ 

ભુચમિા. – હાફવે હોમ, ડે-િેર સેન્ટર, િાઇલ્ડ ગાઇડન્સ 

િલીનીિ, વ્ર્સાંન મુચિતી િેન્ર, માનસીિ રોગની 

હોચસ્પટલ માાં દાખલ ની પ્રચિર્ા, રજા આપવાની 

પ્રચિર્ાઅને સારવાર અને ફોલો-અપમાાં ભુચમિા, 

 

એકમ-૪ માનચસિ બીમારીનુાં વગીિરણ  
• આઇસીડી-૧૦ મુજબ  
• ડીએસએમ-ફોર્ય એડીશન મુજબ. 

 

Block:II 

માનચસિ બીમારીના સાંદભે િાર્દાિીર્ જોગવાઇ અને માનચસિ બીમારીઓ 

એકમ-૧ માનવ અચઘિારો 

• માનવ અચઘિાર નુાં ઘોષણાપત્ર તેમજ 

• આતરરાષ્ટીર્ અચઘિારો,  

• લ્ર્ુનસી એિટ ૧૯૧૨ 

 



એકમ-૨ મેન્ટલ હેલ્ર્ અને ચવિલાગતા અચઘચનર્મ 

• મેન્ટલ હેલ્ર્ એિટ ૧૯૮૭  

• ન્ર્ુ મેન્ટલ હેલ્ર્ િેર એિટ -૨૦૧૭ ,  

• ચવિલાગતા અચઘચનર્મ-૧૯૯૫ 

 

એકમ-૩ માનસીિ બીમારી-૧)  

• ઓરગેનીિ મને્ટલ ડીસઓડયર ( ડેલીરીર્મ, ડેમન્શીર્ા, 

અને અલ્ઝાઇમર ડીસીસીઝ)  

• ફન્િશનલ સાર્િોટીિ ડીસઓડયર(સ્િીઝોફેનીર્ા 

ડેલ્ર્ુઝનલ ડીસઓડયર)  

• મુડ ડીસઓડયર ( ર્નુીપોલર ડીસઓડયર અન ે

બાર્પોલર ડીસઓડયર) 

 

એકમ-૪ માનચસિ બીમારી –ર)  

• એિઝાન્ટી ડીસઓડયર –જનરલાઇઝ એિઝાન્ટી 

ડીસઓડયર , ઓબસશેીવ િમ્પ્લઝીવ ડીસઓડયર, 

સામાન્ર્ સ્પશેફીિ ફોબીર્ા, ગભરામણ ની બીમારી( 

પેનીિ ડીસઓડયર) , િનયવસયન ડીસઓડયર 

• તનાવ સાર્ે સાંિળાર્ેલ સોમટેાફોમ ડીસઓડયર – 

એડઝેશમેન્ટ ડીસઓડયર, એિર્ુટ સ્ટરેસ ડીસઓડયર, 

પોસ્ટ ટર ોમેટીિ સ્ટેસ ડીસઓડયર 

 

Block:III 

અન્ર્ માનચસિ બીમારીઓ 

એકમ-૧ પરસનાલીટી અને સેિસુઅલ ડીસોઅડયર  

• પરસનાલીટી ડીસઓડયર  

• સેિસુઅલ ડીસોઅડયર  

 

એકમ-૨  ડેવલપમને્ટલ અને એિસટયનલાઇઝ ડીસઓડયર 

• ડેવલપમેન્ટલ ડીસઓડયર –લનીગ ડીસઓડયર, 

ઓટીઝમ સ્પેિટરમ ડીસઓડયર  

• એિટયનલાઇઝ ડીસઓડયર ૧) િન્ડિટ ડીસઓડયર ર) 

એ.ડી.એિ.ડી 

 

એકમ-3 ઇન્ટરનલાઇઝ એન્ડ સ્લીપ ડીસઓડયર  

• ઇન્ટરલાઇઝ ડીસઓડયર અ) એિઝાન્ટી ર) ડીપ્રશેન  

• સ્લીપ ડીસઓડયર 

 

Block:IV 

માનચસિ બીમારીની સારવાર અન ેસામુદાર્ીિ મનોચિચિત્સા. 

એકમ-1 મનોવૈજ્ઞાચનિ સારવાર  

• સાર્િોર્ેરાપી 

• બીહેવીર્ર ર્ેરાપી-ગ્રપુ ર્ેરાપી  

• ર્ોગા-મેડીટેશન  

• ઓિર્પુેશનલ એન્ડ રીિરશેનલ ર્ેરાપી 

• િીમોર્ેરાપી  

 



• એન્ટી સાર્િોટીિ ડરરગ  

• એન્ટી ડર ીપશેન્ટ  

• ઇસીટી  

• સાર્િોસજયરી 
એકમ-2  ર્ેરાપી  

• િન્ટેમપરરી ર્ીર્રી અને ર્રેાપી  

• િલાર્ન્ટ સેન્ટર ર્ેરાપી  

• રીર્ાલીટી ર્ેરાપી  

• ગેસ્ટાલ્ટ ર્ેરાપી  

• રશેનલ ઇમોટીવ ર્રેાપી  

• િોગનેટીવી બીહેવીર્ર ર્ેરાપી ( સીબીટી)  

• ટર ાન્સશેનલ એનાલીસીસ 

 

એકમ-3  સમુદાર્ીિ મનોચિચિત્સા અન ેનેશનલ મેન્ટલ હેલ્ર્ પ્રોગ્રામ  

• સામદુાર્ીિ મનોચિચિત્સા નો ઉદ્ભભવ –

એનએમએિપી , ડીએમએિપી 

• ચપ્રવેનશન ઇન સાર્િીઆટર ી-પ્રાર્મરી, સેિન્ડરી, 

અને ટરસરી લેવલ  

• માનચસિ આરોગ્ર્ પ્રત્ર્ેની ગેરમાન્ર્તાઓ. 

 

 

 



 

MSW-401: સધુારાણાલક્ષી સમાજકાર્ય    

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

મળૂભતૂ સધુારણાલક્ષી સામાજજકકાર્ય   

એકમ-૧   સધુારણાલક્ષી સામાજિકકાર્યનો સામાન્ર્ ખ્ર્ાલ, અર્ય અને 
સસદ્ાાંતો   

• સધુારણાનો ખ્ર્ાલ અને અર્ય  

• સધુારણાનો ખ્ર્ાલ અન ેઅર્ય  
• સધુારણાના સસદ્ાાંત – પ્રકાર  

 

એકમ-૨   અપરાધ  

• અપરાધશાસ્ત્રનો ખ્ર્ાલ  

• અપરાધશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર વચ્ચેનો સબધં  

• અપરાધશાસ્ત્રની પ્રણાલી,અપરાધના કારણો  

• અપરાધનો અર્ય,પ્રકાર,વર્ગીકરણ  

 

એકમ-3 સધુારણાલક્ષી વહીવટ  

Block:II 
સિસિધ િર્ મારફત સમાિકાર્ય 

એકમ-૧ સિચીલલત િતયન અન ેબાળઅપરાધ  

• સિચીલલત િતયનનો અર્ય અને ખ્ર્ાલ  
• સિચલલત િતયનનાાં લક્ષણો,કારણો અને પ્રકાર  

• સિચલલત િતયનન ેસનર્ાંસિત કરિા માટેના સાધનો   
બાળઅપરાધ  

• બાળઅપરાધની વવભાવના અને ખ્ર્ાલ  
• સામાજજક વવચાલન 

• ગનુો  
• બાળઅપરાધ 

 

એકમ-૨ બાળ ન્ર્ાર્   

• બાળકલ્ર્ાણ સબાંધી કાર્દાઓ  

• જુિેનાઈલ િસ્ટીસ એક્ટ-1986 અને 2000  

 



• ગિુરાત કકશોર ન્ર્ાર્ સનર્મો-2011 

બાળન્ર્ાર્ (બાળકોની કાળજી અને રક્ષણ) 
અસધસનર્મ-2015  

એકમ-3 બાળઅપરાધના કારનો ,કે્ષત્ર  અને સુધારાત્મક સંસ્થાઓ 

• બાળઅપરાધના કારણો 
• બાળઅપરાધના ક્ષેિ 

સનરીક્ષણ હોમના કર્ો, ઓંદ્યોલિક શાળા, સટીફાઈડ શાળા 
અને જુિેનાઈલ હોમ 

• સધુારાત્મક સાંસ્ર્ાઓ 

• ઈન્ડસ્ટરી સ્કુલ, પ્રમાલણત શાળા 

 

Block:III 

સધુારાત્મક સિેા અને સધુારાત્મક સસં્ર્ાઓ   

એકમ-1 સધુારાત્મક સેિાનો ખ્ર્ાલ, મહત્િ અને સધુારાત્મક 
કાર્દાઓ  

• બાળકલ્ર્ાણ એટલ ેશુાં? 

• સધુારાતામ્ક સેિાનો ખ્ર્ાલ અને મહત્િ  

• સધુારાત્મક કાર્દાઓ (IPC,Cr.PC) 

 

 

એકમ-2 • રીફોમેટરી સ્કુલ  

• પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્ડસય એક્ટ તર્ા સનર્મો 
 

એકમ-3 સધુારાત્મક સાંસ્ર્ાઓના કાર્ય  

• જેલ  

• બોસ્રલ સ્કુલ  

• જુવેનાઈલ હોમ 

• ઓબ્ઝવેશન હોમ  

• ભભક્ષકુ ગહૃ  

• રીસેપ્સન સેન્ટર,પ્રોટેકટીવ હોમ્સ  

• સ્ટેટ હોમ પ્રોબેશન હોસ્ટેલ 

 

એકમ-4 સધુારાત્મક સમાજકાર્ય માટેની વવવવધ વવચારધારાઓ  

• િાાંધી સિચારધારા  

• ઉદારમતિાદી સિચારધારા  

• માનિિાદી સિચારધારા 
• સામાજિક સિચારધારા  

• લોકતાાંસિક સિચારધારા  

 

Block:IV 



સમાિ સરુક્ષા 
એકમ-૧ સમાજ સરુક્ષાનો અર્ય અને વવકાસ  

• સામાજજક સરંક્ષણ 

• NISD ના ઉદેશ્ર્ો અને કર્ો  

• NISDનુ ંમહત્વ  

• ગનુ્હાનુ ં પ્રમાણ અટકાવવા માટેની વ્યરુચના 
સામાજજક સરંક્ષણ અંતર્ગયત ચાલતા કાર્યક્રમો  

 

એકમ-૨ પ્રીિીક્ષા ધારો  

• પ્રોબેશન ઉદભિ 

• પ્રોબેશનના હતે ુ 

• પ્રોબેશનનો પ્રકાર  

• પ્રોબેશનની પ્રકિર્ા  

• પ્રોબેશ્નનુાં અમલીકરણ  

• પકરિીક્ષા અસધકારી અને તેની ફરિો  

• ભારતના સાંધભયમાાં પરીિીક્ષ પદ્તીનો ઉધ્ભ્િ અન ે
સિકાસ  

• આફટર કેર અને સાંસ્ર્ાકીર્ સહાર્   

 

એકમ-3 સધુારાવાદી સમાજકાર્ય  

• સધુારાવાદી સામાજજક કાર્ય પદ્ધવત 

• સધુારાવાદી સસં્ર્ાઓ  

• સમાજકાર્યકારની ભવૂમકા  

 

એકમ-4 માનિીર્ હક્કો અન ેસમાિકાર્ય  

• માનિીર્ હક્કોનો અર્ય  

• માનિીર્ હક્કો અને કાર્દાની અમલીકરણ 
કરનારી સાંસ્ર્ાઓ  

• માનિહક આંદોલનમાાં લબનસરકારી સાંિઠનોનો 
ફાળો  

 

 



 

MSW-402: આરોગ્ય સંભાળ ક્ષેત્રે સમાજ કાયય વ્યવહાર 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

આરોગ્યનો પરરચય અને આરોગ્ય નીરિ 

એકમ-૧   આરોગ્યનો ખ્યાલ  

• આરોગ્યનો ખ્યાલ-વ્યાખ્યા 

• સ્વાસ્્યન ું આયોજન  

• આરોગ્યની રનર્ાયયક બાબિો 

• આરોગ્યનાં પાસાંઓ  

• સંકલ્પનાવાદી-સવાાંગી આરોગ્ય 

• આરોગ્યના ભારતમાું પ્રશ્નો 

 

એકમ-૨   પ્રયાવરર્ીય અને વ્યરિગિ સ્વચ્છિા 

• પયાાવરણનો અર્ા અને સમાજ 

• આરોગ્ય અન ેપયાાવરણના પ્રશ્નો 

• વ્યરિગિ સ્વચ્છિા 

• પ્રયાવરર્ીય સ્વચ્છિા 

• પ્રદ ષણ 

• સેનીટેશન 

 

એકમ-3  સામુદારયક આરોગ્ય  

• સામુદારયક આરોગ્યનો ખ્યાલ અને વ્યાખ્યા 

• આરોગ્યનું સામારજક મોડેલ 

• આરોગ્યનું મેરડકલ મોડેલ 

 

એકમ-4 રાષ્ટ્ર ીય આરોગ્ય નીરિ  

• રાષ્ટ્ર ીય આરોગ્ય નીરિ– 2015  

• રોગ રનયંત્રર્ માટેના કાયયક્રમો 

• રાષ્ટ્ર ીય આરોગ્ય નીરિ– 2017 

 

Block:II 

                                    રોગચાળા શાસ્ત્ર અને રોગો 

એકમ-૧ રોગચાળા શાસ્ત્ર 

• રોગચાળા શાસ્ત્રનો ખ્યાલ 

• રોગચાળા શાસ્ત્રના હેિુઓ 

• રોગ માટેની િપાસ 

• સંચારી રોગોનું રોગશાસ્ત્ર: 

 

એકમ-૨ ચેપી રોગોનો અભ્યાસ-1  



• મેલેરરયા 

• ક્ષય(ટી.બી) 

• રિરપત્ત (લેપ્રસી) 

એકમ-3 ચેપી રોગોનો અભ્યાસ-2 

• જાિીય ચેપી રોગો 

• એચ.આઈ.વી. (એઈડ  સ) 

 

Block:III 

આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ    

એકમ-૧ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ- ભાગ-૧    

• આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓનો ખ્યાલ-પાસાઓ   

• પ્રાથમમક આરોગ્ય સંભાળ સેવામાં ઘટકો  

• ભારતમાં આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓના 

કાયયક્રમો   

 

એકમ-2 આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ- ભાગ-૨    

• આરોગ્ય મિક્ષણ  

• સમુદાય આધામરત પુનવસયન  

• સામુદામયક આરોગ્ય સંભાળમા ં સમાજ 

કાયયકરની ભૂમમકા 

 

એકમ-3 ભારતમાં આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ-યોજનાઓ  

Block:IV 

                                 સવાસ્્ય સંભાળ અને સમાજ કાયય વ્યવહાર  

એકમ-૧ તબીબી સમાજકાયય અને મવકાસ  

• તબીબી સમાજકાયયની મવભાવના   

• તબીબી સમાજકાયયની વ્યાખ્યા  

• તબીબી સમાજકાયયનું કાયયક્ષેત્ર 

• ભારતમાં તબીબી સમાજકાયયનો મવકાસ  

• પરિમી દેશોમાં િબીબી સમાજકાયયનો રવકાસ 

 

એકમ-૨ હોરસ્પટલ - એક સામારજક જરટલિા  

• આરોગ્ય સંસ્થાનો અથય 

• આરોગ્ય સેવાના પ્રકારો 

• સામારજક-સાંસ્કૃરિક પાસાંઓની આરોગ્ય પર 

અસર 

• હોરસ્પટલમાં સમાજકાયય રવભાગનું વ્યવસ્થાપન 

અને સંકલન  

• િબીબી સમાજકાયયકરના કે્ષત્રો 

• િબીબી સમાજકાયયના કાયો 

• િબીબી સમાજકાયયકરનું રશક્ષર્ 

 

એકમ-3 વ્યવસારયક િબીબી સમાજકાયય 

• હોરસ્પટલમાં વ્યવસાયીક િબીબી 

સમાજકાયયકરની ભૂરમકા 

• િબીબી સમાજકાયયકરની ઉપયોરગિા 

 



• િબીબી સમાજકાયયકરની કુશળિાઓ 

• અટકાયિ અને સામારજક સારવાર 

એકમ-4 તબીબી સમાજકાયાના કે્ષત્રો 

• એચ.આઈ.વી. / એઈડ  સની સારવારમાં િબીબી 

સમાજકાયયકરની ભૂરમકા 

• કેન્સર સારવારમાં િબીબી સમાજકાયયકરની 

ભૂરમકા 

• રિરપત્તની સારવારમા ં િબીબી 

સમાજકાયયકરની ભૂરમકા 

• માનસસક બીમારીમાું િબીબી સમાજકાયયકરની 

ભૂરમકા 

• મનોસિસકત્સક સમાજકાયાનો ઉદ્ભવ સવકાસ 

અન ેકે્ષત્રો 

 

 



 

MSW-403: કામદાર કલ્યાણ અને સમાજકાયય વ્યવહાર 

Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

ઔદ્યોગિકરણની ગિભાિના 

એકમ-૧   ઔદ્યોગિકીરણનો ખ્યાલ અર્થ અન ે ઐગિહાગિક 

પૃષ્ઠભૂગિ  

• ઔદ્યોગિકીરણનો અર્થ અને વ્યાખ્યાઓ 

• ઔદ્યોગિકીરણની લાક્ષણીકિાઓ 

ભારિિાાં ઔદ્યોગિકીરણની ઐગિહાગિક પૃષ્ઠભૂગિ 

• ભારિિાાં ઔદ્યોગિકીરણનો પ્રારાંભ 

• પ્રારાંગભક ઔદ્યોગિકરણના િહાયક પગરબળો 

• પ્રારાંગભક ઔદ્યોગિકીરણના અિરોધક પગરબળો 

 

એકમ-2 કાિદારનો અર્થ /ખ્યાલ અને અિાંિગિિ કે્ષત્ર 

• કાિદારનો અર્થ અને ખ્યાલ 

• અિાંિગિિ કે્ષત્રની વ્યાખ્યા અને ખ્યાલ 

• ગિગિધ અિાંિગિિ કે્ષત્રો 

 

એકમ-3 ભારિિાાં િજૂરોની િિસ્યાઓ 

• ભારિિાાં િજૂરોની િિસ્યાઓ 

 

એકમ-4 િજૂરો િાટેની િરકારી યોજનાઓ 

• િુજરાિ અિાંિગિિ કાિદાર કલ્યાણ બોર્થનો 

પગરચય 

• િુજરાિ અિાંિગિિ કાિદાર કલ્યાણ બોર્થની 

યોજનાઓ 

• િુજરાિ શ્રિયોિી કલ્યાણ બોર્થનો પગરચય 

• િુજરાિ શ્રિયોિી કલ્યાણ બોર્થની યોજનાઓ 

 

Block:II 

િજુરકલ્યાણ અને િિાજકાયથ વ્યિહાર 

એકિ-૧ કાિદાર કલ્યાણનો અર્થ, ખ્યાલ ,િહત્િ અને ગિદ્ાાંિો 

• કાિદાર કલ્યાણનો અર્થ અને ખ્યાલ 

• કાિદાર કલ્યાણની વ્યાખ્યાઓ 

• કાિદાર કલ્યાણનુાં િહત્િ 

• કાિદાર કલ્યાણના ગિદ્ાાંિો 

 

એકિ-2 કાિદાર કલ્યાણ અગધકારીની ભૂગિકાઓ / ફરજો 

• િોરે્લ રૂલ્િ અાંિિથિ શ્રિ કલ્યાણ 

 



અગધકારીઓની ભૂગિકા-ફરજો 

• ઉત્તર પ્રદેશ ફેક્ટટર ીજ િેલફેર ઓગફિિથ રૂલ્િ 

૧૯૭૩ અાંિિથિ શ્રિકલ્યાણ અગધકારીઓની 

ભૂગિકા-ફરજો 

એકિ-3 આાંિરરાષ્ટ્ર ીય િજૂર િાંિિન (ILO) અન ેભારિિાાં 

િજૂરનીગિ 

 

• આાંિરરાષ્ટ્ર ીય શ્રગિક િાંિિનના હેિુઓ 

• આાંિરરાષ્ટ્ર ીય શ્રગિક િાંિિનના િૂળભૂિ 

ગિદ્ાાંિો 

• આાંિરરાષ્ટ્ર ીય શ્રગિક િાંિિનનુાં િાળખુાં 

• ભારિ પર આાંિરરાષ્ટ્ર ીય શ્રગિક િાંિિનની 

અિરો 

ભારિિાાં િજૂરનીગિ 

• ભારિિાાં િજૂરનીગિ 

• પ્રર્િ પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• બીજી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• ત્રીજી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• ચોર્ી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• પાાંચિી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• છઠ્ઠી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• િાિિી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• આિિી પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં શ્રિનીગિ 

• 9th, 10th, 11th, 12th પાંચિર્ષીય યોજનાિાાં 

શ્રિનીગિ 

 

Block:III 

કાિદાર ચળિળો અને કાિદાર કલ્યાણ  

એકિ-૧ કારખાનાની અાંદર અને બહાર િરગજયાિ અને 

ફરગજયાિ રીિે પૂરી પાર્િાિાાં આિિી કલ્યાણ િેિાઓ 

• કારખાનાની અાંદર ર્િી કલ્યાણકારી પ્રિૃગત્તઓ 

• કારખાનાની અાંદર ર્િી કલ્યાણકારી પ્રિૃગત્તઓ 

  

 

એકિ-૨ શ્રગિક ચળિળનો અર્થ અને ઐગિહાગિક પૃષ્ઠભૂગિ 

• િજૂર ચળિળનો અર્થ 

• ભારિિાાં િજૂર ચળિળની ઐગિહાગિક પૃષ્ઠભૂગિ 

 

એકિ-૩ શ્રગિક િાંિિનોનો અર્થ, હેિુઓ અને કાયો 

• િજૂર િાંિિનનો અર્થ 

• િજૂર િાંિિનના હેિુઓ 

• િજૂર િાંિિનના કાયો 

 

એકિ-૪ જુદા જુદા રાષ્ટ્ર ીય સ્િરના શ્રગિક િાંિિનો 

• જુદા જુદા રાષ્ટ્ર ીય સ્િરના કાિદાર િાંિિનો 

 



એકિ-૫ શ્રગિક કાયદાઓની જરૂગરયાિ અને હેિુઓ 

• શ્રગિકો િાટેની કાયદાકીય જોિિાઈઓ 

• િજૂર કાયદાના હેિુઓ 

• િજૂર કાયદાની જરૂગરયાિ 

 

Block:IV 

િજૂર કાયદાઓ 

એકિ-૧ કારખાનાનો કાયદો -૧૯૪૮  

• આ કાયદો કોને લાિુ પરે્ છે ? 

• આ કાયદાના િુખ્ય લક્ષણો 

• અિત્યની વ્યાખ્યાઓ 

• ઉત્પાદન પ્રગિયાિાાં િિાિેશ પાિિી બાબિો 

• કાિદાર 

• કારખાનુાં 

• કબજદેાર 

• કારખાનાની િાંજૂરી, લાયિન્િ અને નોાંધણી 

• કબજદેાર િરફર્ી નોગટિ 

• કારખાના ગનરીક્ષકો 

• િાંદુરસ્િી િાટેની જોિિાઈઓ 

• િલાિિી અને િલાિિી અગધકારી 

• કલ્યાણ અને કલ્યાણ અગધકારી 

• પુખ્િ િયની વ્યગિના કાિના કલાકો 

• રાિપાળીઓ 

• ખાિ જોિિાઈઓ 

• િુના અને િજાઓ 

 

એકિ-૨ લઘુિિ િેિન ધારો -૧૯૪૮  

• અિત્યની વ્યાખ્યાઓ 

• િક્ષિ અગધકારી 

• જીિનધોરણનો આાંક 

• િેિન 

• કાિદાર 

• ઉગચિ િરકાર 

• િેિનદરો અાંિેની ચચાથ 

• કાયદાના યોગ્ય પાલન િાટેની જોિિાઈઓ 

• િજાઓ 

 

એકિ-3 બોનિ ચુકિણી ધારો -૧૯૬૫ 

• કાયદાની િહત્િની બાબિો 

• ટલીક વ્યાખ્યાઓ 

• અિલીકરણનુાં િાળખુાં 

• િજાઓ 

 

એકિ-૪ કાિદાર િળિર ધારો -૧૯૨૩ 

• અિત્યની વ્યાખ્યાઓ 

 



• િળિર નક્કી કરિાની રીિ 

• િળિર ચૂકિિાની રીિ 

એકિ-૫ િિાન િેિન ધારો -૧૯૭૬ 

• કાયદાના ઉદે્દશ્ય 

• કે્ષત્ર ગિસ્િાર 

• િલાહકાર િગિગિ 

• િાગલકની ફરજો 

• કાિદારની ફરજો 

• ગનરીક્ષક અને િહીિટી કાિિીરી 

• અપરાધ અને દાં ર્ 

 

 

 



 
 

MSW-406: વૃદ્ધો અને અપંગ વ્યક્તિઓ સાથે સામાક્તિક કાયય 
Syllabus           Theory: 4 Credits 

Block:I 

વૃદ્ધાવસ્થા પરિચય 

એકમ-૧   વૃદ્ધત્વનો પરિચય 

• વિભાિના, વ્યાખ્યા અન ેલાક્ષવિકતાઓ 

• િૃદ્ધત્િ પ્રવિયા 

 

એકમ-૨   િૃદ્ધોની રસ્થરિ અન ેસમસ્યાઓ 

• ભારતમાાં િૃદ્ધોની વથિવત (Status In India) 

• િૃદ્ધોની સમથયાઓમાાં ફાળો આપનારા 

પવરબળો - િૃદ્ધોની સામાવિક, આવિિક, 

ભાિનાત્મક અન ેઆરોગ્ય સમથયાઓ 

 

 

એકમ-3 વૃદ્ધોની અવગણના અન ેદુરૂપયોગ 

• વડીલ દુર્વયયવહાિ/ દુરૂપયોગ 

• દુરૂપયોગના પ્રકાિો 

• જોખમ પરિબળો 

• રનવાિણ (સમાજ કાયય અને વૃદ્ધ દુરુપયોગ) 

 

 

Block:II 

વૃદ્ધો માટે જોગવાઈઓ , કાયદાઓ અન ેયોજનાઓ 

 

એકમ-૧ વૃદ્ધો માટે જોગવાઈઓ અને કાયદાઓ 

• વૃદ્ધો માટે બંધાિણીય જોગવાઈઓ 

 



• માિારપિાનંુ સંચાલન અન ેકલ્યાણ અને વરિષ્ઠ 

નાગરિકો અરધરનયમ, 2007 

• વરિષ્ઠ નાગરિકો પિ િાષ્ટ્ર ીય નીરિ 2011 

• રવલ બનાવવી જોગવાઈ 

એકમ-૨ વૃદ્ધો માટે યોજનાઓ 

• વૃદ્ધ ર્વયરિઓ માટે એક સંકરલિ કાયયક્રમ 

• ઇરદદિા ગાંધી િાષ્ટ્ર ીય વૃદ્ધાશ્રમ પેદશન યોજના 

• વરિષ્ઠ નાગરિકોને છૂટ અને સુરવધાઓ 

 

એકમ-૩ ર્વયવસારયક સામારજક કાયય પ્રથા 

• કૌટંુરબક, સમુદાય અન ેસંસ્થાકીય સેરટંગ્સમાં 

સામારજક કાયય દિરમયાનગીિી 

• વૃદ્ધો સાથે કામ કિવા માટે રવશેષ સામારજક 

કાયય કુશળિા જરૂિી છે 

 

એકમ-૪ હેલ્પ એજ ઇરદડયા 

• ઉદે્દશો અન ેકાયય 
 

Block:III 

અપંગિા 

એકમ-૧ અપંગિા 

• ર્વયાખ્યાઓ 

• કાિણો 

• રવરવધ રવકલાંગોના પ્રકાિો અન ે િીવ્રિા અન ે

અપંગ ર્વયરિઓ અન ે િમેના પરિવાિો પિની 

િેમની અસિ. 

• પ્રાથરમક, માધ્યરમક અને િૃિીય સ્િિ પિ 

રવકલાંગોની િોકથામ. 

• અપંગ ર્વયરિઓ પ્રત્ય ે ગેિસમજો અન ે

સામારજક વલણ. 

• બંધાિણીય જોગવાઈઓ 

 



એકમ-2 The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, 

Protection of Rights and Full Participation) Act, 

1995 

 

એકમ-3 The National Trust for the Welfare of Persons with 

Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and 

Multiple Disabilities Act , 1999 

 

એકમ-4 Rights of Persons with Disabilities Act, 2016   

એકમ-5 રવરવધ યોજનાઓ / કાયયક્રમો 

• અપંગિા પ્રમાણપત્ર અન ેઓળખ કાડય  

• સહાય અન ેઉપકિણોની ખિીદી / ફીરટંગ માટે 

રવકલાંગોને સહાય (એડીઆઈપી યોજના) 

• રવકલાંગોનંુ િોજગાિ 

• અપંગ ર્વયરિઓ માટે નોકિીઓ અને અદય 

સુરવધાઓનું અનામિ 

• અપંગ બાળકો માટે એકીકૃિ રશક્ષણની યોજના 

• અપંગો માટે રશષ્યવૃરિ 

• િલે્વે ટર ાવેલ કદસેશન 

• આરથયક સહાય 

• િાષ્ટ્ર ીય ટરસ્ટ હેઠળ યોજનાઓ અન ેકાયયક્રમો: 

 

Block:IV 

પુનવયસન પ્રરક્રયા અને સામારજક કાયયકિની ભૂરમકા 

 

એકમ-૧   પુનવયસન પ્રરક્રયા 

• પ્રાિંરભક ઓળખ, સાિવાિ, સહાયક ઉપકિણો 

અન ેઉપકિણોનંુ ફીટમેદટ, રશક્ષણ, ર્વયવસારયક 

પુનવયસન અન ેકુટંુબ અન ેસમુદાયમાં સામારજક 

એકીકિણ. 

 

એકમ-૨   સામારજક કાયયકિની ભૂરમકા 

• હોરસ્પટલ અન ે સાિવાિ કેદરો, ઘિ, શૈક્ષરણક 

સંસ્થાઓ, ર્વયાવસારયક પુનવયસન કેદરો, 

 



સમુદાય, અપંગ ર્વયરિઓના સંગઠનો જવેા 

રવરવધ સેરટંગ્સમાં સામારજક કાયયકિની ભૂરમકા. 
એકમ-૩   ર્વયરિગિ, કુટંુબ અન ેસમુદાયના સ્િિ ેદિરમયાનગીિી  

 


