MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -1
1

Paper No:101
Marks
Marks
Unit
Unit -1

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks

,જલાવરણ ,વાતાવરણ) પયાવરણના ઘટકો (૨) પયાવરણનો અથ (૧)
પયાવરણના )કારો (૪) િવ

Teaching Hours

Marks/Weight

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

ૃ!ટ" અને $%ાંડ (૩) ( વાવરણ , ુ ાવરણ

પયાવરણ+ુ ં કાય,ે- અને મહ0વ (૫)

Unit -2
પયાવરણ (૨) પયાવરણના સ વ અને િનજ2વ ઘટકો (૧)
9વ વૈિવ:યનો ;યાલ (૪) નૈસ6ગ8ક સંપિત (૩) જન34ૃિત
9વ વૈિવ:ય+ુ ં મહ0વ (૫)
Unit -3
પ<ર=>થિત તં-ના ઘટકો (૨) પ<ર=>થિત િવ?ાનનો અથ (૧)
અકાબિનક ઘટક :અ9િવક ત0વ (૧.૩) (૩), કાબિનક ઘટક, જળવાDુ ં
ઘટક ઉ0પાદક : 9િવક (૨.૩), ઉપભોHતા
Unit -4
ઉ3ની Jયા;યા (૧), ઓળખઅને સમજણ ઉ3ની અિનવાયતા (૨)
અને વ◌્યાપકતા ઉ3ના )કાર (૪) Pોતો ઉ3ના >વOપો અને (૩)
કરકસર-ઉ3 બચાવ (૫) અને વપરાશ
Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
કUWX .Wયા.)Tલ િ-વેદ"

મહUશ પંડVા જનપથ સા - પયાવરણ પોથી (૧)

.ઈ.ઈ.રમેશ સાવલીયા સી - પયાવરણ સાથી (૨)
WDુ પો[Dુલર )કાશન

રુ ત- પયાવરણ અZયાસ (૩)

4ુ[તે 4ુજરાત િવ કોષ _>ટ અમદાવાદ .આર વાય .)ા U
શરદU Waુ <કસલય અ+ુપમ પાંડય
નટવર હUદાf -

પયાવરણ સંહ"\ા (૪)

<ડ>કવર" પbલીશcગ હાઉસ નઈ <દdહ" .ડૉ -

પયાવરણ પવ (૬)

બા - hુદરતી સંપિત િવકાસ અને Jયવ>થાપન (૭)iુભાઈ અવરાણી
નગીન મોદ"

પયાવરણ િશ,ા (૫)

4ુlર jંથર0ન અમદાવાદ .ડૉ -

Dુની jંથબોડ.

પયાવાર+ુ ં પારાયણ (૮)
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)
ુ બેન Jયાસ 4ુlર jંથર0ન અમદાવાદ .ડૉ hુ મ
’ (૧૦)પનગીન મોદ"
થ રામ

4ુlર jંથર0ન અમદાવા.ડૉ

‘પ’ પયાવરણનો ‘દ

અqુન પbલીશcગ હાઉસકUદારના -

યાદવ

વસીમ અહમદખાન
પયાવરણ ક,

સ વો અને પયાવરણ (૯)

રજત )કાશન .ડૉ -

પયાવરણ િશ,ા (૧૧)

પયાવરણીય સમ>યાયે (૧૨)

ગાંધી શાંિત )િત!ઠાન િવ?ાન ઔર પયાવરણ કUWX

પu્ (૧૪)યાવરણ )બંધન

વર" પbલીશcગ હાઉસ

-

નઈ <દdહ"મંqુિસvહ
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -1
Paper No:102
Marks
Marks
Unit
Unit -1

к

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks
Teaching Hours

Marks/Weight

22 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

22 Hours

25 Marks

સમાજકાયની િવભાવના
સમાજકાયની (૨) .સમાજકાયનો અથ અને ;યાલ (૧)
.િવશેષતાઓ
સમાજકાયની (૪) .સમાજકાયની

ૂળx ૂત મૌ6લક માWયતાઓ (૩)

સમાજકાય અને સમાજ સેવા (૫) .માWયતાઓ - ગેરવzચેનો
તફાવત

Unit -2

સમાજકાય ત0વદશન – ૧
(૧) સમાજકાયના :યેયો. (૨) સમાજકાયનાં ઉદU }યો.
.સમાજકાયના કાય~ (૪) .સમાજકાયના

ૂdયો (૩)

(પ<રચયા0મક) સમાજકાયના ,ે-ો (૫)

Unit -3

સમાજકાય ત0વદશન – ૨
Jયવસાયનો અથ અને Jયવસાયના માપદં ડો (૧)
(ત0વો) સમાજકાય એક Jયવસાયના Oપમાં (૨)
આચાર સં<હતાનો અથ અને (૪) સમજકાયના િસ:ધાંતો (૩)
જO<રયાત
સમાજકાયની આચાસં<હતા (૫)

Unit -4

સમાજકાયના ?ાનના આધારો
સમાજકાય અને મનોિવ?ાન (૨) સમાજકાય અને સમાજશાP (૧)
સમાજકાય અને અથશાP (૪) સમાજકાય અને રા€યશાP (૩)
સમાજકાય અને માનવશાP (૫)

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks
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Reference / Text-Book / Additional Reading :
– સમાજકાય (૧)

મદન.આર.

– દશન એવમ )ણાલીયા ,સમાજકાય ઇિતહાસ (૨) ડૉ િમ‚.ડ".િપ .ડૉ , રુ U WXિસહ .
– સમાજકાય િસ:ધાંત એવમ અZયાસ (૩) ડૉ hુપાલિસહ

ુ ન.
દ

– Jયાવસાિયક સમાજકાયનાં આધાર>તંભો (૪)ડૉ આનંદ"બેન પટU લ .
– સમાજકાય (૫)સંગીતા તેજ
(૬)Ideologies and Social Work : Historical and Contemporary Analysis – Murli Desai
– Jયાવસાિયક સમાજકાય (૭) ડૉઇનામશાP .એચ .એ .
(૮)Social Work – An Integrated Approach – Sanjay Bhattacharya
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -1
Paper No:103

ш

Marks
Marks
Unit
Unit -1

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks
Teaching Hours

Marks/Weight

22 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

22 Hours

25 Marks

સમાજશાP+ુ ં >વOપ
(>વOપ) સમાજશાPના લ,ણો (૨) સમાજશાPનો અથ (૧)
સમાજશાPના (૪) (કાય,ે-) સમાજશાP+ુ ં િવષયવ>ƒુ (૩) અZયાસ+ુ ં મહ0વ
.સમાજશાP િવષયની િવ6ભ„ શાખાઓનો પ<રચય (૫) (ઉપયોગીતા)

Unit -2

ુ ાય અને qૂથ,સમાજ ,
સમાજ સમાજ સ દ
ુ ાયનો અથ Jયા;યા (૨) સમાજનો અથ Jયા;યા અને લ,ણો (૧)
સ દ
ુ ાય વzચેનો તફાવત (૩) અને લ,ણો
સમાજ અને સ દ
સામ…જક qૂથનો અથ અને લ,ણો (૪)
.)ાથિમક અને aૂ રવત2 qૂથનો અથ અને લ,ણો (૫)

Unit -3

સં>hૃિત અને સામા કરણ
સં>hૃિત+ુ ં (૩) સં>hૃિતનાં લ,ણો (૨) સં>hૃિતનો અથ અને J†;યાઓ (૧)
સામા કરણની(૫) સામા કરણનો અથ (૪) મહ0વ એજWસીઓ(ઉપકરણો)

Unit -4

સામા ક િનયં-ણ ગિતશીલતા અને >તર"કરણ
સામા ક િનયં-ણનાં (૨) સામ…જક િનયં-ણનો અથ અને >વOપ (૧)
સામા ક >તર"કરણનો અથ અને (૩) (કાયદો લોકર"તો ર"વાજો) સાધનો
સામ…જક ગતીશીલતાનો અથ અને (૪) લ,ણોલ,ણો સામા ક (૫)
.દર‡જો અને x ૂિમકાનો અથ અને બંને વzચે નો સબંધ

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
દવે .કU.ˆ -

સમાજશાP પ<રચય (૧)

દવે .કU .ˆ .શાહ )ો . .એ .)ો વાઘેલા .અનીલ એસ .ડૉ -

સમાજશાP પ<રચય (૨)

સમાજશાP પ<રચય (૩)
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -1
1-

Paper No:104
Marks
Marks
Unit
Unit -1

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks
Teaching Hours

Marks/Weight

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

મનોિવ?ાન
િવ?ાન તર"કU ,મનોિવ?ાનનો અથ (૧)+ુ ં >વOપ
મનોિવ?ાનની અZયાસ (૩) મનોિવ?ાનની શાખાઓનો પ<રચય (૨)
મનોિવ?ાન+ુ ં :યેય અને (૫) મનોિવ?ાનના સં)દાયો (૪) પ‰િતઓ
ઉપયોગીતા

Unit -2

રા€યશાP
રા€યશાP+ુ ં કાય,ે- (૨) રા€યશાPનો અથ અને >વOપ (૧)
રા€યનો અથ અને લ,ણો (૪) અZયાસની ઉપયોગીતા (૩)
કdયાણ રા€યની િવભાવના અને કાય~ (૫)

Unit -3

અથશાP
અથશાPન (૨) અથશાPનો અથ અને Jયા;યા (૧)◌ા ;યાલો
ઉદાર"કરણ ખાનગીકરણ (૪) અથશાPની ઉપયોગીતા (૩)
વૈિ કરણ અને

Unit -4

માનવશાP
માનવશાP+ુ ં >વOપ (૨) માનવશાPનો અથ અને ;યાલ (૧)
માનવશાPની (૪) માનવશાPનો ઉદભવ અને િવકાસ (૩)
(૫) .િવિવધ શાખાઓમાનવશાPના ઉપયોગો

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
હિષŠદા દવે .ડૉરવીWXનાથ

કુ જ2-

માનવશાP (૧)
સામા ક માનવશાP ક" OપરU ખા (૨)

ભા+ુ)સાદ અ ૃતલાલ પર"ખ જોશી .સી.આર.)ો િ- .કU .‚ી એચ -

એકમલ,ી અથશાP (૪)
અથશાPનો િસ:ધાંત (૫)વેદ"

– રા€યશાP પ<રચય(૬) ૧
ુ પંડVા .)ા હસ ખ

)ગત સામાWય મનોિવ?ાન (૩)

ુ પંડVા .)ા હસ ખ

૨- રા€યશાP પ<રચય (૭)
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -1
Paper No:105સામા ક સં>થાઓ ૧Marks :
Marks : Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Unit
Detailed Syllabus
Unit -1
સામા ક સં>થા

100 Marks
70 Marks
30 Marks

સામા કસં>થાના લ,ણો (૨) સામા ક સં>થાનો અથ (૧)

Teaching Hours

Marks/Weight

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

સં>થાકરણની )<‹યા (૪) સામા ક સંથાના કાય~ (૩)

Unit -2

hુŒુંબ સં>થા
hુŒુંબના લ,ણો (૨) hુŒુંબનો અથ અને Jયા;યા (૧)
) hુŒુંબના )કારો (૩)i સDુકં ત hુŒુંબનો અથ અને લ,ણો (
)

ii િવભHત hુŒુંબનો અથ અને લ,ણો (

સDુકં ત અને િવભHત hુŒુંબ વzચેનો તફાવત (૪)
Unit -3

hુŒુંબ સં>થા
hુŒુંબ+ુ ં (૩) hુŒુંબ+ુ ં રચનાતં- (૨) hુŒુંબના કાય~ (૧)
hુŒુંબમાં પ<રવતન લાવતા પ<રબળો (૪) િવકાસચ‹
hુŒુંબમાં આવેલ પ<રવતનો (૫)

Unit -4

?ાિત સં>થા
?ાિતના લ,ણો (૨) ?ાિતનો અથ અને Jયા;યા (૧)
?ાિતના કાય~ (૪) ?ાિત Jયવ>થાનો ઉદભવ (૩)
?ાિતના િવકાય~ (૫)

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)
Reference / Text-Book / Additional Reading :
વાઘેલા .અનીલ એસ .ડૉ દવે.કU.શાહ અને ˆ. .એદવે.કU.શાહ અને ˆ. .એ -

લ•ન hુ Œુંબ સગપણ સબંધો (૧)
સગપણ સબંધો લ•ન hુ Œુંબ અને hુ Œુંબ કdયાણ (૨)
ધમ+ુ ં સમાજશાP (૩)

– િશ,ણ+ુ ં સમાજશાP (૪)ˆદવે.કU.
– ભારતીય સમાજ અને ભારતમાં સામ…જક સં>થાઓ (૫)એદવે.કU.શાહ અને ˆ. .
સંગીતા િમ‚ા .િમ‚ા ડૉ.કU.કU .ડૉ- ભારતીય સામા ક સં>થાઓ (૬)
લાવાનીયા અને શશી.એમ.એમ.ડૉ -

ભારતીય સામા ક Jયવ>થા (૭)કU 9ન
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -1
Paper No:106"#$к
Marks
Marks

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation

100 Marks
70 Marks
30 Marks

િવŽાથ2ઓએ અઠવાડ"યામા બે <દવસ ગામડામાં કU શહUરમાં )ા (૧)થિમક મા<હતી એક-ીકરણ તેમજ સમજણ
માટU ,ે-કાયમા જવા+ુ ં રહUશે.
.કલાક ,ે-કાય કરવા+ુ ં રહUશે ૫ એક <દવસમાં (૨)
દ• િનક .દરU ક િવŽાથ2એ કોલેજના અ:યાપકનાં માગદશન હUઠળ ,ે-કાય કર" દ• િનકઅહUવાલ બનાવવાનો રહUશે (૩)
અહUવાલના સેમે>ટર નાં •તેસ-ાંત અહUવાલ બનાવવાનો રહUશે.
.ર દરિમયાન એક વકશોપ+ુ ં આયોજન કોલેજક,ાએ કર‘ુhં ુ શળતા િવકાસ માટU સેમે>ટ (૪)

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

‹મ

10 Marks
20 Marks
30 Marks

ૂdયાંકનનો આધાર

િનણાયક

૧

સંયોજન

૨

માગદશન દ• િનક અહUવાલ, સ-ાંત અહUવાલ, વƒુણક, િનયિમતતા

4ુણભાર

સમજણ અને િવષય સ‡જતા

૧૦
૨૦

hુલ
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester -2
-2

Paper No:201
Marks
Marks
Unit

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

Unit -1

પયાવરણીય )aુ ષણ

100 Marks
70 Marks
30 Marks

)aુ ષણ (૧) એટલે ’ુJયા;યા
ં
અને િવ>ƒ ૃત ? )aૂ ષક એટલે ’ુ ં ?

Teaching
Hours

Marks/Weight

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

) કારણો )aુ ષણ નાં (૨) સમજણA))ાhૃ િતક કારણો (Bમાનવ ર6ચત (
પયાવરણ )aુ ષણ નાં કારણો (૩) કારણો

Unit -2

પયાવરણ અને કાયદો
-જળ )aુષણ એHટ (૨) ભારત+ુ ં બંધારણ અને પયાવરણ (૧)
-પયાવરણ એHટ (૪) ૧૯૮૧- હવા )aુષણ એHટ (૩) ૧૯૭૪
પયાવરણ લોક

Unit -3

ુ ાવણી (૫) ૧૯૮૬
ન

પયાવરણના )”ો
hુદરતે રચી આપે• ુ પયાવરણ અને આજ+ુ ં )aુિષત (૧)
.ઓઝોન >તર+ુ ં ,ીણ થ‘ુ ં (૩) jીનહાઉસ ઇફUHટ (૨) પયાવરણ
પરમા—ુ ં કચરાથી અને િવકરણોથી થƒુ ં (૫) એસીડ રU ઈન (૪)
+ુકશાન

Unit -4

પયાવરણ સંર,ણ અને

ુ ારણા
ધ

)aુિષત થયેલ પય (૧)◌ાવરણનાં ઘટકોની અ+ુx ૂિત અને તપાસ
પયાવરણનાં )”ો ઉકUલવામાં આડU આવતા અવરોધો (૨)
)A) પયાવરણનો )” એ વૈિ ક )” છે (B વ>તી િવ>ફોટ (
)C) નથી િવકdપો ઓછા છે અને Jયવહાuુ જણાતા (D34ૃિત (
અને િશ,ણ નો અભાવ
પયાવરણનાં સંર,ણ અને

ુ ારણા માટUનાં કાય‹મો (૩)
ધ

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)
Reference / Text-Book / Additional Reading :
કUWX .Wયા.)Tલ િ-વેદ" મહUશ પંડVા જનપથ સા - પયાવરણ પોથી (૧)
.ઈ.ઈ.રમેશ સાવલીયા સી - પયાવરણ સાથી (૨)
રુ ત- પયાવરણ અZયાસ (૩)

WDુ પો[Dુલર )કાશન

4ુ[તે 4ુજરાત િવ કોષ _>ટ અમદાવાદ .આર વાય .)ા U
શરદU Waુ <કસલય અ+ુપમ પાંડય
નટવર હUદાf -

પયાવરણ સંહ"\ા (૪)

<ડ>કવર" પbલીશcગ હાઉસ નઈ <દdહ" .ડૉ -

પયાવરણ પવ (૬)

બા - hુદરતી સંપિત િવકાસ અને Jયવ>થાપન (૭)iુભાઈ અવરાણી
નગીન મોદ"
ુ બેન Jયાસ
hુ મ

4ુlર jંથર0ન અમદાવાદ .ડૉ 4ુlર jંથર0ન અમદાવાદ .ડૉ -

’ (૧૦)પનગીન મોદ"
કUદારનાથ રામ

સ વો અને પયાવરણ (૯)
‘પ’ પયાવરણનો ‘◌ાદ

અqુન પbલીશcગ હાઉસ -

રજત )કાશન .ડૉ -

પયાવરણ િશ,ા (૧૧)

પયાવરણીય સમ>યાયે (૧૨)

ગાંધી શાંિત )િત!ઠાન િવ?ાન ઔર પયાવરણ કUWX

પર (૧૪)◌્યાવરણ )બંધન

મંqુિસvહ

Dુની jંથબોડ.

પયાવાર+ુ ં પારાયણ (૮)

4ુlર jંથર0ન અમદાવ.ડૉ

યાદવ

વસીમ અહમદખાન
પયાવરણ ક,

પયાવરણ િશ,ા (૫)

<ડ>કવર" પbલીશcગ હાઉસ
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester - 2
к

Paper No:202
Marks
Marks
Unit
Unit -1

& ' (

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks
Teaching Hours

Marks/Weight

22 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

22 Hours

25 Marks

™•લેWડમાં સમજકાયનો ઇિતહાસ
રા€ય ›ારા (૨) Dુરોપીય š ૃ!ઠx ૂિમ ™•લેWડમાં )ારં 6ભક દાનકથા (૧)
™•લેWડનો આœુિનક
સમાજ

રુ ,ા કાય‹મ (૩) હ>ત,ેપ ™•લેWડનો િનધન કા+ુન

ુ ાર /™•લેWડમાં સમાજ ધ
ુ ાર અને ચેર"ટ" ઓગ•નાઈઝેશન (૪)
ધ

ચેર"ટ" ઓગ•નાઈઝેશન સોસાયટ" (૫)

Unit -2

અમે<રકામાં સમાજકાયનો ઇિતહાસ
– š ૂવકાલીન ઐિતહાિસક િવકાસ (૧) >થાનીય ચેર"ટ"ઝ )ાઇવેટ ચેર"ટ"ઝ
અને 6ભ,ા4હૃ

ુ ી સમાજકાયનો િવકાસ ૧૯૩૫ થી ૧૯૦૦ (૨)
ધ

ુ ીનો સમાજકાયનો િવકાસ ૧૯૬૦ થી ૧૯૩૫ (૩)
ધ
થી 0યાર બાદનો સમાજકાયનો િવક ૧૯૬૧ (૪)◌ાસ

Unit -3

ભારતમાં સમાજકાયનો િવકાસ
ધાિમŠક અને (૨) સમાજકાયના િવકાસની ધાિમŠક š ૃ!ઠx ૂિમ (૧)
ુ ાર
૨૦ (૪) સામા ક સેવાઓનો સં>થાગત િવકાસ (૩) સમાજ ધ

દોલન

મી સદ"માં સમાજકાયનો િવકાસ
કdયાણકાર" રા€યનો િવકાસ (૫)

Unit -4

ભારતમાં સમાજકાયનો િવકાસ
ભારતમાં Jયવસાિયક સમાજકાયમા િશ,ણ અને )િશ,ણ નો િવકાસ (૧)
સમાજકાયનો Jયવસાિયક સંગઠનો (૨)

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
– સમાજકાય (૧)

મદન.આર.

– દશન એવમ )ણાલીયા ,સમાજકાય ઇિતહાસ (૨) ડૉ િમ‚.ડ".િપ .ડૉ , રુ U WXિસહ .
સમાજકાય િસધ (૩)◌્ધાંત એવમ અZયાસ – ડૉ hુપાલિસહ

ુ ન.
દ

– સમાજકાય (૪) રા3રામશાP
– સમાજકાય (૫) સંગીતા તેજ
(૬)Ideologies and Social Work : Historical and Contemporary Analysis – Murli Desai
– Jયાવસાિયક સમાજકાય (૭) ડૉઇનામશાP .એચ .એ .
(૮)Social Work – An Integrated Approach – Sanjay Bhattacharya
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester - 2
Paper No:203)

*

ш

Marks
Marks
Unit
Unit -1

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks
Teaching Hours

Marks/Weight

22 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

23 Hours

25 Marks

22 Hours

25 Marks

jામીણ સમાજશાP
ભારતમાં jામીણ સમાજશાPનો (૨) સમાજશાPનો અથ અને Jયા;યા (૧)
ઉદભવ અને િવકાસ(A) >વતં-તા પહUલા (B) >વતં-તા બાદ jામીણ (૩)
અZયાસ,ે-+ુ ં મહ0વ (૪) સમાજશાP+ુ ં અZયાસ,ે-

Unit -2

jામીણ સમાજ અને સામા ક

વન

jામીણ સમાજનાં (૨) jામીણ લોકોની

વન િનવાહની ર"તો (૧)

jામીણ સમાજના આિથŠક(૩) આિથŠક

વનની લા,6ણકતા વનમાં

પ<રવતન લાવતા પ<રબળો jામીણ સમાજના આિથŠક

વનમાં (૪)

ુ ાયનો અથ અને લ,ણો (૫) આવેલા પ<રવતનો
ભારતીય jામ સ દ
Unit -3

x ૂિમ સમ>યાઓ અને સામા ક >તર"કરણ
ૂ ોની સમ>યા (૧)
ખેત મqુરોના )કારો (૨) સીમાંત અને નાના ખે¡ત
ુ ાયમાં (૪) >થળાંતર"ત ખેતમqુરોની સમ>યા (૩)
jામીણ સ દ
સામા ક >તર"કરણ

Unit -4

jામીણ સામા ક પ<રવતન અને નેƒ ૃ0વ
jામીણ સમાજમાં (૨) સમાજમાં પ<રવતન jામીણ (૧)
પ<રવતનના પ<રબળો jામીણ સમાજમાં પ<રવતનની (૩)
પ:ધિતઓ
(૫) jામીણ નેƒ ૃ0વનો અથ અને તેના િનણાયક પ<રબળો (૪)
નેƒ ૃ0વની jામસમાજ પર અસર

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
2 #.к1.ш (
2 #.к1.ш (
2 #.к1.ш (

# 0./.- # 0./.- -

)
)

# 0./.-- )

*
*

*

ш
#

(1 )

3
ш

ш

(2 )

(3 )
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MAHARAJA KRISHNAKUMARSINHJI BHAVNAGAR UNIVERSITY
NAAC Accreditation Grade “B”
(With effect from Academic Year: 2016-17)

B.S.W.
Semester - 2
–2

Paper No: 204
Marks
Marks
Unit
Unit -1

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks
Teaching Hours

Marks/Weight

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

મનોિવ?ાન
)ેરણાનો અથ અને લા,6ણકતા (૨) વારસો અથ અને )<‹યા (૧)
Jય=Hત0વની (૪) િવકાસનો અથ અને પ<રપHવતા - માનવ‘ ૃ¢:ધ (૩)
શીખવાનો અથ અને ;યાલ (૫) િવભાવના અને )કાર

Unit -2

રા€યશાP
લોકશાહ"ના )કારો (૨) લોકશાહ"નો અથ અને લ,ણો (૧)
લોકશાહ"ને મજiુત (૪) ભારતીય લોકશાહ" સામેના ભય>થાનો (૩)
તં- અને મતાિધકાર ભારતમાં £ુટં ણી (૫) બનાવવા માટU નાં ઉપાયો

Unit -3

અથશાP
આિથŠક (૧) િવકાસ અને ‘ ૃ¤‰નો અથ લ,ણો ટકાઉ પોષણ,મ (૨)
) માનવ િવકાસ

ક (૩) િવકાસ અથ અને િનદ¥ શકોHDI)

(૫ ગાંધી +ુ ં અથદશન (
Unit -4

માનવશાP
માનવશાPની અZયાસ પ‰િતઓ સંસોધનની પ‰િતઓ (૧)
માનવ ઉ0‹ાંિત (૩) ઉ0‹ાંિતની Jયા;યા અને લ,ણો (૨)
)3િતઓ+ુ ં વગ2કરણ (૫) )3િતનો અથ અને Jય;યાઓ (૪)

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
હિષŠદા દવે .ડૉરવીWXનાથ

કુ જ2-

માનવશાP (૧)
સામા ક માનવશાP ક" OપરU ખા (૨)

ભા+ુ)સાદ અ ૃતલાલ પર"ખ જોશી .સી.આર.)ો િ-વેદ" .કU .‚ી એચ -

એકમલ,ી અથશાP (૪)
અથશાPનો િસ:ધાંત (૫)

– રા€યશાP પ<રચય(૬) ૧
ુ પંડVા .)ા હસ ખ
રવીWXન -

)ગત સામાWય મનોિવ?ાન (૩)

ુ પંડVા .)ા હસ ખ

૨- રા€યશાP પ<રચય (૭)

સામ…જક માનવશાP ક" OપરU ખા (૮)◌ાથ

કુ જ2
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B.S.W.
Semester - 2
Paper No:205
Marks
Marks
Unit
Unit -1

/к

62-

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation
Detailed Syllabus

100 Marks
70 Marks
30 Marks

લ•ન સં>થા
લ•નનાં )કારો (૩) લ•ન+ુ ં મહ0વ (૨) લ•નનો અથ અને ;યાલ (૧)

Teaching Hours

Marks/Weight

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

15 Hours

25 Marks

લ•ન સામેના પડકારો (૫) લ•નના િનયમો (૪)

Unit -2

િશ,ણ સં>થાઓ
ુ (૨) િશ,ણનો અથ (૧)
િશ,ણના કાય~ (૩) િશ,ણના હUƒઓ
િશ,ણ+ુ ં સામા કરણમાં યોગદાન (૪)

Unit -3

ધમ સં>થા
(૩) ધમના લ,ણો (૨) ધમનો અથ અને Jયા;યા (૧)
પિવ- અને અપિવ- વ>ƒુઓ િવશેના ધાિમŠક (૪) ધાિમŠકમાWયતાઓ
ધમના કાય~ અને િવકાય~ (૫) ;યાલો

Unit -4

hુŒુંબ+ુ ં સંકટ િનવાતા <‹યાતં-ો
ૂdયો સાથે+ ુ ં અ+ુhુલન (૧)

qૂની પેઢ" તરફથી નવી પેઢ"ને (૨) નવા

ભિવ!ય માટU+ ુ ં આયોજન (૩) જવાબદાર"ની સોપણી /સતા
કા+ ૂની ઉપચાર (૫) hુŒુંબ માગદશન કUWXોની સેવાઓ (૪)

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks

Reference / Text-Book / Additional Reading :
વ .અનીલ એસ .ડૉ -

લ•ન hુŒુંબ સગપણ સબંધો (૧)◌ાઘેલા

દવે.કU.શાહ અને ˆ. .એદવે.કU.શાહ અને ˆ. .એ -

સગપણ સબંધો લ•ન hુŒુંબ અને hુŒુંબ કdયાણ (૨)
ધમ+ુ ં સમાજશાP (૩)

– િશ,ણ+ુ ં સમાજશાP (૪)ˆદવે.કU.
– ભારતીય સમાજ અને ભારતમાં સામ…જક સં>થાઓ (૫)એદવે.કU.શાહ અને ˆ. .
સંગીતા િમ‚ા .િમ‚ા ડૉ.કU.કU .ડૉ- ભારતીય સામા ક સં>થાઓ (૬)
લાવાનીયા અને શશી કU 9ન.એમ.એમ.ડૉ -

ભારતીય સામા ક Jયવ>થા (૭)
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B.S.W.
Semester - 2
Paper No:206"#$к
Marks
Marks

:
: Semester And Examination
Contiguous Internal Evaluation

100 Marks
70 Marks
30 Marks

િવŽાથ2ઓએ અઠવાડ"યામા બે <દવસ ગામડામાં કU શહUરમાં,ે-કાયમાં જવા+ુ ં રહUશે ˆમાં તેમણે સમ>યાની (૧)
.ઓળખ કર" સમ>યાઓ •ગેના 34 ૂિત કાય‹મો કરવાનો રહUશે
ઓ (૨)છામાં ઓછો ૧ 34 ૂિત કાય‹મ ફર યાત કરવાનો રહUશે.
પાંચ <દવસીય સધન ,ે-કાય શીબીર ગોઠવવાની રહUશે ˆમાં િવŽાથ2ઓને સામા ક સમ>યાઓને ન કથી (૩)
.સમજવાની તક મળશે
.સધન ,ે-કાયનાં <દવસો ,ે-કાયના ભાગ Oપે ગણવામાં આવશે (૪)
કલા ૫ એક <દવસમાં (૫)ક ,ે- કાય કરવા+ુ ં રહUશે.
.દરU ક િવŽાથ2એ કોલેજના અ:યાપકનાં માગદશન હUઠળ ,ે-કાય કર" દ• િનક અહUવાલ બનાવવાનો રહUશે (૬)
.દ• િનક અહUવાલના આધારU સેમે>ટર •તે સં-ાત અહUવાલ બનાવવાનો રહUશે

Break up of continuous Internal Evaluation
1) Internal Exam
2) Assignment, GD, Role Play, Presentation
Total Marks :

10 Marks
20 Marks
30 Marks
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