બી. એ. સમાજશાસ્ત્ર ( રાાંધેજા પરરસર)
બદલાતી જતી સમાજજક પરિસ્થિતતના વૈજ્ઞાતનક તવશ્લેષણ અને સામાજજક પ્રશ્નોના તારકિક તિા ગાાંધી મ ૂલ્યો
આધારિત ઉકેલોને ધ્યાનમાાં િાખીને સમાજશાસ્ત્ર તવષયમાાં બી. એ. અભ્યાસક્રમની િચના કિવામાાં આવી

છે . આ અભ્યાસક્રમ-અધ્યયન દ્વાિા તવદ્યાિીઓમાાં વૈજ્ઞાતનક ગુણોની સાિે સાિે માનવીય મ ૂલ્યોનુ ાં જતન
િાય એ અભિપ્રેરિત છે . જેના દ્વાિા તવધાિીઓમાાં થપધાાત્મક વાતાવિણમાાં આગળ વધવાની ક્ષમતાની સાિે

સાિે થવાવલાંબનના ગુણો તવકતસત િાય છે . અભ્યાસક્રમ અંતગાત નીચે પ્રમાણેના તવષયોનુ ાં તવધાિીઓ
અધ્યયન કિશે.
1. િાિતની સામાજજક સાંથિાઓ. 2. સમાજશસ્ત્ર પરિચય. 3. સામાન્ય સમાજશસ્ત્ર. 4. સામાજજક સમથયાઓ.
5. િાિતમાાં ગ્રામતવકાસના સામાજજક પાસાાં 6. સામાજજક કલ્યાણ અને કાન ૂનીકિણ.

7. મહાત્મા ગાાંધીનુ ાં

સમાજદશાન. 8. કુટુાંબ કલ્યાણ. 9. પયાાવિણનુ ાં સમાજશાસ્ત્ર. 10. આરદવાસી સમુદાયનુાં સમાજશસ્ત્ર. 11.
સમાજલક્ષી મનોતવજ્ઞાન. 12. સાંશોધન પદ્ધતત-1. 13. પ્રતશષ્ટ સમાજશાસ્ત્રીય તવચાિકો. 14. િાજકીય

સમાજશાસ્ત્ર. 15.વથતીશાસ્ત્ર અને કુટુાંબ તનયોજન. 16. આધુતનક િાિતમાાં સામાજજક પરિવતાન. 17.
સાંશોધન પદ્ધતત-2. 18. િાિતીય સમાજશાસ્ત્રીય તવચાિકો. 19. ગુનાનુ ાં સમાજશાસ્ત્ર. 20. નગિ સમાજશાસ્ત્ર.
21. રક્રયાનુાં સમાજશાસ્ત્ર.
- થવાવલાંબી અને સમ ૂહજીવન ઘડતિ માટે છાત્રાલય અતનવાયા છે .
- થવિાષા દ્વાિા તશક્ષણ.
- કૌશલ્ય તવકાસ માટે ઉદ્યોગ તશક્ષણ.
Accordance with the changing social scenario and the need for logical and Gandhi value based
solutions, the B.A. Sociology has been developed so students get scientific understanding and pursue
humanitarian value altogether. By learning through this unique course students will learn skills to
survive in the competitive world and become self-independent. Students will study following subjects
in the course.
1. Indian Social institutions. 2. Introduction of Sociology. 3. General Sociology. 4. Social Problems. 5.
Social elements of Rural development in India. 6. Social welfare and Social legislature. 7. Social
Philosophy of Mahatma Gandhi. 8. Family welfare. 9. Sociology of Environment. 10. Sociology of
Tribal Community. 11. Social Psychology. 12. Social Research Methods-1. 13. Classical Sociological
Thinkers. 14. Political Sociology. 15. Social Demography and Family planning. 16. Social change in
modern India. 17. Social research methods-2. 18. Indian Sociological thinkers. 19. Sociology of Crime.
20. Urban Sociology. 21. Action Sociology.
- In order to learn community life and self-dependency, Hostel is compulsory.
- Medium of instructions is in vernacular- Gujarati.
- Various training for Skill Development.

