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ગાધીગાધીગાધીગાધીંંંં દશન િવભાગદશન િવભાગદશન િવભાગદશન િવભાગ  

મહાદ�વ દ�સાઈ સમાજમહાદ�વ દ�સાઈ સમાજમહાદ�વ દ�સાઈ સમાજમહાદ�વ દ�સાઈ સમાજસેવા મહાિવ�ાલયસેવા મહાિવ�ાલયસેવા મહાિવ�ાલયસેવા મહાિવ�ાલય 

 

�જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ ૂૂૂૂ ---- અમદાવાદ  અમદાવાદ  અમદાવાદ  અમદાવાદ 14141414 
 

 
 
 

િવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિત (Ph.D.) 

    

િવ$ાન અને અ%હ&સાિવ$ાન અને અ%હ&સાિવ$ાન અને અ%હ&સાિવ$ાન અને અ%હ&સા    
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િવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાેે ેે     

  િવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિત    (Ph.D.) 

કોસવક કોસવક કોસવક કોસવક      ((((૨૦૧૦૨૦૧૦૨૦૧૦૨૦૧૦----૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧)))) 
 

            ..../પ0/પ0/પ0/પ0 ---- ૧ ૧ ૧ ૧    સશોધન પ1િતઓસશોધન પ1િતઓસશોધન પ1િતઓસશોધન પ1િતઓંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ – ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

 

એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     %હ&સા%હ&સા%હ&સા%હ&સા----અ%હ&સાઅ%હ&સાઅ%હ&સાઅ%હ&સા---- સક6પના7મક અ8યાસ સક6પના7મક અ8યાસ સક6પના7મક અ8યાસ સક6પના7મક અ8યાસંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૧.૧ %હ&સા - અથ, #વ=પ, >િવક; મનોિવ$ાિનક આધારો 

 ૧.૨ અ%હ&સા - અથ, #વ=પ, િવકાસ 

 ૧.૩ અ%હ&સા-તAય અન B6ૂય તરCકે � 

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સામાDજક સશોધન પ1િતઓસામાDજક સશોધન પ1િતઓસામાDજક સશોધન પ1િતઓસામાDજક સશોધન પ1િતઓંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૨.૧ ઐિતહાિસક સશોધન પ1િતં  

 ૨.૨ સવFણ સશોG ં ધન પ1િત 

   ૨.૩ HયIJત અ8યાસ   

 ૨.૪ .ાયોLગક સશોધનં  

 ૨.૫ િવષયવ#N િવOલષણુ ે  

એકમએકમએકમએકમ----૩૩૩૩    PકશાQીય અLભગમો         PકશાQીય અLભગમો         PકશાQીય અLભગમો         PકશાQીય અLભગમો             �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ----    ૨૫    ૨૫    ૨૫    ૨૫         

       ૩.૧  સશોધનમા RકડાશાQનો ઉપયોગ     ં ં  

 ૩.૨ મUયવતV I#થિતના ંમાપો - મUયક, મUય#થ અન બXલકે ુ  

 ૩.૩ .સારના ંમાપો- .માણ િવચલન, પાદ#થ િવચલન 

 ૩.૪ સશોધનમા મા%હતીની માવજતં ં  

 ૩.૫ મા%હતીની આલખા7મક રZઆતે ૂ  

એકમએકમએકમએકમ----૪૪૪૪    સશોધન અહવાલસશોધન અહવાલસશોધન અહવાલસશોધન અહવાલં �ં �ં �ં � લખનલખનલખનલખનેેેે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૪.૧ સશોધન અહવાલં � લખન[ માળ]ે ુ ં ુ ં

 ૪.૨ પાદન^ધ અન સદભ_Lૂચની રZઆતે ં  ૂ  

 ૪.૩ સશોધનમા ક`abટૂરનો ઉપયોગં ં  

 ૪.૪ સશોધનોં  : નીિતઘડતરમા ં(Policy making) 

  દ#તાવe fરાવામા ે ુ ં (Documentation) 

  $ાન િવ#તરણમા ં(Knowledge) 

  સશોધન અન િવકાસ ં ે (Research & Development)  
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સદભ gથસદભ gથસદભ gથસદભ gથં ંં ંં ંં ં   

 

 ૧. સશોધન પ1િતઓ અન .િવિધઓં ે  - એચ. e. દસાઈ અન ક� ે �. e. દસાઈ�  

 ૨. સામાDજક સશોધન પ1િતઓં  - અરિવ&દરાય દસાઈ�  

 ૩. સામાDજક સશોધન પ1િતઓં  - હિષhદાબહન�  દવે 

 ૪. સમાજશાQની સશોધન પ1િતઓ    ં  - એ. e. શાહ અન iે . ક�. દવે 

 ૫. િશFણ અન સામાDજક િવ$ાનોમાે  ંસશોધન[ પ1િતશાQં ુ ં  - ડC.એ.ઉચાટ 

 ૬. સશોધન અહવાલં � લખને  - િવમલ પી. શાહ 

 ૭. સશોધન %ડઝાઇં ન - િવમલ પી. શાહ 

 ૮. શૈFLણક સશોધનં  - %દપીકા ભpશ શાહ�  

 ૯. શૈFLણક RકડાશાQ - એમ. ડC. િ0વદC અન બીે ે . b.ુ પારખ�  

૧૦. સમાજશાQમા RકડાશાQ ં  - દવrp જોબનf0ા� ે ુ  

૧૧. Research Methods in the social and behavioral science - Russell A. Jonel 

૧૨. Peace by Peaceful Means - Galtung Johan 

૧૩. Peace Studies, Pasricha Ashu. 

૧૪. Vishwa shanti aur Ahimsa Prashikhan (Hindi) Dugar Bacharaj 

૧૫. રાજકCય સાBદાિયક %હ&સા ુ  - જયિંત પટલ�  

૧૬. શાિતં , િવકાસ અન માનવ અિધકાર ે   - મહrp શાહ�   
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િવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાેે ેે  

િવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિત (Ph.D.) અ8યાસsમ અ8યાસsમ અ8યાસsમ અ8યાસsમ 

 

    ./પ0./પ0./પ0./પ0:----        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા ક`abટૂર[ ઉપયોજનસશોધનમા ક`abટૂર[ ઉપયોજનસશોધનમા ક`abટૂર[ ઉપયોજનસશોધનમા ક`abટૂર[ ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ – ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

સૈ1ાિતક કાયસૈ1ાિતક કાયસૈ1ાિતક કાયસૈ1ાિતક કાયંંંં      
એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     સશંોધનમા ંશtદ .%sયનસશંોધનમા ંશtદ .%sયનસશંોધનમા ંશtદ .%sયનસશંોધનમા ંશtદ .%sયન((((Word Processing) ) ) ) નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦ 

 ૧.૧ ડોuમેrટ %sએટvગ એrડ ફોમGટvગ ુ : પેર�gાફ, ફોrટ, 

  એલાઈrમેrટ, લાઈન #પેિસ&ગ, પેજ સેટઅપ, 

 ૧.૨ એ%ડટvગ : કટ, કોપી, પે#ટ, ફાઈrડ, રCaલેસ 

 ૧.૩ ઇrસટ ઓtiકટ  

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશંોધનમા ંPક .%sયનસશંોધનમા ંPક .%sયનસશંોધનમા ંPક .%sયનસશંોધનમા ંPક .%sયન((((Numeric Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ 

 ૨.૧ %sએટ વકશીટ  

૨.૨ મા%હતી િવOલેષણ : ડ�ટા એનાLલસીસ પાક (વણના7મક PકશાQીય  ગણતરCઓ, આxિy ૃ

િવતરણ અને કો{ટકCકરણ (Tabulation) T - �ણોyર અને એકમાગV િવચરણ િવOલેષણ ુ

(One Way ANOVA) 

 ૨.૩ આલેખા7મક રZઆત ૂ : લાઈન, કોલમબાર, પાઈ આલેખની રચના રCિત 

એકમએકમએકમએકમ----3333    સશંોધનમા ંઈrટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈrટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈrટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈrટરનેટનો ઉપયોગ �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૦૫ ૦૫ ૦૫ ૦૫ 

 ૩.૧ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન મા%હતી શોધની રCતો 

 ૩.૨ ઈ-જન6સ અને ઈ -}કનો ઉપયોગુ  

 ૩.૩ ક`abટૂર આધા%રત .7યાયનનો સશંોધનમા ંઉપયોગ (ઈ-મેઈલ) 

 

 .ાયોLગક કાય.ાયોLગક કાય.ાયોLગક કાય.ાયોLગક કાય    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૧. એક પેજ ડોuમેrટ ુ (One Page Document) તૈયાર કરC _ચૂવેલ પેજ સેટ અપ કર�. 

૨. એક પેજ ડોuમેrટુ (One Page Document)મા ં_ચૂના Bજબ પેર�gાુ ફ, ટાઈટલ, ફોrટ અને લાઈન #પેિસ&ગ 

ફોમGટ કર�. 

૩. એક પેજ ડોuમેrટુ (One Page Document)મા ં_ચૂના Bજબ કટુ , કોપી, પે#ટ અને #પેલ ચેક કર�. 

૪. વક શીટ તૈયાર કરC વણના7મક Pક શાQીય ગણતરCઓ કર�. (મUયક, મUય#થ, .માણિવચલન, િવ=પતા, 

ક~દતાૂ ) 

૫. વક શીટમા ંડ�ટા ફCડ કરC તેના આધાર� આલેખ રચના કર� . 

૬. આલેખ રચનામા ંઆલેખનો .કાર, આલેખ અને ધરCના શીષક , રંગમા ંપ%રવતન કર� . 

૭. Excelની સામgી(વકશીટ , આલેખ)ને Word Documentમા ંઈrસટ કર� . 

૮. પાવર પોઈrટનો ઉપયોગ કરC ૧0 #લાઈડવા�ં .ેઝrટ�શન તૈયાર કર�. 

૯. પોતાની સશંોધન સમ#યા આધા%રત સબંિંધત સા%હ7યની શોધ કર�. 

૧0. E-mail �ાફટ કર�. 

 ન^ધ : ઉપરોJત .ાયોLગક કાય�માથંી કોઈપણ બે .ાયોLગક કાય� કરવાના રહ�શે. 
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િવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાેે ેે  

િવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિત (Ph.D.) અ8યાસsમ અ8યાસsમ અ8યાસsમ અ8યાસsમ 

 

    ..../પ0/પ0/પ0/પ0:----        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા ક`ab ૂસશોધનમા ક`ab ૂસશોધનમા ક`ab ૂસશોધનમા ક`ab ૂં ંં ંં ંં ં ટર[ ઉપયોજનટર[ ઉપયોજનટર[ ઉપયોજનટર[ ઉપયોજનુંુ ંુ ંુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 
 

સમય સમય સમય સમય :    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાકકલાકકલાકકલાક    સૈ1ાસૈ1ાસૈ1ાસૈ1ા ંં ંિંતક કાયિતક કાયિતક કાયિતક કાય �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

    

./ ૧ બXિવક6પ .કારના ./ોુ  �ણ ુ ૧૦ 

./ ૨ �ંક જવાબી ./ો ૂ (સાતમાથંી પાચં) �ણ ુ ૧૦ 

./ 3 િનબધંલFી ./ો (બેમાથંી એક) �ણ ુ ૫ 

 
 

 

સમય : ૨ કલાક   .ાયોLગક કાય �ણુ - ૨૫  
 

.ાયોLગક કાય  - ૧ �ણ ુ - ૧૫ 

.ાયોLગક કાય  - ૨  

મૌLખક  �ણુ - ૧૦ 
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િવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાિવ$ાન અન અ%હ&સાેે ેે  

િવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિતિવ�ાવાચ#પિત (Ph.D.) અ8યાસકાયઅ8યાસકાયઅ8યાસકાયઅ8યાસકાય 
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 િવ�ાથVએ િવષય સબિધત F0મા સૈ1ાિતક તમજ fવૂ થયલાં ં ે ં ં ે G ે  ં સશોધનોની ં

સમીFા કરC િવભાગીય અUયF, માગદશક�ી તથા િવભાગના અUયાપકો સમF રZઆત   ૂ

કરવાની રહશ� ે. તમજ આ સમીFાની લLખત નકલ જમા કરાવાની રહશે ે � ે. 

 

 


