ૂજરાત િવ ાપીઠ : અમદાવાદ
અ ુપારંગત / િવ ાવાચ પિત

િવિવધ િવષયોમાં સંશોધનના

ૂતન

વાહો સંબંિધત

ે ો

(તા. 15-07-2015)

1 સમાજકાય :
િવ ાવાચ પિત માટ (Ph.D.)
1.

ભારતમાં સમાજકાયનો ઇિતહાસ

2.

લોકભાગીદાર , ભાગીદાર ના

3.

સેવાનો

4.

િવ માં સમાજકાયના એક યવસાય તર ક િવકાસનાં પ રબળો

5.

સમાજકાય થીયર નો સાં ૃિતક આધાર િવ ુ

6.

work theory)
થીયર અને ેકટ સ વ ચે સહસંબંધ (Co-relation between theory and practice)

7.

સાઈકોડાયનામીક થીયર (Psycho Dynamic theory)

8.

સ ુદાય ું સશ તીકરણ અને નેટવ કગ (Community Empowerment and Networking)

9.

આપિ

10.

રડ કલ સમાજકાય (Radical Social Work)

11.

જનરલ િસ ટમ થીયર (General system theory )

12.

દર યાનગીર ની સામા જકતં ની થીયર (social system of intervention)

13.

સમાજકાયનો ગાંધીિવચાર અ ભગમ

14.

પાઉલો ફર ની સંચેતનાકરણ થીયર (Theory of Consientisation )

.15

સશ તીકરણ એક

કાર , ભાગીદાર ના િસ ાંતો

ા ુભાવ (evolution of services)
તફાવત (cultural bases defenses of social

દરિમયાનગીર થીયર (Crisis Intervention )

યા (Empowerment as a process)

સમાજકાય સંશોધન પ િત અને

કડાશા

1.

િવ ાન અને વૈ ાિનક પ િત

2.

સામા જક સંશોધન

3.

સમાજકાય સંશોધન

4.

ભારતમાં સમાજકાય સંશોધનની સમ યાઓ

5.

સમાજકાય સંશોધનનાં

ે ો

િવષય માટના

ુ ાઓ

સંશોધનના િવિવધ યાલોની સમજ

6.

 ઉ ક પના (Hypothesis)
 ચલ (Variable)
 સંક પના (Concept)
 રચના (Construct)
 િનગમન (Deduction)
 આગમન (induction)
સંશોધનના

7.

કારો

 સવ ણ સંશોધન (Survey Research)
 એકમ અ યાસ (Case Study)
ૂ યાંકનલ ી અ યાસ (Evaluative Research)



 સહભાગી સંશોધન (Participatory Research)
યા મક સંશોધન (Action Research)



8. સંશોધનમાં ન ૂના પસંદગી -િવભાવના , ન ૂના પસંદગીની ડઝાઇન
9. સંશોધન યોજના
10. સંશોધનમાં અહવાલલેખન
11.

કડાશા
 મા હતીની માપનક ાઓ (Level of Measurement)
 મ યક ,મ ય થ, અને બ ુલક (Mean, Mode, Median)


સારમાન, િવ તાર (Dispersion, Range )

 સરરાશ િવચલન (Mean deviation)


મા ણત િવચલન (Standard deviation)

 ચ ુથક િવચલન (Quartile deviation)

 સહસંબંધાંક )Co-relation(
સંદભ ૂ ચ
1. પટલ આનંદ

.ુ , યાવસાિયક સમાજકાયના આધાર તંભો, યાવસાિયક અ ભ ૃિત

અમદાવાદ.
2. પટલ મગનભાઈ જો., ગાંધી

ું ધમદશન,

ુિન.

ંથિનમાણ બોડ, અમદાવાદ.

3. ઉચાટ, ડ .એ., િશ ણ અને સામા જક િવ ાનોમાં સંશોધન પ િતશા .
4. ઉચાટ, ડ .એ.,

ુણા મક સંશોધન.

5. શાહ, િવમલ., સંશોધન ડઝાઇન,

ુિન.

ંથ િનમાણ બોડ, અમદાવાદ.

6. શાહ, િવમલ., સંશોધન અહવાલલેખન,

ંથ િનમાણ બોડ, અમદાવાદ.

7.

ુકર , રવી , સામા જક સવ ણ એવમ સંશોધન.

8. મદન

.આર., ભારત મે સમાજકાય એવમ સામા જક
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ુનઃિનમાણ.

કાશન,

9.

ૂદન, ૃપાલિસહ, સામાજકાય: િસ ધાંત એવમ અ યાસ, રામા

ુક ડ પો, લખનઉ.

10. ચૌધર , ધમપાલ, સામા જક કાયકર પ રચય, આ મારામ એ ડ સ સ.
11.
12.
13.
14.
15.

Jacob, K.k., 1989. social policy in India, Himanshu Publications, New Delhi
Harry Specht and Ann Vickery., 1977. Integrating Social Work Methods, Allen & Unwin.
Deborah K. Padgett, Qualitative Methods in Social Work Research, SAGE Publications
Roy Bailey, Phil Lee , 1982, Theory and Practice in Social Work, Blackwell Pub.
Chris Rojek, Geraldine Peacock, Stewart Collins, 1988, Social Work and Received Ideas,
Routledge.
16. Mary Langlan , Phil Lee, 1989. Radical Social Work Today, Routledge.
17. Louise C. Johnson, Stephen J. Yanca, 2009, Social Work Practice: A Generalist Approach, Allyn
& Bacon, Incorporated.
18. Murli Desai, Towards People-Centred Development Part 2,
19. H. Y. Siddiqui, 1984, Social Work and Social Action: A Developmental Perspective, Harnam
Publications.
20. M. S. Gore, 1985, Social Aspects of Development, South Asia Books Publications.
21. Mishra P.D. , 1994 , Social Work Philosophy and Methods, Inter India Publications.
22. Betty J. Piccard, 1988, Introduction to Social Work: A Primer, Dorsey Press.
23. S. K. Khinduka, 1965, Social Work in India, Kitab Maha Publications.
24. Desai M., Curriculum Development on History of Ideologies for Social Change and Social Work
25. Aquilera, D. (1998), Crisis Intervention: Theory and Methodology. New York: Mosby.
26. Banks S., Ethics and Values in Social Work, Practical Social Work Series, Macmillan Press
Limited, London
27. Burr,V. (2003) Social Constructions, 2nd edn (London: Routledge).
28. Clarke, A. & Dawson, R. 1999. Handbook of Evaluation Research, an Introduction to Principles,
Methods and Practice, SAGE Publications.
29. Davies, M. (1994), The Essential Social Worker: An Introduction to Professional Practice in the
1990s, 3rd edn. London: Arena
30. Dominelli, L. (2002b), Feminist Social Work Theory and Practice. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
31. Encyclopedia of Social Work in India, Ministry of welfare, Govt. of India, New Delhi, 1987.
32. Friedlander W. A., Introduction to Social Welfare, Popular Prakashan, New Delhi.
33. Gore M. S. (1965): Social Work and Social Work Education, Bombay: Asia Publication House
34. Ganguli B. N., Gandhi’s Social Philosophy, Vikas Publishing House, Delhi, 1973.
35. Gore M. S., Social Work and Social Work Education, Bombay: Asia Publishing House, 1965
36. Healy, K. (2000), Social Work Practices: Contemporary Perspectives on Change. London: Sage.
37. Hutchison, E.D. (2008) Aspects of human behavior: person, environment, time, in E.D.
Hutchison (ed.) Dimensions of Human Behavior: Person and Environment, 3rd edn. Thousand
Oaks, CA: Sage.
38. Howe, D. (1987), An Introduction to Social Work Theory: Making Sense in Practice. London:
Arena.
39. Kondrat, M.E. (2002) Actor-centered social work: re-visioning ‘persons-in-environment’ through
a critical theory lens, Social Work.
40. Lymbery, M. (2004), ‘Responding to Crisis: The Changing Nature of Social Work Organizations’,
41. Lymbery, M. and Butler, S., Social Work: Ideals and Practice Realities. Basingstoke: Palgrave
Macmillan
42. McGuire, J. (2000), Cognitive Behavioral Approaches: An Introduction to Theory and Research.
London: Home Office
43. Mishra P. D., Social Work- Profession in India, New Royal Book Company
44. Macdonald,M.W. (1960). Social work research: A perspective.
45. N. A. Polansky (Ed.), Social work research (pp. 1–23). Chicago: University of Chicago Press.
46. Payne, M. (2005) Modern Social Work Theory, 3rd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan
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47. Roberts, A. R. (2000), Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research. New
York: Oxford University Press
48. Ruch, G. (2000), ‘Self and Social Work: Towards an Integrated Model of Learning’, Journal of
Social Work Practice, Vol. 14, No. 2.
49. Richmond, M.E. (1917) Social Diagnosis. New York: Russell Sage Foundation
50. Robert K. Yin 1994. Case Study Research. Design and Methods Second edition. Thousand Oaks:
Sage
51. Shardlow, S. (2002), ‘Ethics, Values and Social Work’, in Adams, R., Dominelli, L. and Payne,
M., Social Work Themes, Issues and Critical Debates. 2nd edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan
52. Shaw, I. and Lishman, J. (1999), Evaluation and Social Work Practice. London: Sage.
53. Singh Surendra & Misra P.D., Social Work: History, Philosophy & Methods, New Royal Books
Co. Lucknow.
54. Shaw, I., & Lishman, J. (Eds.). (1999). Evaluation and social work practice. London: Sage
55. Singh D. K. & Bhartiya, A. K., Social Work- Concepts & Methods, New Royal Book Company,
Lucknow
56. Skidmore, Rex A. Etal (1988): “Introduction to Social Work”, Enqlewood Cliff: Prentice Hall.
57. Weiss, C.H. 1972. Evaluation Research: Methods of Assessing Program Effectiveness.
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
58. Goode, J and Hatt P.K. (2001) Methods in Social Research (New York: McGraw Hill).
59. Indian journal of Social Work (46 (3) October 1985) Special issue on Research Methodology
60. Kothari C.R. 1986: Research Methodology Methods and Techniques, Wiley Eastern Limited,
New Delhi.
61. Ramachandran P. 1993, Survey Research for Social Work, A. Primer Bombay.
62. Anderson & Durston et al.. 1970. Thesis and Assignment Writing, Wiley Eastern ltd, New Delhi.
63. Encyclopedia of social work (19th ed., Vol. 1, pp. 816–824). Washington, DC: NASW Press
64. National Association of Social Workers. (1999) Code of ethics of the National Association of
Social Workers. Washington, DC: Author
65. Margaret Alston, Jennifer McKinnon, 2005, Social work: fields of practice

અ ુપારંગત (M.Phil.) સમાજકાય િવષય ે માં ૂતન વાહો માટના ુ ાઓ
1.

યાવસાિયક સમાજકાયની પિ મની િવચારશરણીઓ-

ુ વાદ- Rationalism, ક યાણવાદ-Welfarlism,

ઉદારમતવાદ- liberalism, લોકશાહ - democracy, ઉપભોગતાવાદ- Consumerism, ઉ ાંિતવાદ- social
Darwinism, સમાજવાદ - socialism, માનવઅિધકાર- human right.
2. અ ુઉદારમતવાદ- Nio liberalism, અ ુઆ ુિનકવાદ- post modernism, નાર વાદ- feminism, નાગ રક
સમાજની િવચારસરણી- civil society, બ ુસં ૃિતવાદ- multy culturlism, ટકાઉિવકાસ- sustainable
development, લોકક ી િવકાસ- people centered development , સામ જક

યા અને સામા જક

ચળવળની િવચારસરણી.
3.

યાવસાિયક સમાજકાયની મા યતા,

4. િવ શાંિતના

ુ યો, યેયો, િસ ધાંતો, આચારસં હતા, કાય ,

ે માં ગાંધી નો ફાળો

5. દશની સમ યાઓ

યેના ગાંધી ના અ ભગમ

6. ગાંધી ની કાય પ ધતીના મહ વના પાસાઓ
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ૂિમકા.

7. િવકાસની બદલાતી િવભાવના અને હોન ગા

ુંગે આપેલા િવકાસના

8. ભારતના સંદભમાં સા ુદાિયક સંગઠન પ િત અને સામા જક

ુ યો

યા પ િતની સમજ

9. માનવ િવકાસની િવિવધ થીયર ( ોઈડ, એ રકસન, પીઆ )
10. સેવાથ ને મદદ કરવા માટનો તં
11. સમાજકાયના

અ ભગમ

ે ો (શાર રક-માનિસક આરો ય, ુ ુંબ, મ હલા, બાળકો, અસંગ ઠત

આ દવાસી)

થિત સમ યાઓ, સરકાર - બનસરકાર

સમાજકાય સંશોધન પ િત અને

િમકો, દ લતો-

ય નો.

કડાશા

િવષય માટના

ુ ાઓ

1. િવ ાન અને વૈ ાનીક અ ભગમ, અથ.
2. િવ ાનના
3.

કાર, અથ અને કાય .

ાનના ઘટકો (મા હતી, ત યો, ઉ ક પના, ચલ, સંક પના- યાલ િવભાવના).

4. સંશોધનમાં આ મલ ીતા અને અના મલ ીતાનો યાલ, િનગમન અને આગમનનો યાલ.
5.

ુણા મક અને સં યા મક સંશોધન અથ અને લા ણીકતાઓ.

6. સંશોધન યોજના અને સોપાનો.
7. િનદશ અને િનદશન પ િતઓ.
8. સંશોધનમાં

કડાશા - ટકાવાર ,

ુણો ર,

માણ, સરરાશમાપો.

9. સમાજકાય સંશોધન અને સામા જક સંશોધન.
10. ભારતમાં સમાજકાય સંશોધનની સમ યાઓ.
સંદભ ૂ ચ:
1. પટલ આનંદ

.ુ , યાવસાિયક સમાજકાયના આધાર તંભો, યાવસાિયક અ ભ ૃિત

કાશન,

અમદાવાદ.
2. પટલ મગનભાઈ જો., ગાંધી

ું ધમદશન,

ુિન.

ંથિનમાણ બોડ, અમદાવાદ.

3. ઉચાટ, ડ .એ., િશ ણ અને સામા જક િવ ાનોમાં સંશોધન પ ધિતશા .
4. ઉચાટ, ડ .એ.,

ુણા મક સંશોધન.

5. શાહ, િવમલ., સંશોધન ડ ઝાઇન,

ુિન.

ંથ િનમાણ બોડ, અમદાવાદ.

6. શાહ, િવમલ., સંશોધન અહવાલલેખન,

ંથ િનમાણ બોડ, અમદાવાદ.

7.

ુકર , રવી , સામા જક સવ ણ એવમ સંશોધન.

8. મદન
9.

.આર., ભારત મે સમાજકાય એવમ સામા જક

ુનઃિનમાણ.

ૂદન, ૃપાલિસહ, સામાજકાય: િસ ધાંત એવમ અ યાસ, રામા

ુક ડ પો, લખનઉ.

10. ચૌધર , ધમપાલ, સામા જક કાયકર પ રચય, આ મારામ એ ડ સ સ.
11. Altom, June, Pease Bob, Briskman Linda, 2003, Critical Social Work An Introduction to
Theories and Practices, Rawal Publication, Jaipur.
12. Bisno Herbert, The Philosophy of Social Work, Public Affairs Press, Washington DC
13. Chris Beckett, Values and Ethics in Social Work : An Introduction, Sage Publication
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14. Desai Murli, 2000, Curriculum Planning for Hisotry of Philosophies of Social Work. Cited in the
Indian Journal of Social Work Vol 61 Issue -2 April
15. Desai Murli, 2002, Idologies and Social Work, Historical and Comtemporary Analysis, Rawat
Publication, Jaipur
16. Edward Cavda, Leola Dyrad Furman, 1999, Spiritual Diversing in Social work practice, The
Heart of Helping
17. Gamgrade K D, 1969, Sociology of Social Work, cited in Social work forum, 6(324) p. 29-33
18. Gamgrade K D 1979, Dimensions of Social Work in India, New Delhi, Marvah Publications
19. Galtung Jhon,True world
20. Nair T. K, 1981, Social Work Education and Social Work Practice in India, Madras Association
of Schools of Social work in India
21. Singh D P, 2005, Professional Social Work : Some Issues in Contemparary Social Work Cited in
Social work Vol XXII April 2005
22. U. G. C., 1980, 1990 A History of Social Work in India : Retrospect and prospect, New Delhi
23. Bhattacharya K 1971, The Indian concept Self, Bulletin, Ramakrishna
24. Brake R J, 1982, Personality, Self Image and Situational Characteristics of Effectice Helpless in
Work Settings, The Journal of Psycholigy, Vol 112, 213
25. Byrue D, 1966, Self Concept Ch. 12, 434, An Introduction to personality, A Research
Approach,New Jersey : Practice Hal Inc.
26. Sri Aurobinda, Social and Political Thought, The Human Cycle - The Ideal of Human Unity War
and Self Determination
27. Dayal P. Gandhian approach to Social work - Gujarat Vidyapith – Ahmedabad
28. Gangrade K. D, 2005 Gandhian approach to development and social work, New Delhi, Concept
publishing co.
29. Gore M. S. 1985 Social aspects of Development, Jaipur, Rawat Publication
30. Denizm, NK and Lincon. Y. S. (Eds) (2000) Handbook of Qualitive research, London : Sage
31. Ramchandran P. (1990) Issnes in Social Work Reserach in India, Bombay ICOR.
32. Rubia A and Babbie K (1993) Reserach Methods of Social Work California, Brooks CDE
Publishing Co.
33. Yin Robert K. (1994) Case Study Research : Disign and Methods, New Delhi : Sage Publications
34. Shaw - Ian and Lishman, Joyce (eds) (1999) Evaluation and Social work Paractice New Delhi:
Sage Publication

2 ઇિતહાસ/દફતરિવ ા :
મ
1

ુ ાઓ
વાસનનો ઇિતહાસ

સંદભ સા હ ય
ુજરાતમાં

વાસનઃિસ ાંત અને યવહાર

લેખક- ડૉ. મહ ૂબ દસાઈ

કાશક
ુ રર ન
ંથ
કાયાલય,
અમદાવાદ

2

સ ુ ી ઈિતહાસ

સી.આટ ઓફ ઇ ડયા.
સંપાદક-દશક ફાઉ ડશન, અમદાવાદ
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3

ઇિતહાસનાં અવાચીન

1.

ુ કો સેટટ ઓફ હ

, (New Concept of

History),

વાહ

લેખક- રોમીલા થાપર.
2. મોયકાલીન ઇિતહાસ,
લેખક- રોિમલા થાપર

4

સવહારા વગ નો ઇિતહાસ

1. ઇિતહાસ દપણ,
લેખકઃ- ડૉ.અ ુણ વાઘેલા
2.પંચમહાલનાં આ દવાસીઓની િવકાસયા ા,
લેખકઃ- ડૉ. અ ુણ વાઘેલા

3 પ કાર વ અને સ ૂહ
1. સ ૂહ
2.

યાયન :

યાયનના િસ ાંતો અને મા યમોનો િવકાસ.

ુ દત અને વી

ુ મા યમો માટ

ૃ ાંત િનવેદન અને સંપાદન.

3. મા યમો અને કાયદાઓ, નીિતશા
4.

હરખબર, જનસંપક અને મા યમ

5. ગાંધી

ું પ કાર વ સ હત વાતં

6. િવકાસ

યાયન અને

7.

અને સાં ત

વાહો.

બંધત.
સં ામ ું પ કાર વ.

તર સાં ૃિતક

યાયન.

ૂતન મા યમ િવિનયોગ (New Media Application).
સંદભ ંથ

મ
1

2

ંથનામ

લેખક/સંપાદક

કાશક

Theories of Mass

Melvin I. Defeur And

5th edition 1989,

Communication

Sandra Ball rokeach,

Longman, New york.

ડૉ. િવનોદ પાંડય

પા

જનસંચાર ક

ુખ િસ ાંત

પ લકશન

એવમ જન મા યમ
3

Profession Journalism

M.V.Kamath

4

હ દ પ કા રતા : િવિવધ

સંપા. - ડૉ. વેદ તાપ

આયામ-ભાગ-1 તથા ભાગ-2

વૈ દક

5

સંપાદન,

ૃ ઠસ

ઔર

ો.રમેશ

7

ન

મંગલ દપ પ લકશન,

6
7

ુ ણ

જય ુર,2005

િત વષ મનોરમા ઈયર ુક

મલયાલમ મનોરમા

India Year Book

ુપ

Publication Division of
India, New Delhi.

8

જનસંપક

ો.ચં કાંત સરદાના,

-

ુ મા ક વેકર
9

જનસંપક અને

હર ખબર

ડૉ.યાિસન દલાલ

ુિનવિસટ

ંથિનમાણ બોડ,

ગાંધીનગર
10

Media Management in India

Dibankar panigrahi

Bishwgit Roy,
Krishna publication House,
New Delhi.

11

ગાંધી ું સા હ ય

લેખકઃ- રમણ મોદ

શાંિતલાલ હર વન શાહ
1971

12

ગાંધી ની આ મકથા

13

યાં રહો યાં મહકતા રહો

14

Mass Communication And

લેખકઃ- ગાંધી

નવ વન

કાશન

લેખકઃ- નીલમ પર ખ

નવ વન

કાશન, 2004

Baldev Raj Gupta

Development
15

16

પ કા રતા એવમ િવકાસ ક

સંપા. ડૉ. અિનલ ુમાર

આયામ

ઉપા યાય

મા યમ સા ા યવાદ

જગ દ ર ચ ુવદ

ભારતી

કાશન, વારાણસી

અનાિમકા પ લકશન, નઈ
દ હ.

17

ભારતીય સં ૃિતનો િવ સંચાર

ડૉ.શરદ હબાલકર,
અ ુ. -

ીકાંત કાટદર
8

ભારતીય ઇિતહાસ સંકલન
સિમિત, અમદાવાદ

18

Cyber media journalism

Jagdish chakravarthy

Delhi, authors press,
2003

19

Cyber Space and media

Sudhish pachori

New Delhi,
Pravin Prakashan, 2003

4 અથશા

:

૧. ખાદ ના આિથક અને પયાવરણીય પ ર ે ય
૨.

ૂિમ અિધ હણ ( ુધારા) ખરડો: તમાર

૩.

ામીણ ગર બી: અથ,

ૃ ટએ

કાર, માપદંડો, સરકાર યોજનાઓ

૪. ઉભરતા અથતં ોનો વૈિ ક અથકારણ પર

ભાવ

૫. સંશોધન: િવભાવના, વ પ, મહ વ અને મયાદા (કોઈ એક િનિ ત ક સાના સંદભમાં)

5

ુજરાતી :
1.

ુલના મક સા હ ય.

2.

દ લત સા હ ય

3.

નાર વાદ

4.

સા હ યક સં થાઓ અને સામાિયકો

5.

લોક સા હ ય
સંદભ ંથ

1. ુલના મક સા હ યઃમ

ંથનામ

લેખક/સંપાદક
9

કાશક

1

ુલના મક સા હ ય

લેખકઃ- ધી ુ પર ખ

ુજરાત

2

ુલના મક સા હ ય : િસ ાંત

ડૉ.

ુિનવિસટ

સાદ

ભ

અને િવિનયોગ
3

ુિનવિસટ , અમદાવાદ
ંથિનમાણ બોડ,

અમદાવાદ

ુલના મક સા હ યા યાસ

લેખકઃ- વસંત બાપટ
અ ુ.- જયા મહતા,

ીમતી નાથીબાઈ દામોદર
ઠાકરસી મ હલા િવ ાપીઠ,

ુંબઈ.

જશવંત દવે
4

ુલના મક સા હ યની દશાઓ

5
6

ુ લિનદશ
ુલના મક સા હ ય : ભારતીય
સંદભ

7

ડૉ. અિ ન દસાઈ

દ યાનંદ

ડૉ. અિ ન દસાઈ

સા હ ય સં ુલ,

અ ુ/સંપા-ડૉ. ચૈત ય
જસવંતરાય દસાઈ

ુલના મક સા હ ય : િવદશી
સંદભ

અ ુ./સંપા.ડૉ. ચૈત ય દસાઈ

કાશન, બારડોલી.
ુરત

ંથિનમાણ બોડ,
અમદાવાદ,

ુજરાત રા ય.

ંથિનમાણ બોડ, અમદાવાદ,
ુજરાત રા ય

2.દ લત સા હ યઃ1
2

ુજરાત દ લત સા હ યની કડ એ
સા

ત દ લત સા હ ય

વાહ

લેખકઃ- દલપત ચૌહાણ
ડૉ. પિથક પરમાર

દલપત ચૌહાણ
ુજરાત દ લત સા હ ય એકાદમી,
અમદાવાદ

3

ુજરાતી દ લત સા હ યની

ડૉ. નાથાલાલ ગો હલ

ડૉ. નાથાલાલ ગો હલ

પરખા
4

દ લત સા હ ય અ યાસ અને

ુણવંત યાસ

પા

પ લકશન, અમદાવાદ

અવલોકન
5

દ લત સા હ ય

ભી. ન. વણકર

ભી. ન .વણકર

6

દ લત સા હ યનાં લેખા-જોખાં

સંપા.- રમણ વાઘેલા

િનયામક અ ુ ૂ ચત
ક યાણ,

ુજરાત રા ય,

ગાંધીનગર.

10

િત,

7

દ લત કથાિવમશ

ડૉ. કા ત માલસતર

8

હયાતી (દ લત સ ક પ રચય

સંપા.- મોહન પરમાર

િવશેષાંક)
9

ડૉ. કા ત માલસતર
ુજરાત સા હ ય દ લત
અકાદમી,અમદાવાદ.

દ લત સા હ ય :

સંપા. - હષદ િ વેદ

ુજરાત સા હ ય, અકાદમી,
ગાંધીનગર

10

વક ય

દલપત ચૌહાણ, મોહન
પરમાર,હ રશ મંગલમ,

ુજરાત સા હ ય પ રષદ,
અમદાવાદ

વીણ ગઢવી
11

ુજરાતી ૂંક વાતામાં દ લત

ડૉ. જય ી સોલંક

ફલેિમગો પ લકશ સ

ડૉ. સતીશ િ યદશ

ફલેિમગો પ લકશ સ

ચેતના
12

ુજરાત દ લત કિવતાનો
આ વાદ

3.નાર વાદ:1

2
3

નાર વાદ : િવભાવના અને

સંપા. ઉવશી મ ુ સાદ

િવમશ

પંડ ા

ીિવમશ

િન યા પટલ

‘શ દ ૃ ટ’ નાર સા હ ય

પા

પ લકશન, અમદાવાદ

ડવાઇન પ લકશન

સંપા. - હષદ િ વેદ

િવશેષાંક
4

શ દ ૃ ટનો નાર લેખન
િવશેષાંકઃ2002

5

નાર વાદની નજર

ઇલા પાઠક

પા

પ લકશન

6

નાર વાદ ું મનોમંથન

ઇલા પાઠક

પા

પ લકશન

7

સ ન

સંપા. ઉષા ઉપા યાય

પા

પ લકશન

ડૉ. ક. એમ. માલતી

વાણી

યા અને નાર ચેતના

(ક ફયત)
8

ી િવમશ : ભારતીય પ રપે ય

11

કાશન

4. સા હ યક સં થાઓ અને સામિયકોઃ1

અવાચીન

ુજરાતી સા હ યનો

સંપા. રમેશ િ વેદ

આદશ

ુજરાતી સા હ યનો

સંપા.

પા

કાશન

ઇિતહાસ
2

અવાચીન

સાદ

ભ

પ લકશન

ઇિતહાસ (આ ુિનક અને
અ ુઆ ુિનક

ુગ)

3

સંિવવાદનાં તેજવલયો

લે. કશોર યાસ

રાવલ પ લકશન

4

સા હ યક પ કાર વ

લે. કશોર યાસ

પા

પ લકશન

5

સ ૂહમા યમો અને સા હ ય

પા

પ લકશન

6

નેપ યેથી

7

શોધ નવી દશાઓની

ીિત શાહ

કાશવ ુળમાં

સંપા. રમણ સોની
સંપા. િશર ષ ચાલ

રમણ સોની
િતજ સંશોધન

કાશન ક .

5.લોક સા હ યઃ1

લોકસા હ ય

ભાશંકર તેરયા,

ુજરાતી સા હ ય પ રષદ,

નરો મ પલાણ

અમદાવાદ

જશવંત શેખડ વાળા

પા

પ લકશન

હ ુ યા

પા

પ લકશન

2

લોકસા હ ય આલોક

3

લોકસા હ ય િવભાવના અને

4

લોકગીત : એક અ યયન

અ ૃત પટલ

લેખક

5

લોકવાઙમય

ક ુભાઈ

સૌરા

6

લોકિવ ા પ રચય

હ ુ યા

7

લોકિવ ા અને લોકસા હ ય

ડૉ. નરશ વેદ

કારો

12

ક

ની
ક

ુિનવિસટ

િવ કોશ
પા

ટ

કાશન

1 શાંિત અ યયન અને સંઘષિનવારણ :
મ

ૂતન વાહ

1

સમકાલીન સંદભ,

ુ તક ું નામ

ગિતક

ો

અને ગાંધી િવચાર

લેખક

હ દ વરાજ એક અ યયન
( ુજરાતી, હ દ ,

કા ત શાહ

ે માં

ઉપલ ધ)
2

સામા જક પ રવતન અને ગાંધી

રચના મક કાય મ ( ુજરાતી, હ દ ,

ગાંધી

ે માં ઉપલ ધ)

1

સા હ ય સંશોધન પ િત

લેખકઃ-ડૉ.ચં ૂ યાસ

ુિન. ંથિનમાણ બોડ,
ુજરાત રા ય

2

સા હ યક સંશોધન િવશે

લેખકઃ-

3

સા હ ય-સંશોધન :

લેખકઃ- ભરત પર ખ

યા અને

ુમન શાહ

પા

પ લકશન

શ દલોક

કાશન

ો
4

શોધખોળની પગદંડ પર

લેખકઃ- હ રવ લભ ભાયાણી

ીશારદાબેન ચીમનલાલ
એ

ુકશન રસચ સે ટર,

દશન.
5

3

સંશોધન કડ

એકાદશ ત અને આ ુિનક
વનશૈલી

4

માનવ અિધકાર અને શાંિત

લેખકઃ- ભોગીલાલ સાંડસરા

ુ ર

ંથર ન કાયાલય

મંગલ ભાત ( ુજરાતી, હ દ ,

ગાંધી

ે માં ઉપલ ધ)
માનવ અિધકારો શાંિત અને િવકાસ :

13

મહ

ક. શાહ

િવકાસશીલ રા ોના સંદભમાં
( ુજરાતી,
5

ગાંધી , શાંિત અને પયાવરણ

ે

ઉપલ ધ)

ીન લસ ગાંધી (

ે )

િવણ શેઠ

ગાંધી િવચાર અને પયાવરણ
( ુજરાતી)

2 ગાંધીિવચાર :
મ
1

ૂતન વાહ
સમકાલીન સંદભ,

ગિતક

અને ગાંધી િવચાર

ુ તક ું નામ
ો

હ દ વરાજ એક અ યયન
( ુજરાતી, હ દ ,

લેખક
કા ત શાહ

ે માં

ઉપલ ધ)
2

સામા જક પ રવતન અને ગાંધી

રચના મક કાય મ ( ુજરાતી, હ દ ,

ગાંધી

ે માં ઉપલ ધ)
3

એકાદશ ત અને આ ુિનક
વનશૈલી

4

માનવ અિધકાર અને શાંિત

મંગલ ભાત ( ુજરાતી, હ દ ,

ગાંધી

ે માં ઉપલ ધ)
માનવ અિધકારો શાંિત અને િવકાસ :

મહ

ક. શાહ

િવકાસશીલ રા ોના સંદભમાં
( ુજરાતી,
5

ગાંધી , શાંિત અને પયાવરણ

ે

ીન લસ ગાંધી (

ઉપલ ધ)
ે )

ગાંધી િવચાર અને પયાવરણ
( ુજરાતી)
14

િવણ શેઠ

8 િવ ાન અને અ હસા :
મ

ૂતન વાહ

1

સમકાલીન સંદભ,

ુ તક ું નામ

ગિતક

અને ગાંધી િવચાર

ો

હ દ વરાજ એક અ યયન
( ુજરાતી, હ દ ,

લેખક
કા ત શાહ

ે માં

ઉપલ ધ)
2

સામા જક પ રવતન અને ગાંધી

રચના મક કાય મ ( ુજરાતી, હ દ ,

ગાંધી

ે માં ઉપલ ધ)
3

એકાદશ ત અને આ ુિનક

મંગલ ભાત ( ુજરાતી, હ દ ,

વનશૈલી
4

ગાંધી

ે માં ઉપલ ધ)

માનવ અિધકાર અને શાંિત

માનવ અિધકારો શાંિત અને િવકાસ :

મહ

ક. શાહ

િવકાસશીલ રા ોના સંદભમાં
( ુજરાતી,
5

ગાંધી , શાંિત અને પયાવરણ

ે

ીન લસ ગાંધી (

ઉપલ ધ)
ે )

ગાંધી િવચાર અને પયાવરણ
( ુજરાતી)

9

1.

ह द :
ह द सा ह य के इ तहास लेखन क परंपरां एव आधार.

2. सगुण भि त एव नगुण भि त आंदोलन.

3. आधु नक ह द सा ह य उप यास, कहानी, नाटक, नबंध एवं आंदोलन.
4. नार

वमश और द लत चेतना.

5. सा ह यक और कायालयी अनुवाद क सम याँ.
6. जन संचार के व वध

े .

15

િવણ શેઠ

संदभ थ
म
1

ंथ
ह द सा ह यः युग ओर

लेखक
वृ तयाँ

काशन

डॉ. शवकुमार शमा

अशोक

काशन,2615

नई सडक,

द ह -110006

2

ह द सा ह य का ई तहास
दतीय खंड

थम एवम

डॉ. गणप त च

गु त

लोकभारती

काशन,

महा मा गांधी मागइलाहावाद

3

ह द सा ह य : व वध आयाम

डॉ. जसवंतभाई डी.

4

ह द सा ह यःनव वमश

डॉ.जसवंतभाई डी. पं या

5
6

મ
1

ह द म मी डया लेखन ओर अनुवाद

ान

काशन,

डॉ.रामगोपाल संह

शां त

काशन,

डॉ.रामगोपाल संह

सा ह य सं थान

સંદભ ંથ
ૂલ

સમાજશા ીય િસ ાંતો

એ નો મેથેડોલો

अहमदाबाद

काशन, गािजयाबाद

ઉ ચ ર સમાજશા ીય િસ ાંતો( હ દ )

-લેવી

લેખકઃ- એસ.એલ.દોશી અને

-પીટર બોડા ુ

કાશન

અનડા

કાશન

રાવત

કાશન, જય ુર

રાવત

કાશન.

.ક.દવે

સંરચના િસ ાંત
ોસ

અનડા
.ક.દવે

સમાજશા ીય િસ ાંતો
લેખકઃ- એ. .શાહ અને

3

कानपुर

કાશક

લેખકઃ- એ. .શાહ અને
2

कानपुर

:

ુ ાઓ
કફટ

काशन,

पं या

अनुवाद व ान

10 સમાજશા

ान

એમ.એસ.િ વેદ

-પીટર લાઉ
4

અ ુઆ ુિનકતાવાદ

સમાજશા ીય િસ ાંતો,
લેખકઃ-નર

ુમાર િસધી

Morden Sociological Theory an
Introduction

16

Francis Abraham,
Oxford Uni. Press

11 ક

ૂટર :
1 Web 2.0 & Semantic
2 Service-oriented Architecture and Web Services
3 Software Design Patterns
4 Mobile Computing
5 ICT and e-Governance for Rural Development

12 ૂ મ વા ુ િવ ાન (Microbiology) :
Reference Books For Research Methodology: M. Phil. and Ph. D. In Microbiology
Content: For Research Methodology
Chapter–1: Perception of Research
Chapter–2: Assortment of a Problem
Chapter–3: Appraise of Related Literature
Chapter–4: Foundation of Hypothesis
Chapter–5: Research Planning and Sampling
Chapter–6: Survey Method
Chapter–7: Historical Method
Chapter–8: Philosophical Method
Chapter–9: Experimental Method
Chapter–10: Case Study Method
Chapter–11: Genetic Method
Chapter–12: Design of Experiments
Chapter–13: Tools of Research
Chapter–14: Collection of Data
Chapter–15: Analysis of Data
Chapter–16: Research Report
Chapter–17: Action Research
Chapter–18: Organisation of Statistical Data
Chapter–19: Measures of Central Tendency
Chapter–20: Measures of Variability
Chapter–21: Correlation
REFERENCE BOOKS: For Research Methodology
1. Research Methodology: Methods and Techniques: By C. R. Kothari.
NEW AGE INTERNATIONAL (P) LIMITED, PUBLISHERS
4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110002
Visit us at www.newagepublishers.comNew Age Publisher New Delhi.
2. Fundamental of Research Methodology and Statistics By Yogesh Kumar Singh. NEW AGE
INTERNATIONAL (P) LIMITED, PUBLISHERS (2006)
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Recent Trends in Microbiology
Topic: Environmental Microbiology
Content:
Chapter 1 - Evaluation and Verification of Soil Remediation pp. 1-57
Chapter 2 - Disinfection of Empty Animal Houses-Scientific Evidence for Applied Procedures pp. 59-98 )
Chapter 3 - Natural Bacterial Biofilms in the Environment pp. 99-135
Chapter 4 - Microbial and Chemical Assays to Determine the Origin of Faecal Pollution and the Presence of Waterborne
Pathogens
pp. 137-166
Chapter 5 - The Effects of Fine Scale Environmental Variation on Microbial Community Structure and Function in Aquatic
Environments pp. 167-190
Chapter 6 - Changes of Marine Bacterial Populations in a Ship's Ballast Water and Sediment, and Application of Shock Pressures
to Complete Killing of Vibrio Sp. Cells Isolated from Ballast Water pp. 191-212
Chapter 7 - Biodiversity and Ecology of Eukaryotic Organisms in Extreme Acidic Environments, the Rio Tinto Case pp. 213-235
Chapter 8 - Are Rhizobium and Soil Enzyme Activities Good Indicators of Heavy Metal Soil Contamination pp. 237-255
Chapter 9 - Virus-Binding Proteins in the Water Environments: Natural Ligands for Human Viruses pp. 257-272
Chapter 10 - Advances in Marine Bacterial Pollution Monitoring
pp. 273-287

Reference Books For Recent Trends in Microbiology: M. Phil. and Ph. D. In Microbiology

1. Environmental Microbiology Research Trends
Editors: George V. Kurladze

Nova Publishers

Nootan Pravaho: Molecular biology and molecular genetics
Molecular Biology and Techniques: Plasmid Cloning, Dideoxy Sequencing of DNA, Polymerase
Chain Reaction, Sequence-Specific Cleavage by a Restriction Enzyme
Reverse Transcription, tools and techniques in molecular biology, vectors, cloning and
expression of gene, Electrophoresis, Blotting techniques, Modern sequencing techniques.
Basic Molecular Genetic Mechanisms: The nature of the gene, Replication of DNA, Transcription,
Translation, Semiconservative mode of DNA replication, gene exchange in bacteria, Plasmid
biology, Bacteriophage genetics.linkage and physical maps, recombination mechanisms, nature
of mutations, mutations as
tools to dissect gene function, transposition, epigenetics, genetic analysis of development, and
cell-cell signaling.
References:
Cell and molecular microbiology (Garald Karp)
Gene function by Robert Glass
Gene V- VII by Benjamin Lewin
General genetics by L. Snyder et. al
General microbiology Michael, M.M.John Stanier et al.
Genetics 3rd edition by Peter J. Russel
Genetics as a tool in microbiology by Gloover & Hopwood
Genetics of bacteria by Scaife et.al
18

Molecular biotechnology By Primrose
Molecular cell biology By Lodish et.al

Nooton Pravah
1. Microbial Diversity
Evolution of Microbial Life, Microbial Diversity of various Oxic and Anoxic Systems, Methods to study
Microbial Diversity
Reference Books for Microbial Diversity1. Brock Biology of Microorganisms by Madigan, TM, Martinko, JM and Parker, J. Prentice Hall
Publication
2. The Prokaryotes- A Handbook on the Biology of Bacteria: Ecophysiology, Isolation, Identification,
Application” by Balows, A, Truper, HG, Dworkin, M, Harder, W. and Schleiffer, KH, Verlag Publication,
New York
3. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology by Arnold, L, Demain and Julian, ED, ASM Press,
Washington
4. Biodiversity of Microbial Life- Editors- Staley, JT and Reysenbach, AL, Wiley-Liss Publication, New York

2. Industrial Microbiology
Food and Dairy Products, Biofertilizers, Composting, Industrial Products and Metabolites
Reference Books for Industrial Microbiology1. Biotechnology: Food Fermentation Microbiology, Biochemistry and Technology- Editors- Joshi, VK and
Pandey, A, Educational Publishers and Distributors, New Delhi
2. Comprehensive Biotechnology: The Principles, Applications and regulations of Biotechnology in
Industry, Agriculture and Medicine, Vol- 1 to 4, Pergamon Press, Oxford
3. Industrial Microbiology by Prescott, SC and Dunn, CG, Agrobios Publication, Jodhpur
4. Biotechnology- Volume- 1-9, VCH Publication
5. Biofertilizers in Agriculture and Forestry by Subba Rao, NS
6. Biological Nitrogen Fixation- by Subba Rao et al
7. Basic and Agricultural Microbiology- by Purohit SS, Kothari PR and Mathur SK
8. Biotechnology of Industrial Antibiotics- by Vandamme, EJ
9. Encyclopedia of Microbiology, Editor in Chief- Lederberg, J, Academic Press
19

Microbial Physiology
1. Cytoplasmic membrane and nutrient transport
2. Regulation of gene expression- Overview of regulation, DNA binding proteins & regulations
ReferencesBrock, Biology of Microorganisms (12th edition) Medigan, Martinko, Dunlap and Clark
3. Molecular mechanism of signal transduction- G protein coupled receptors and second
massangers
ReferenceLehninger, Principles of Biochemistry, 4th edition
4. Evolution and diversity of photosynthetic and autotrophic bacteria
5. Genetics and regulation of nitrogen fixation
ReferenceBrock, Biology of Microorganisms (12th edition) Medigan, Martinko, Dunlap and Clark
6. Applied values of fungi- Fungi of veterinary and medical interest
ReferenceFundamentals of Fungi (4th edition) Elizabeth, Moore, Landecker
7. Physiological diversity in proteobacteria- photosynthesis in Heliobacteria, the caulobacter and
Hyphomicrobium
8. Applied values of bacteria- Agricultural applications
ReferenceMicrobiology (6th edition) Prescott, Harley, Klein, McGraw-Hill International Publication

13 શાર રક િશ ણ :
1

શાર રક િશ ણના પાયાગત િસ ાંતો1)

વ વૈ ાિનક પાયાગત િસ ાંતો.





2)

ૃ ધ અને િવકાસ.
વારસો અને વાતાવરણ.
િતય તફાવત.
શર રનો બાંધો અને શાર રક િશ ણના કાય મો

મનોવૈ ાિનક પાયાગત િસ ાંતો


અ યયન.



િશ ણ સં મણ અને શાર રક િશ ણ.



શાર રક િશ ણને લગ ુ શૈ ણક ત વ ાન તથા િવિવધ વાદો
20

3) સામા ક પાયાગત િસ ાંતો



2

3

સામા ક ૂ યોના ઘડતરમાં શાર રક િશ ણનો ફાળો.
ય ત વ િવકાસ.



ને ૃ વ.



શાર રક િશ ણ અને સામા કરણ

ભારતમાં શાર રક િશ ણ અને રમતોની તાલીમી સં થાઓ


પોટસ ઓથોરટ ઓફ ઈ ડયા.



L.N.U.P.E. લ મબાઈ નેશનલ



N.S.N.I.S. નેતા

ુભાષ નેશનલ ઈ

Y.M.C.A. યંગમેન

યન એશોિશયેશન

શાર રક િશ ણ અને રમતોની


4

ટટ ુટ ઓફ પોટસ.

એવોડસ, (અ ુન, એકલ ય, ોણાચાય, રા વ ગાંધી ખેલર ન, સરદાર પટલ,
ુલ કલામ ોફ )

િશ ય ૃિતઓ

આ ુિનક ઓ લ પક- ઉદભવ અને િવકાસ_-----

એિશયન રમતો સવ- ઉદભવ અને િવકાસ



કોમનવે થ રમતો સવ- ઉદભવ અને િવકાસ
તર િવ િવ ાલય

5

ુકશન

ો સાહન યોજનાઓ.

દપિસહ બાર યા, મૌલાના અ


ુિનવિસટ ઓફ ફ ઝીકલ એ

િતયોગીતા.

શાર રક િશ ણ અને રમતોમાં સંશોધન


સંશોધનના

ે ો



સંશોધન પદ ધિતઓ અને

યા

ા તાિવક પરખા અને અહવાલ લેખન
6

રમત- ગમતના િવકાસમાં


સાર મા યમો

ટ વી. રડ યો. સમાચાર પ ો. ફ મો. ઈ ટરનેટ. કો

ુટર, પધાઓ.

7

વા ય અને આરો યમાં શાર રક િશ ણ, રમત- ગમત અને યોગ િશ ણની

8

શર રના િવિવધ તં ો ઉપર શાર રક િશ ણ રમતો અને યોગની થતી અસરો

9

શર ર રચનાના

ૂળ ૂત આધારો



સપાટ અને ધર ઓ



સાંધાઓ અને હલનચલન



સપાટ અને ધર ઓ
સાંધાઓ અને હલનચલન
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ૂિમકા

10 ડોિપગ


કારો
થતી અસરો

11 રમત- ગમતમાં ઈ ઓ અને

ાથિમક સારવાર

12 શાર રક િશ ણમાં કસોટ ઓ અને માપન

આહવડ શા. િશ. કસોટ



હાવડ ટથ કસોટ



બેરો સામા ય ગ યા મક શ ત કસોટ




ોધ- વેબહ બળ માનવ કસોટ
રમત કૌશ ય કસોટ ઓ
( ેડિમ ટન, બા કટબોલ, હોક , ટિનસ, વોલીબોલ, ટબોલ)

13 રમત તા લમની િવિવધ પ િતઓ


સ કટ િનગ



ફાટલેક



આઈસોમે ક



આયસો કાયને ટક



આઈસો ટોિનક



ઈ ટરવલ ન ગ

સંદભ ંથો
(૧) અજમેરિસહ અને અ ય, "શાર રક િશ ણ તથા ઓ લ પક અ ભયાન"
(૨) ચાલસ એ.
પ લકશન

ુચર એ ડ

ુએ ટ ડ

ુિધયાણા, ક યાણી પ લશશ, ૨૦૦૪

ોહ એ " ફાઉ ડશન ઓફ ફ ઝકલ એ

ુકશન એ ડ પોટસ",

ુ દ હ , વી. આઈ.

ાઈવેટ લીમીટડ, ૧૯૯૨

(૩) ડ . એ. ઉચાટ "સંશોદનની િવિવધ પ િતઓ" રાજકોટ એિમષ માગ શાંત, ૨૦૦૪
(૪) આ મારામ

. પટલ, સોલંક દવે િસહ બી. “શાર રક િશ ણમાં સંશોધન પ િતઓ" અમદાવાદ ભારત ઈ

ટટ ુટ,

૧૯૯૭
(૫) કા તભાઈ આર. પટલ "શાર ર હલનચલન શા ” ગાંધીનગર રમા
(૬) હષદ આઈ. પટલ, ઉદા
(૭)
બી

કાશન, ૨૦૦૮

પરમાર "શાર ર હલનચલન શા ” અમદાવાદ અનડા

ુલાલ એમ. કા ુ ા અને અ ય "શાર રક િશ ણમાં કસોટ ઓ,માપન અને

ુક ડપો.

ૂ યાંકન" ગાંધીનગર રમા

કાશન,

આ ૃિ . ૨૦૧૩

(૮) હષદ આઈ. પટલ અને અિનયારા નિવનચં
(૯) પી. ક. પા ડ "નો હાઉ પોટસ મે ડિસન” જલંધર

. “રમત િવ ાન” અમદાવાદ અનડા

કાશન.

ુક માકટ, ૧૯૯૯

(૧૦) જમનાદાસ સાવ લયા, ઓમ જિતન ુમાર, સાવ લયા જગદ શ "રમત િવ ાન” પાટણ હમચં ાચાય ઉ ર
ુિનવિસટ , ૨૦૦૬
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ુજરાત

14

ામ યવ થાપન :

1.

ૂ મ િધરાણ અને વસહાય ૂથ

2.

ામીણ ઉ ોગ અને

3.

ુદરતી સંસાધનો ું યવ થાપન

4.

ૃિષ અને

5.

ામીણ બ ર

6.
7.
8.

ામીણ ટકનોલો

ામો ોગ ું યવ થાપન

સહકાર યવ થાપન
ામીણ સં થાઓ ું ય થાપન
મા હતી અને

યાયન ટકનોલો

અને

9.

ામીણ માનવ સંસાધન યવ થાપન

10.

ામીણ િવકાસમાં ગાંધી ના િવચારો

ામીણ િવકાસ

સંદભ ંથ
1.

ામ વરાજ – ગાંધી

2.

પયાવરણ સાથી - CEE

3.
4.
5.
6.

રલ ડવલપમે ટ ઇન ઇ ડયા - ક.આર.
સહકાર દશન – જગદ શ

ુ તા, એટલાં ટક પ લકશન, નવી દ લી.

ુલાણી

રલ ડવલપમે ટ – વસ ત દસાઇ
ામીણ સમાજશા

- એ.આર. દસાઇ

1.

Rural Development in India Some Facets - N.I.R.D.

2.

A Study of Rural Economy - Vasant Desai

3.

The Indian Rural Problems - Nanavati & Anjalia

4.

Integrated Rural Development - Sharma & Malhotra

5.

Problems and Prospects of Rural Development - Misra & Sharma

6.

Rural Development In India Poverty and Development - Venkata Reddy K.

7.

Rural Development in India - Lakshman & Narayan
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15 િશ ણશા
1

:
ાથિમક િશ ણ :
 ાથિમક િશ ણ ું સાવ ીકરણ
 ાથિમક િશ ણના સંદભમાં િવિવધ પંચોની ભલામણ
 ાથિમક િશ ણના

ુધારણાના કાય મો

 ાથિમક િશ ણમાં નવીનીકરણ

2

ાથિમક િશ ક- િશ ણ :
 વતમાન િશ ક- િશ ણની સમ યાઓ અને પડકારો
 િશ ક- િશ ણમાં ટકનોલો

નો સમ વય

 િશ ક- િશ ણ ું યાવસાયીકરણ
 િશ ક- િશ ણનાં િવિવધ મોડલ

3

4

શૈ ણક યવ થાપન :
 શૈ

ણક યવ થાપનના હ ુઓ, િસ ાંતો અને કાય ે ો

 શૈ

ણક આયોજનનાં વ પો અને િસ ાંતો

 શૈ

ણક ને ૃ વ અને

 શૈ

ણક િનર

યાપન કૌશ યો

ણ ું વ પ અને ધોરણો

ૂરવત િશ ણ :
 ૂરવત િશ ણની સંક પના, વ પ અને િવકાસ
 ૂરવત િશ ણમાં યવ થાપન
 ૂરવત િશ ણમાં વ-અ યયન સામ ી િનમાણ
 ૂરવત િશ ણમાં ટકનોલો

5

નો સમ વય

કળવણીના તા વક આધારો :
 કળવણીના ત વ ાન ું વ પ અને યાપ
 પિ મની તા વક િવચારધારાઓ
 ભારતીય િવચારધારાઓનો સમાજના ઘડતર અને િવકાસમાં ફાળો
 ત વ ચતકો- ુ ય ચતન અને શૈ

24

ણક ફ લતાથ

16 ૌઢિશ ણ :
1

ૌઢિશ ણની સંક પના અને િવકાસ

2

ૌઢિશ ણની આધારિશલાઓ
(સામા જક, મનોવૈ ાિનક, સાં ૃિતક, યાવસાિયક, લોકશાહ વગેર)

3

વસિતિશ ણ અને

ૌઢિશ ણનો સંબંધ

4

ૌઢિશ ણ, િનરંતરિશ ણ અને વસિતિશ ણની પ િતઓ

5

ૌઢિશ ણની તાલીમ

6

ૌઢિશ ણ કાય મ તે ું

7

ૌઢિશ ણના કાય મો

8
9

ુિનયં ણ,

ૂ યાંકન

િનરંતર િશ ણના કાય મો
ૌઢિશ ણ િનરંતર િશ ણના કાય મોમાં જનસંચાર મા યમોનો ઉપયોગ

17 વસિતિશ ણ :

18

1

વસિતિશ ણની સંક પના - વ પ – યાપ

2

વસિતિશ ણ અને

3

વસિતિશ ણની િવિવધ

4

વસિતવધારો અને તે

5

વસિતનીિત : રા

6

વસિત અને િવકાસ તેમજ

વનની

7

વસિતિશ ણની િવ તરતી

િતજો

ૌઢિશ ણનો સંબંધ
ુ તઓ અને અ ભગમો
ગેની અસરો અને ઉકલ

ય અને રા યની
ુણવ ા

નદશન :
નદશન અને ત વ ાન
નધમ અને ઇિતહાસ
ન આચાર અને સ ન પરંપરા
ગાંધી- ન

વનશૈલી

ન સા હ ય અને સ ન પરંપરા
ન યોગના
વતમાન
નદશન ું

વાહો

ુગમાં
ે ઠ

ન ધમની

ુસંગતતા

દાન :

o

અ હસા અને અનેકા તવાદ

o

અપ ર હ

o

આ મા, કમ,

ુન

મ અને મો ની અવધારણા
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19 આ દવાસીઃ
o

આ દવાસી ઓળખ

o

રા યની આ દવાસી

o

રા યનો આ દવાસી િવ તાર પ રચય

o

આ દવાસી િવકાસ અ ભગમ

o

રા યની આ દમ ૂથોનો પ રચય અને િવકાસલ ી યોજનાઓ

o

આ દવાસીઓ માટની િવકાસલ ી યોજનાઓ

o
o

િતઓનો પ રચય

ુજરાત પેટન
વનબં ુ ક યાણ યોજના

o આ દવાસીઓની સમ યાઓ

20. રસાયણિવ ાન અ ુપારંગત (M.Phil. Chemistry)
.1Green Chemistry
References
1. Green Chemistry: Theory and Practice, Paul T. Anastas and John C. Warner, Oxford University
Press(2000)
2. New Trends in Green Chemistry, V.K. Ahluwalia, M.Kidwai, Anamaya Publishers, Second
edition(2007)
2.Nanomaterials and nanostructures
References
1. Nanoworld : An Introduction to Nanoscience & Technology, C.N.R.Rao, Navakaranataka
Publication Pvt Ltd.(2013)
2. Nanomaterials and Nanostructures, Laura Costlow, April Feter, Dominant Publishers (2007)
3.Water, Soil and Air Pollution
References
1. Environmental Chemistry (sixth edition), A.K.DE, New Age International Pvt. Ltd.,New Delhi
2.Chemistry for Environmental Engineering and Science (fifth edition), Sawyer, McCarty and
Parkin, Tata McGraw-Hill Publisher Co.Ltd
3.Environmental Chemistry, Gary W.Vanloon, Stephen J. Duffy, oxford University Press Inc.,
New York .
4 .Coordination Compounds
References
1. Coordination Chemistry, D.Banerjea, Asian Books Pvt.Ltd.
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2. Concise Inorganic Chemistry (Fifth edition), J.D.Lee., Blackwell Science Ltd.,Oxford., pp.194236 .
5. Qualitative and Quantitative Analysis
References
1. Vogel’s Textbook of Quantitative chemical Analysis, G.H.Jeffery, J Bassett, J Mendham and
R C Denney, LongmanScientific and Technical Ltd.
2. Quantitative Analysis (sixth edition), R.A.Day Jr. and A.L.Underwood, Prentice-Hill of
India Pvt. Ltd., New York, pp. 07-42 (2003)
3. Quantitative Chemical Analysis (sixth edition), Daniel C. Harris, W.H.Freeman(Publisher)
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ભૌિતકિવ ાન અ ુપારંગત

(RECENT TRENDS IN PHYSICS FOR M. Phil. Entrance Examination)
1. Nano technology
1.1Methods for growth of nano particles
1.2Properties of nano particle
2. Tools for nano technology
2.1Scanning tunneling microscopy
2.2Atomic force microscopy
2.3Transmission electron microscopy
3. LED
3.1Introduction
3.2Advantages and disadvantages
3.3Applications
4. Sensors
4.1Thermal sensor
4.1.1

Thermocouple

4.1.2

Thermistor

4.1.3

RTD

4.2Optical sensor
4.2.1

Photodiode

4.2.2

Photomultiplier tube

4.3Biosensor
4.3.1

Glucose biosensor

4.3.2

Nano biosensor
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Reference Books:
1. G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials, Imperial College Press (2004)
2. Robert Kelsall, Ian Hamley, M. Geoghegan, Nanoscale Science & Technology John Wiley
(International) Publications
3. K.K. Chattopadhyaya & A.N. Banerjee, Introduction to Nanoscience & Nanotechnology
by, PHI Learning, New Delhi
4. Introduction to Nanotechnology by Charles P. Poole, Jr., Frank J. Owens
5. Electronic Devices and Circuits by Allen Mottorshead
6. K. M.Varier, A. Jodrph, Advanced Experimental Techniques in Modern Physics, Pragati
Prakashan
7. J. P. Holman, Experimental Methods for Engineers, Tata McGraw Hill

ંથાલય અને મા હતીિવ ાનના

22.

ૂતન

1.

કાય મ ઉપયોગ અને

2.

ડટાના સં હ અને

સારણ માટ નવી પ ધિતઓ

3.

ડટાના સં હ અને

સારણ માટ નવી પ ધિતઓ

4.

પ ધિત

5.

મા હતી ટકનોલો

6.

ટકનોલો

7.

િવકાસશીલ દશોમાં મા હતી પ ધિત

8.

મા હતી િવશેષ ો ું િશ ણ અને તાલીમ

9.

ઑન લાઇન િશ ણ માટ ક

10.

ુન: ા ત માટ મા હતી ું માળ ું

ૂ યાંકન
યોજવામાં યવ થાક ય સમ યાઓ

ા સફર અવે કાયનીિતઓ

ંથાલયોમાં લાઉડ ક

11. તજ

વાહો

ૂટર આધા રત સાધનો

ૂ ટગ

પ ધિતઓ

12. યાંિ ક વગ કરણનો ઉપયોગ
13.

લેખ

14. મા હતી
15.

ુન: ા ત માટ વગ કરણ

િવિધઓ

ુન: ા ત માટ સમાંતર કાય ણાલી

ંથાલય િવ ાનના િવિવધ

િવિધની

યા

ટકોણ પર ઉપભો તા અ યાસ

16. મા હતી સ ુદાયની યવ થા અને યો ય ધોરણોનો િવકાસ
17. શ દભંડોળ િનયં ણ અને િવષય મથાળાંનો િવકાસ
18. ઓપન સોસ સો ટવેરનો િવકાસ, ઉપયોગ અને

ૂ યાંકન
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19.
20.

ે

અને ભારતીય ભાષાઓમાં ડ જટલ

તર ભાષાક ય મા હતી

ુન ા ત

21. િવિશ ટ િવષય િવ તારના બ લઓમે
22.

ંથાલયોનો િવકાસ

સ અને અ ટમે

સ અ યાસો

સંદભ યવ થાપન સાધનોનો ઉપયોગ

23. વાsમય ૂ યા મક ધોરણો દા.ત. MARC21, MARCXML, and RDF (Reference Description and
Format)
24. િવષય ૂ ચ યવ થાપન પ ધિતઓ (Jhoomla, Drupal etc.)
25. િવિવધ િવષય િવ તારો ું િવષયવ

ુ િવ લેષણ

Latest Trends in Library and Information Science


Structure of information for manipulation & retrieval



New methods of storing and dissemination of data



System evaluation



Organizational problems in the application of IT



Technology transfer & policies



Information systems in developing countries



Education & training of information specialists



Computer based aids for online education



Cloud computing in libraries



Expert systems



Use of automatic classification



Classification techniques for document retrieval



Application of parallel processing techniques to information retrieval



User studies on various aspects of library science



Organization of community information & development of appropriate standards



Vocabulary control and Development of Subject headings



Development, use and evaluation of open source software



Development of digital libraries both in English & Indian languages



Cross language information retrieval



Bibliometrics and altmetrics studies of specific subject domain
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Use of Reference Management tools



Bibliographic standards i.e MARC21, MARCXML and RDF(Resource Description and Format)



Content Management Systems (Joomla, Drupal, etc.)



Content Analysis of various subject domains
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