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અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુુુુ ંં ંં  (M.Phil.) 

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

    

શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણશાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણશાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણશાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણં ે ંં ે ંં ે ંં ે ં    
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મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય � � ે� � ે� � ે� � ે : �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠૂૂૂૂ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 

શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.ં ં �ં ં �ં ં �ં ં �  

 

અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુુુુ ંં ંં  (M.Phil.) 

શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ ં ે ંં ે ંં ે ંં ે ં   ((((સ0 સ0 સ0 સ0 – ૧ ૧ ૧ ૧)))) 

    

    34પ034પ034પ034પ0 :    ૧ ૧ ૧ ૧ શાિત સશોધન પ5િતઓશાિત સશોધન પ5િતઓશાિત સશોધન પ5િતઓશાિત સશોધન પ5િતઓં ંં ંં ંં ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

 
એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     શાિત અ&યયનશાિત અ&યયનશાિત અ&યયનશાિત અ&યયનંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ 

 ૧.૧ અથ, %વ<પ અન =યાપે  

 ૧.૨ શાિત સશોધનનાં ં  ં0ણ પાસાઓં 

  - અ"ભવા>મક ુ (Empirical) 

  - િવ?લષણા>મક ે (Critical) 

  - રચના>મક (Constructive) 

 ૧.૩ શાિત સશોધનમા ગાABગનો અ"ભવં ં ં ં ૂ ુ  

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશોધન પ5િતઓસશોધન પ5િતઓસશોધન પ5િતઓસશોધન પ5િતઓંંંં  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ 

 ૨.૧ �ણા>મક અન સCયાુ ે ં >મક સશોધનો ં - અથ અન મહ>>વ ે  

 ૨.૨ �ણા>મક સશોધનો ુ ં - સવDણE  

  =યFGત અHયાસ 

 ૨.૩ 3ાયોIગક સશોધનં  

 ૨.૪ િવષયવ%K િવ?લષણુ ે  

એકમએકમએકમએકમ----3333    MકશાNીય અIભગમોMકશાNીય અIભગમોMકશાNીય અIભગમોMકશાNીય અIભગમો    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ 

 ૩.૧ સશોધનમા OકડાશાNનો ઉપયોગં ં  

 ૩.૨ %થાનદશક માપો  - મ&યક, મ&ય%થ અન બSલકે ુ  

 ૩.૩ 3સારના ંમાપો - 3માણ િવચલન, ચKથક િવચલનુ  , પાદ%થ િવચલન 

 ૩.૪ સાદા અન સચયી િવતરણોે ં  

 ૩.૫ કોUટકની રચના અન આલખા>મક રYઆતે ે ૂ  

એકમએકમએકમએકમ----4444    સશોધન સશોધન સશોધન સશોધન ંં ંં અહવાલઅહવાલઅહવાલઅહવાલ���� લખનલખનલખનલખનેેેે , , , , %વ<પો અન શૈલીઓ%વ<પો અન શૈલીઓ%વ<પો અન શૈલીઓ%વ<પો અન શૈલીઓેેેે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ 

 ૪.૧ લ[ ુશોધિનબધં 

 ૪.૨ મહા શોધિનબધં 

 ૪.૩ સશોધન પપરં ે  

 ૪.૪ સશોધન 3ો\કટં  
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સદભ ]થસદભ ]થસદભ ]થસદભ ]થં ંં ંં ંં ં   

 
૧. સશોધન પ5િતઓ અન 3િવિધઓં ે  - એચ. ^. દસાઈ અન ક� ે �. ^. દસાઈ�  

૨. સામા_જક સશોધન પ5િતઓં  - અરિવ̀દરાય દસાઈ�  

૩. સામા_જક સશોધન ં પ5િતઓ - હિષaદાબન દવે  ે

૪. સમાજશાNની સશોધન પ5િતઓં  - એ.^.શાહ અન \ે .ક�.દવે 

૫. િશDણ અન સામા_જક િવbાનોમા સશોધન"ે ં ં ં ુપ5િતશાN - ડc. એ. ઉચાટ 

૬. સશોધન અહવાલ લખનં � ે  - િવમલ પી. શાહ 

૭. સશોધન ડcઝાઈનં  - િવમલ પી. શાહ 

૮. શૈDIણક સશોધનં  - hદપીકા ભ. �શ શાહ 

૯. શૈDIણક OકડાશાN - એમ. ડc. િ0વદc અન બીે ે . j.ુ પારખ�  

૧૦. સમાજશાNમા OકડાશાNં  - દવ-. જોબનk0ાે ુ  

૧૧. Research Methods in the social and Behavioral science - Russell A. Jonel 
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અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુ ંુ ંુ ંુ ં     : અHયાસlમ અHયાસlમ અHયાસlમ અHયાસlમ 

    34343434પ0પ0પ0પ0:----        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ – ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

સૈ5ાિતક કાયસૈ5ાિતક કાયસૈ5ાિતક કાયસૈ5ાિતક કાયંંંં   
એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     સશંોધનમા ંશoદ 3hlયનસશંોધનમા ંશoદ 3hlયનસશંોધનમા ંશoદ 3hlયનસશંોધનમા ંશoદ 3hlયન((((Word Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦    

 ૧.૧ ડોpમે-ટ hlએટqગ એ-ડ ફોમEટqગ ુ : પેર�]ાફ, ફો-ટ, 

  એલાઈ-મે-ટ, લાઈન %પેિસ̀ગ, પેજ સેટઅપ, 

 ૧.૨ એhડટqગ : કટ, કોપી, પે%ટ, ફાઈ-ડ, રcnલેસ 

 ૧.૩ ઇ-સટ ઓo\કટ  

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશંોધનમા ંMક 3hlયનસશંોધનમા ંMક 3hlયનસશંોધનમા ંMક 3hlયનસશંોધનમા ંMક 3hlયન((((Numeric Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦    

 ૨.૧ hlએટ વકશીટ  

૨.૨ માhહતી િવ?લેષણ : ડ�ટા એનાIલસીસ પાક  (વણના>મક MકશાNીય  ગણતરcઓ), આtિu ૃ

િવતરણ અને કોUટકcકરણ (Tabulation) T - �ણોuર અને એકમાગw િવચરણ િવ?લેષણ ુ

(One Way ANOVA) 

 ૨.૩ આલેખા>મક રYઆત ૂ : લાઈન, કોલમબાર, પાઈ આલેખની રચના રcિત 

એકમએકમએકમએકમ----3333    સશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગ �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૦૫૦૫૦૫૦૫    

 ૩.૧ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન માhહતી શોધની રcતો 

 ૩.૨ ઈ-જનAસ અને ઈ -xકનો ઉપયોગુ  

 ૩.૩ કmnjટૂર આધાhરત 3>યાયનનો સશંોધનમા ંઉપયોગ (ઈ-મેઈલ) 

 

 3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૧. એક પેજ ડોpમે-ટ ુ (One Page Document) તૈયાર કરc yચૂવેલ પેજ સેટ અપ કર�. 

૨. એક પેજ ડોpમે-ટુ (One Page Document)મા ંyચૂના zજબ પેર�]ાુ ફ, ટાઈટલ, ફો-ટ અને લાઈન %પેિસ̀ગ 

ફોમEટ કર�. 

૩. એક પેજ ડોpમેુ-ટ(One Page Document)મા ંyચૂના zજબ કટુ , કોપી, પે%ટ અને %પેલ ચેક કર�. 

૪. વક શીટ તૈયાર કરc વણ ના>મક MકશાNીય ગણતરcઓ કર�. (મ&યક, મ&ય%થ, 3માણિવચલન, િવ<પતા, 

ક{દતાૂ ) 

૫. વક શીટમા ંડ�ટા ફcડ કરc તેના આધાર� આલેખ રચના કર� . 

૬. આલેખ રચનામા ંઆલેખનો 3કાર, આલેખ અને ધરcના શીષક , રંગમા ંપhરવતન કર� . 

૭. Excelની સામ]ી(વકશીટ , આલેખ)ને Word Documentમા ંઈ-સટ કર� . 

૮. પાવર પોઈ-ટનો ઉપયોગ કરc ૧0 %લાઈડવા}ં 3ેઝ-ટ�શન તૈયાર કર�. 

૯. પોતાની સશંોધન સમ%યા આધાhરત સબંિંધત સાhહ>યની શોધ કર�. 

૧0. E-mail ~ાફટ કર�. 

 ન�ધ : ઉપરોGત 3ાયોIગક કાય�માથંી કોઈપણ બે 3ાયોIગક કાય� કરવાના રહ�શે. 
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અ"પારગત  અHયાસlમઅ"પારગત  અHયાસlમઅ"પારગત  અHયાસlમઅ"પારગત  અHયાસlમુ ંુ ંુ ંુ ં  

    34પ034પ034પ034પ0:----        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 
 

સમય સમય સમય સમય :    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાકકલાકકલાકકલાક    સૈ&ધાિંતક કાયસૈ&ધાિંતક કાયસૈ&ધાિંતક કાયસૈ&ધાિંતક કાય  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

     

34 ૧ બSિવકAપ 3કારના 34ોુ  �ણુ ૧૦ 

34 ૨ Bંક જવાબી 34ો ૂ (સાતમાથંી પાચં) �ણ ુ ૧૦ 

34 3 િનબધંલDી 34ો (બેમાથંી એક) �ણ ુ ૫ 

 
 

સમય સમય સમય સમય : ૨ ૨ ૨ ૨ કલાકકલાકકલાકકલાક    3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫
  

 

3ાયોIગક કાય  - ૧ �ણ ુ - ૧૫ 

3ાયોIગક કાય  - ૨  

મૌIખક  �ણ ુ - ૧૦ 
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અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુ ંુ ંુ ંુ ં  (M.Phil. ) અHયાસકાયઅHયાસકાયઅHયાસકાયઅHયાસકાય 
 

34પ034પ034પ034પ0 - ૩૩૩૩ સબિધતસબિધતસબિધતસબિધતં ંં ંં ંં ં  િવષયિવષયિવષયિવષય D0માD0માD0માD0માે ંે ંે ંે  ંસૈ5ાિતકસૈ5ાિતકસૈ5ાિતકસૈ5ાિતકંંંં  તમજતમજતમજતમજેેેે  kવૂkવૂkવૂkવૂEE EE  

થયલાથયલાથયલાથયલાે ંે ંે ંે  ંસશોધનસશોધનસશોધનસશોધનંંંં  િવષયકિવષયકિવષયકિવષયક સાhહ>યનીસાhહ>યનીસાhહ>યનીસાhહ>યની સમીDાસમીDાસમીDાસમીDા 
 

 

{લ �ણ {લ �ણ {લ �ણ {લ �ણ ુુુુ ુુ ુુ : ૫૦૫૦૫૦૫૦ 

 

 િવ�ાથwએ િવષય સબિધત D0મા સૈ5ાિતક તમજ kવૂ થયલાં ં ે ં ં ે E ે  ં સશોધનોની ં

સમીDા કરc િવભાગીય અ&યD, માગદશક�ી તથા   િવભાગના અ&યાપકો સમD રYઆત ૂ

કરવાની રહશ � ે તમજ આ સમીDાની લIખત નકલ જમા કરાવાની રહશે ે � ે. 
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અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુુુુ ંં ંં  : શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણ શાિત અ&યયન અન સઘષ િનવારણં ે ંં ે ંં ે ંં ે ં    

 
    34પ034પ034પ034પ0:----        ૪ ૪ ૪ ૪ શાિતના અIભગમ અન સઘષ િનવારણશાિતના અIભગમ અન સઘષ િનવારણશાિતના અIભગમ અન સઘષ િનવારણશાિતના અIભગમ અન સઘષ િનવારણં ે ંં ે ંં ે ંં ે ં       �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ – ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

 
 

 

એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     શાિત અ&યયન શાિત અ&યયન શાિત અ&યયન શાિત અ&યયન ંંંં : ઉદભવ અન િવકાસઉદભવ અન િવકાસઉદભવ અન િવકાસઉદભવ અન િવકાસેેેે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૧.૧  શાિંત અ&યયનના િવકાસના 0ણ તબ�ા 

 ૧.૨ શાિત ં : અથ અન સકAપના ે ં  

 ૧.૩ hહ`સાનો અથ-3>યD, માળખાગત અન સા%{િતકે ં ૃ  

 ૧.૪ શાિતની પરપરા ં ં : hહ`�ુ, બૌ5, �ન, ઇ%લામ, I�%તી 
 

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    શાિત અન -યાિયક િવ�=યવ%થાશાિત અન -યાિયક િવ�=યવ%થાશાિત અન -યાિયક િવ�=યવ%થાશાિત અન -યાિયક િવ�=યવ%થાં ેં ેં ેં ે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૨.૧ શાિત અન િનં ે :શNીકરણ 

 ૨.૨ શાિંત અન િવકાસે  

 ૨.૩ શાિત અન માનવ અિધકારં ે /-યાય 

 ૨.૪ શાિત અન પયાવરણીય સKલનં ે ં ુ  

 

એકમએકમએકમએકમ----3333    સઘષ સઘષ સઘષ સઘષ ંંંં   : અથ અન પhરમાણઅથ અન પhરમાણઅથ અન પhરમાણઅથ અન પhરમાણ ેે ેે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૩.૧ ઉ>પાદક અન અ"પાદક સઘષે ુ ં  

 ૩.૨ સઘષના પhરમાણ ં  - મનોવૈbાિનક, સામા_જક, રાજકcય અન માનવશાNે  

 ૩.૩ સઘષના તબ�ાઓં   

 ૩.૪ સઘષં  =યવ%થાપન અન સઘષ અટકાવે ં   

 

એકમએકમએકમએકમ----૪૪૪૪    સઘષ િનવારણસઘષ િનવારણસઘષ િનવારણસઘષ િનવારણંંંં       �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૪.૧ સઘષ િનવારણં  -અથ અન %વ<પ ે , ભારતીય સકAપનાં  

 ૪.૨ સઘષ િનવારણની z>સદc પ5િતઓં ુ  

 ૪.૩ સઘષ Mકન અન સઘષ િનવારણં ે ં   

 ૪.૪ સઘષ <પાતરણં ં , શાિત સનાં ે  
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સદભ ]થસદભ ]થસદભ ]થસદભ ]થં ંં ંં ંં ં   
 
1. Stable Peace, Boulding Kenneth 

2. Peace by Peaceful Means, Galtung Johan 

3. Global Problems and the Future of Mankind 

4. Nonviolence in Peace and War Gandhi M.K. 

5. Peace Studies Pasricha Ashu 

6. Understanding conflict and Peace Vol. 1, Rummel 

7. My Nonviolence Gandhi M.K. 

8. Vishwa shanty aur Ahimsa Prashikhan (Hindi) Dugar Bacharaj 

9. Inside the Third World, Harrison Paul 

10. Development Perspective Streeren Paul 

11. The quest for a just world order, Kim Samuel 

12. Shanti no marg, Richard P. Greg 

13. રાજકcય સાzદાિયક hહ`સા ુ - �યિત પટલં �  

14. શાિતં , િવકાસ અન માનવે -અિધકાર - મહ-. શાહ�  
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મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય � � ે� � ે� � ે� � ે : �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠૂૂૂૂ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 

શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.ં ં �ં ં �ં ં �ં ં �  

 

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

 

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

      33334પ04પ04પ04પ0 ---- ૧ ૧ ૧ ૧ શાિત શાિત શાિત શાિતંંંં  સશોધન પ સશોધન પ સશોધન પ સશોધન પંંંં 5િતઓ5િતઓ5િતઓ5િતઓ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----૧૧૧૧    શાિત અ&યયનશાિત અ&યયનશાિત અ&યયનશાિત અ&યયનંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૧.૧ શાિત સશોધનનો અથં ં , %વ<પ અન =યાપ ે  

 ૧.૨ શાિત સશોધનના 0ણ પાસાઓં ં ં   

   -   અ"ભવા>મક    ુ (Empirical) 

          -     િવ?લેષણા>મક    (Critical) 

             -   રચના>મક        (Constructive) 

 ૧.૩ શાિંત સશોધનમા ગાABગનો અ"ભવં ં ં ૂ ુ  

 ૧.૪ શાિત અ&યયનના સદભ સાhહ>યં ં  ની સમીDા - સકAપના અન મહ>>વં ે  

 

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સામા_જક સશોધન પ5િતઓસામા_જક સશોધન પ5િતઓસામા_જક સશોધન પ5િતઓસામા_જક સશોધન પ5િતઓંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૨.૧ ઐિતહાિસક સશોધન પ5િતં  

 ૨.૨ સવDણ સશોધન પ5િતE ં  

  ૨.૩  =યFGત અHયાસ   

 ૨.૪ 3ાયોIગક સશોધનં  

 ૨.૫ િવષયવ%K ુિવ?લષણે  

 

એકમએકમએકમએકમ----૩૩૩૩    MકશાNીય અIભગમો         MકશાNીય અIભગમો         MકશાNીય અIભગમો         MકશાNીય અIભગમો             �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૨૫    ૨૫    ૨૫    ૨૫         

        ૩.૧ સશોધનમા OકડાશાNનો ઉપયોગ     ં ં  

 ૩.૨ મ&યવતw F%થિતના ંમાપો - મ&યક, મ&ય%થ અન બSલકે ુ  

 ૩.૩ 3સારના ંમાપો- 3માણ િવચલન, પાદ%થ િવચલન 

 ૩.૪ સશોધનમા માhહતીની માવજતં ં  

 ૩.૫ માhહતીની આલખા>મક રYઆતે ૂ  

 

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 સદભyIચની રYઆતે ં ૂ ૂ  



 10 

 ૪.૩ સશોધનમા કmnjટરનો ઉપયોગં ં ૂ  

 ૪.૪ સશોધનોં  : નીિતઘડતરમા(ંPolicy making) 

  દ%તાવ^ kરાવામા ે ંુ (Documentation) 

  bાન િવ%તરણમા ં(Knowledge) 

    સશોધન અન િવકાસ ં ે ( Research & Development)  

સદભ ]થસદભ ]થસદભ ]થસદભ ]થં ંં ંં ંં ં   

 
 ૧. સશોધન પ5િતઓ અન 3િવિધઓં ે  - એચ. ^. દસાઈ અન ક� ે �. ^. દસાઈ�  

 ૨. સામા_જક સશોધન પ5િતઓં  - અરિવ̀દરાય દસાઈ�  

 ૩. સામા_જક સશોધન પ5િતઓં  - હિષaદાબહન�  દવે 

 ૪. સમાજશાNની સશોધન પ5િતં ઓ     - એ. ^. શાહ અન \ે . ક�. દવે 

 ૫. િશDણ અન સામા_જક િવbાનોમાે  ંસશોધન" પ5િતશાNં ંુ  - ડc.એ.ઉચાટ 

 ૬. સશોધન અહવાલં � લખને  - િવમલ પી. શાહ 

 ૭. સશોધન hડઝાઇં ન - િવમલ પી. શાહ 

 ૮. શૈDIણક સશોધનં  - hદપીકા ભ.શ શાહ�  

 ૯. શૈDIણક OકડાશાN - એમ. ડc. િ0વદc અન બીે ે . j.ુ પારખ�  

૧૦. સમાજશાNમા OકડાશાN ં  - દવ-. જોબનk0ા� ે ુ  

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 સાzદાિયક hહ̀સા ુ  - જયિંત પટલ�  

૧૬. શાિતં , િવકાસ અન માનવઅિધકાર ે  - મહ-. શાહ�    
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મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય મહાદવ દસાઈ સમાજસવા મહાિવ�ાલય � � ે� � ે� � ે� � ે : �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠ �જરાત િવ�ાપીઠૂૂૂૂ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 

શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.શાિત સશોધન ક-.ં ં �ં ં �ં ં �ં ં �     

િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત : અHયાસlમ અHયાસlમ અHયાસlમ અHયાસlમ 

    33334પ04પ04પ04પ0    :        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

સૈ5ાિતક કાયસૈ5ાિતક કાયસૈ5ાિતક કાયસૈ5ાિતક કાયંંંં      
એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     સશંોધનમા ંશoદ 3hlયનસશંોધનમા ંશoદ 3hlયનસશંોધનમા ંશoદ 3hlયનસશંોધનમા ંશoદ 3hlયન((((Word Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦ 

 ૧.૧ ડોpમે-ટ hlએટqગ એ-ડ ફોમEટqગ ુ : પેર�]ાફ, ફો-ટ, 

  એલાઈ-મે-ટ, લાઈન %પેિસ̀ગ, પેજ સેટઅપ, 

 ૧.૨ એhડટqગ : કટ, કોપી, પે%ટ, ફાઈ-ડ, રcnલેસ 

 ૧.૩ ઇ-સટ ઓo\કટ  

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશંોધનમા ંMક 3hlયનસશંોધનમા ંMક 3hlયનસશંોધનમા ંMક 3hlયનસશંોધનમા ંMક 3hlયન((((Numeric Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ 

 ૨.૧ hlએટ વકશીટ  

૨.૨ માhહતી િવ?લેષણ : ડ�ટા એનાIલસીસ પાક  (વણના>મક MકશાNીય  ગણતરcઓ, આtિu ૃ

િવતરણ અને કોUટકcકરણ (Tabulation) T - �ણોuર અને એકમાગw િવચરણ િવ?લેષણ ુ

(One Way ANOVA) 

 ૨.૩ આલેખા>મક રYઆત ૂ : લાઈન, કોલમબાર, પાઈ આલેખની રચના રcતી 

એકમએકમએકમએકમ----3333    સશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈ-ટરનેટનો ઉપયોગ �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૦૫ ૦૫ ૦૫ ૦૫ 

 ૩.૧ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન માhહતી શોધની રcતો 

 ૩.૨ ઈ-જનAસ અને ઈ -xકનો ઉપયોગુ  

 ૩.૩ કmnjટૂર આધાhરત 3>યાયનનો સશંોધનમા ંઉપયોગ (ઈ-મેઈલ) 

  

 3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૧. એક પેજ ડોpમે-ટ ુ (One Page Document) તૈયાર કરc yચૂવેલ પેજ સેટ અપ કર�. 

૨. એક પેજ ડોpમે-ટુ (One Page Document)મા ંyચૂના zજબ પેર�]ાફુ , ટાઈટલ, ફો-ટ અને લાઈન %પેિસ̀ગ 

ફોમEટ કર�. 

૩. એક પેજ ડોpમે-ટુ (One Page Document)મા ંyચૂના zજબ કટુ , કોપી, પે%ટ અને %પેલ ચેક કર�. 

૪. વક શીટ તૈયાર કરc વણ ના>મક MકશાNીય ગણતરcઓ કર�. (મ&યક, મ&ય%થ, 3માણિવચલન, િવ<પતા, 

ક{દતાૂ ) 

૫. વક શીટમા ંડ�ટા ફcડ કરc તેના આધાર� આલેખ રચના કર� . 

૬. આલેખ રચનામા ંઆલેખનો 3કાર, આલેખ અને ધરcના શીષક , રંગમા ંપhરવતન કર� . 

૭. Excelની સામ]ી(વકશીટ , આલેખ)ને Word Documentમા ંઈ-સટ કર� . 

૮. પાવર પોઈ-ટનો ઉપયોગ કરc ૧0 %લાઈડવા}ં 3ેઝ-ટ�શન તૈયાર કર�. 

૯. પોતાની સશંોધન સમ%યા આધાhરત સબંિંધત સાhહ>યની શોધ કર�. 

૧0. E-mail ~ાફટ કર�. 

 ન�ધ : ઉપરોGત 3ાયોIગક કાય�માથંી કોઈપણ બે 3ાયોIગક કાય� કરવાના રહ�શે. 
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િવ�ાવાચ%પિત અHયાસlમિવ�ાવાચ%પિત અHયાસlમિવ�ાવાચ%પિત અHયાસlમિવ�ાવાચ%પિત અHયાસlમ 

    33334પ04પ04પ04પ0:----        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કmnjટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 
 

સમય સમય સમય સમય :    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાકકલાકકલાકકલાક    સૈ&ધાિંતક કાયસૈ&ધાિંતક કાયસૈ&ધાિંતક કાયસૈ&ધાિંતક કાય  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫
  

34 ૧ બSિવકAપ 3કારના 34ોુ  �ણ ુ ૧૦ 

34 ૨ Bંક જવાબી 34ો ૂ (સાતમાથંી પાચં) �ણ ુ ૧૦ 

34 3 િનબધંલDી 34ો (બેમાથંી એક) �ણ ુ   ૫ 

 
 

 

સમય સમય સમય સમય : ૨ ૨ ૨ ૨ કલાકકલાકકલાકકલાક    3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય3ાયોIગક કાય  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫
  

 

3ાયોIગક કાય  - ૧ �ણ ુ - ૧૫ 

3ાયોIગક કાય  - ૨  

મૌIખક  �ણુ - ૧૦ 
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િવ�ાવાચ%પિવ�ાવાચ%પિવ�ાવાચ%પિવ�ાવાચ%પિતિતિતિત (Ph.D.) અHયાસકાયઅHયાસકાયઅHયાસકાયઅHયાસકાય 
 

34પ034પ034પ034પ0 - ૩૩૩૩ સબિધતસબિધતસબિધતસબિધતં ંં ંં ંં ં  િવષયિવષયિવષયિવષય D0માD0માD0માD0માે ંે ંે ંે  ંસૈ5ાિતકસૈ5ાિતકસૈ5ાિતકસૈ5ાિતકંંંં  તમજતમજતમજતમજેેેે  kવૂkવૂkવૂkવૂEE EE  

થયલાથયલાથયલાથયલાે ંે ંે ંે  ંસશોધનિવષયકસશોધનિવષયકસશોધનિવષયકસશોધનિવષયકંંંં  સાhહ>યનીસાhહ>યનીસાhહ>યનીસાhહ>યની સમીDાસમીDાસમીDાસમીDા 
 

 

{લ �ણ {લ �ણ {લ �ણ {લ �ણ ુુુુ ુુ ુુ : ૫૦૫૦૫૦૫૦ 

    

 િવ�ાથwએ િવષય સબિધત D0મા સૈ5ાિતક તમજ kવૂ થયલાં ં ે ં ં ે E ે  ં સશોધનોની ં

સમીDા કરc િવભાગીય અ&યD, માગદશ ક�ી તથા િવભાગના અ&યાપકો સમD રYઆત ૂ

કરવાની રહશ � ે તમજ આ સમીDાની લIખત નકલ જમા કરાવાની રહશે ે � ે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


