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અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુુુુ ંં ંં  (M.Phil.) 
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 2 

અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુુુુ ંં ંં  (M.Phil.) :  ગાધીિવચાર ગાધીિવચાર ગાધીિવચાર ગાધીિવચારંંંં  - સ) સ) સ) સ)----૧૧૧૧ 
 

    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ):----    ૧ ૧ ૧ ૧ સશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----૧૧૧૧            સામા&જક સશોધનસામા&જક સશોધનસામા&જક સશોધનસામા&જક સશોધનંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ 

૧.૧ સામા&જક સશોધન ં : અથ, પ7રભાષા, િવશષતા ે  

૧.૨ સામા&જક સશોધનના ઉદ:ય અન મહ;;વં � ે  

૧.૩ સશોધનોં : નીિતઘડતરમા ં(Policy making) 

 આચાર સ7હતામા ં ં (Ethics) 

 દ%તાવA Bરાવામા ે ંુ (Documentation) 

 (ાન િવ%તરણમા ં(knowledge) 

 સશોધન અન િવકાસ ં ે ( Research & Development)  

૧.૪ સશોધનમા નૈિતકતાં ં  

 

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ 

૨.૧ �ણા;મક અન સુ ે Eંયા;મક સશોધનોં - અથ અન મહ;;વ ે  

૨.૨ �ણા;મક સશોધનોુ ં - સવFણG  

 HયIJત અKયાસ 

૨.૩ +ાયોLગક સશોધનં  

૨.૪ િવષયવ%M િવ:લષણુ ે  

 

એકમએકમએકમએકમ----૩૩૩૩    NકશાOીય અLભગમો           NકશાOીય અLભગમો           NકશાOીય અLભગમો           NકશાOીય અLભગમો               �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૩૦  ૩૦  ૩૦  ૩૦  

    ૩.૧    સશોધનમા PકડાશાOનો ઉપયોગ     ં ં  

૩.૨ %થાનદશક માપો  - મQયક, મQય%થ અન બSલકે ુ  

૩.૩ +સારના માપો- +માણ િવચલન, ચMથક િવચલનુ  , પાદ%થ િવચલન 

૩.૪ સાદા અન સચયી િવતરણોે ં  

૩.૫ કોUટકની રચના અન આલખા;મક રXઆે ે ૂ ત 

 

એકમએકમએકમએકમ----૪૪૪૪        સશોધસશોધસશોધસશોધંંંં ન અહવાલન અહવાલન અહવાલન અહવાલ���� લખનલખનલખનલખનેેેે , , , , %વYપો અન શૈલીઓ%વYપો અન શૈલીઓ%વYપો અન શૈલીઓ%વYપો અન શૈલીઓેેેે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ 

૪.૧ લZ ુશોધિનબધં 

૪.૨ મહા શોધિનબધં 

૪.૩ સશોધન પપરં ે  

૪.૪ સશોધન +ો[Jટં  
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સદભ \થસદભ \થસદભ \થસદભ \થં ંં ંં ંં ં   

 ૧. સશોધન પ.િતઓ અન +િવિધઓં ે  - એચ.A. દસાઈ અન ક� ે �.A. દસાઈ�  

 ૨. સામા&જક સશોધન પ.િતઓં   - અરિવ]દરાય દસાઈ�  

 ૩. સામા&જક સશોધન પ.િતઓં   - હિષ̂દાબન દવે  ે

 ૪. સમાજશાOની સશોધન પ.િતઓ  ં    - એ.A.શાહ અન [ે .ક�.દવે 

 ૫. િશFણ અન સામા&જક િવ(ાનોમાે  ં

 સશોધન" પ.િતશાOં ંુ    - ડ_.એ.ઉચાટ 

 ૬. સશોધન અહવાલ લખનં � ે    - િવમલ પી. શાહ 

 ૭. સશોધન ડ_ઝાઈનં    - િવમલ પી. શાહ 

 ૮. શૈFLણક સશોધનં    - 7દપીકા ભdશ શાહ�  

 ૯. શૈFLણક PકડાશાO   - એમ.ડ_.િ)વદ_ અન બીે ે .f.ુ પારખ�  

        ૧૦. સમાજશાOમા PકડાશાO ં   - દવgd જોબનB)ા� ે ુ  

  ૧૧. Research Methods in the social and behavioural science,  

                                         - Russell A.Jonel  
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    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ):----        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

સૈ.ાિતક કાયસૈ.ાિતક કાયસૈ.ાિતક કાયસૈ.ાિતક કાયંંંં   

એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     સશોધનમા શjદ +7kયનસશોધનમા શjદ +7kયનસશોધનમા શjદ +7kયનસશોધનમા શjદ +7kયનં ંં ંં ંં ં ((((Word Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦    

 ૧.૧ ડોmમgટ 7kએટnગ એgડ ફોમટnગ ુ ે G : પર\ાફે � , ફોgટ, 

  એલાઈgમgટે , લાઇન %પિસ]ગે , પજ સટઅપે ે , 

 ૧.૨ એ7ડટnગ : કટ, કોપી, પ%ટે , ફાઇgડ, ર_iલસે 

 ૧.૩ ઇgસટ ઓj[કટ  

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશોધનમા Nકસશોધનમા Nકસશોધનમા Nકસશોધનમા Nકં ંં ંં ંં ં  +7kયન +7kયન +7kયન +7kયન((((Numeric Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦    

 ૨.૧ 7kએટ વકશીટ 

૨.૨ મા7હતી િવ:લષણ ે : ડટા�  એનાLલસીસ પાક  (વણના;મક Nક શાOીય ગણતર_ઓ, 

આqિr િવતરણ અન કોUટક_કરણૃ ે  (Tabulation) T - �ણોrર અન એકમાગt ુ ે

િવચરણ િવ:લષણ ે (One Way ANOVA) 

 ૨.૩ આલખા;મક રXઆત ે ૂ : લાઇન, કોલમબાર, પાઈ આલખની રચના ર_િતે  

એકમએકમએકમએકમ----3333    સશોધનમા ઇસશોધનમા ઇસશોધનમા ઇસશોધનમા ઇં ંં ંં ંં ં gટgટgટgટરનટનો ઉપયોગરનટનો ઉપયોગરનટનો ઉપયોગરનટનો ઉપયોગેેેે  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૦૫૦૫૦૫૦૫    

 ૩.૧ ઓનલાઇન અન ઓફલાઇે ન મા7હતી શોધની ર_તો 

 ૩.૨ ઈ-જનvસ અન ઈ ે -wકનો ઉપયોગુ  

 ૩.૩ કhifટર આધા7રત +;યાયનનો સશોધનમા ઉપયોગ ૂ ં ં (ઈ-મઈલે ) 
  

 +ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૧. એક પજ ડોmમgટ ે ેુ (One Page Document) તૈયાર કર_ xચવલાૂ ે  પજ સટ અપ કે ે ર�. 

૨. એક પજ ડોmમgટે ેુ (One Page Document)મા xચના yજબ પર\ાં ૂ ે �ુ ફ, ટાઈટલ, ફોgટ અન લાઈન ે

%પિસ]ે ગ ફોમટ કરG �. 

૩. એક પજ ડોmમgટે ેુ (One Page Document)મા xચના yજબ કટં ૂ ુ , કોપી, પ%ટ અન %પલ ચક કરે ે ે ે � . 

૪. વક શીટ તૈયાર કર_ વણના;મક Nક શાOીય ગણતર_ઓ કર�. (મQયક, મQય%થ, +માણિવચલન, 

િવYપતા, કzદતાૂ ) 

૫. વક શીટમા ડટા ફ_ડ કર_ તના આધાર આલખ રચના કર ં � ે � ે � . 

૬. આલખ રચનામા આલખનો +કારે ં ે , આલખ અન ધર_ના શીષકે ે  , રગમા પ7રવતન કરં ં � . 

૭. Excelની સામ\ી(વકશીટ , આલખે )ન ેWord Documentમા ઈgસટ કરં � . 

૮. પાવર પોઈgટનો ઉપયોગ કર_ ૧0 %લાઈડવા| +ઝgટશન તૈયાર કરં ે � � . 

૯. પોતાની સશોધન સમ%યા આધા7રત સબિધત સા7હ;યની શોધ કરં ં ં � . 

૧0. E-mail }ાફટ કર�. 

 ન~ધ : ઉપરોJત +ાયોLગક કાય�માથી કોઈપણ બ +ાયોLગક કાય� કરવાના રહશં ે � ે. 
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અ"પારગત  અKયાસkમઅ"પારગત  અKયાસkમઅ"પારગત  અKયાસkમઅ"પારગત  અKયાસkમુ ંુ ંુ ંુ ં  

    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ):----  ૨  ૨  ૨  ૨ સશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજન સશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજન સશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજન સશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

સમય સમય સમય સમય :    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાકકલાકકલાકકલાક    સૈ.ાસૈ.ાસૈ.ાસૈ.ા ંં ંિંતક કાયિતક કાયિતક કાયિતક કાય                             �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 
     

 

+, ૧ બSિવકvપ +કારના +,ોુ  �ણ ુ ૧૦ 

+, ૨ �ંક જવાબી +,ો ૂ (સાતમાથંી પાચં) �ણ ુ ૧૦ 

+, 3 િનબધંલFી +,ો (બેમાથંી એક) �ણ ુ ૫ 

 
 

સમય સમય સમય સમય : ૨ ૨ ૨ ૨ કલાકકલાકકલાકકલાક    +ાયોLગક +ાયોLગક +ાયોLગક +ાયોLગક કાયકાયકાયકાય �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫
  

+ાયોLગક કાય  - ૧ �ણ ુ - ૧૫ 

+ાયોLગક કાય  - ૨  

મૌLખક  �ણ ુ - ૧૦ 
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અ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતઅ"પારગતુ ંુ ંુ ંુ ં  (M.Phil. ) અKયાસકાયઅKયાસકાયઅKયાસકાયઅKયાસકાય 

+,પ)+,પ)+,પ)+,પ) - ૩૩૩૩ સબિધતસબિધતસબિધતસબિધતં ંં ંં ંં ં  િવષયિવષયિવષયિવષય F)માF)માF)માF)માે ંે ંે ંે  ંસૈ.ાિતકસૈ.ાિતકસૈ.ાિતકસૈ.ાિતકંંંં  તમજતમજતમજતમજેેેે  BવૂBવૂBવૂBવૂGG GG  

થયલાથયલાથયલાથયલાે ંે ંે ંે  ંસશોધનસશોધનસશોધનસશોધનંંંં  િવષયકિવષયકિવષયકિવષયક સા7હ;યનીસા7હ;યનીસા7હ;યનીસા7હ;યની સમીFાસમીFાસમીFાસમીFા 
 

 

zલ �ણ zલ �ણ zલ �ણ zલ �ણ ુુુુ ુુ ુુ : ૫૦૫૦૫૦૫૦ 

 

 િવ�ાથtએ િવષય સબિધત F)મા સૈ.ાિતક તમજ Bવૂ થયલાં ં ે ં ં ે G ે  ં સશોધનોની ં

સમીFા કર_ િવભાગીય અQયF, માગદશક�ી તથા િવભાગના અQયાપકો સમF રXઆત   ૂ

કરવાની રહશ� ે. તમજ આ સમીFાની લLખત નકલ જમા કરાે ે વવાની રહશ� ે. 
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અ"પારઅ"પારઅ"પારઅ"પારુ ંુ ંુ ંુ ંગતગતગતગત : ગાધીિવચાર ગાધીિવચાર ગાધીિવચાર ગાધીિવચારંં ંં  - સ) સ) સ) સ)----૧૧૧૧ 

    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ): ૪ ૪ ૪ ૪ અ7હ]સા અ7હ]સા અ7હ]સા અ7હ]સા    ---- િવચાર અન Hયવહાર િવચાર અન Hયવહાર િવચાર અન Hયવહાર િવચાર અન Hયવહારેે ેે     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

 
એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     7હ]સા7હ]સા7હ]સા7હ]સા----અ7હ]સાઅ7હ]સાઅ7હ]સાઅ7હ]સા---- સકંvપના;મક અKયાસ સકંvપના;મક અKયાસ સકંvપના;મક અKયાસ સકંvપના;મક અKયાસ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૧.૧ 7હ]સા - અથ, %વYપ, �િવક; મનોવૈ(ાિનક આધારો 

 ૧.૨ અ7હ]સા - અથ, %વYપ, િવકાસ 

 ૧.૩ અ7હ]સા - ત�ય અને yvૂય તર_ક� 

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    અ7હ]સાની પરંપરાઓઅ7હ]સાની પરંપરાઓઅ7હ]સાની પરંપરાઓઅ7હ]સાની પરંપરાઓ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૨.૧ અ7હ]સાની ભારતીય પરંપરા 

 - 7હ]�ુ, �ન, બૌ. 

૨.૨ અ7હ]સાની િવદ�શી પરંપરા 

 - ઇ%લામ, L�%તી 

એકમએકમએકમએકમ----૩૩૩૩    ગાધંીનો અ7હ]સા િસ.ાતંગાધંીનો અ7હ]સા િસ.ાતંગાધંીનો અ7હ]સા િસ.ાતંગાધંીનો અ7હ]સા િસ.ાતં    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૩.૧ સાQય - સાધન િવવેક 

૩.૨ અ7હ]સાની શIJત અને સગંઠન 

૩.૩ અ7હ]સા આ;મબળ તર_ક� 

૩.૪ અ7હ]સા - િસ.ાતંની yળૂ�તૂ માgયતાઓ 

એકમએકમએકમએકમ----૪૪૪૪    અ7હ]સક +િતકાર Eયાલ અને પ.િતઅ7હ]સક +િતકાર Eયાલ અને પ.િતઅ7હ]સક +િતકાર Eયાલ અને પ.િતઅ7હ]સક +િતકાર Eયાલ અને પ.િત    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૪.૧ ગાધંીA 

૪.૨ મા7ટ�ન vfથૂર 7ક]ગ, કાગાવા, ફ�A ��ુ ુ ુA, ખાન અj�લ ગફારખાનુ ,  

       દાિનલો દોvચી, લાgઝા-દ�લ વા%તો, આvબટ vf�લૂી ુ  

 

સદભસદભસદભસદભંંંં   \થ \થ \થ \થંંંં 

૧. દ�શ દ�શના ંગાધંી, ભોગીલાલ ગાધંી 

૨. મગંલ +ભાત, ગાધંીA 

૩. અ7હ]સા - િવચાર, Hયવહાર, િવનોબા 

૪. અ7હ]સા િવવેચન, ગાધંીA 

૫. સ;ય ઔર અ7હ]સા, 7ક.ઘ. મશYવાલા 

૬. અ7હ]સા ક_ તાલીમ, 7રચાડ બી .\ેગ 

૭. અ7હ]સક kાિંત ક_ +7kયા, દાદા ધમાિધકાર_  
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િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત (Ph.D.) કોસવક કોસવક કોસવક કોસવક      ((((૨૦૧૦૨૦૧૦૨૦૧૦૨૦૧૦----૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧)))) 

ગાધીિવચારગાધીિવચારગાધીિવચારગાધીિવચારંં ંં  

    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ): ૧  ૧  ૧  ૧ સશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓસશોધન પ.િતઓંંંં  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ : 100100100100 

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----૧૧૧૧    સામા&જક સશોધનસામા&જક સશોધનસામા&જક સશોધનસામા&જક સશોધનંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

 ૧.૧ સામા&જક સશોધન ં : અથ, પ7રભાષા, િવશષતાે , ઉદ:ય અન મહ;;વ� ે  

 ૧.૨ સદભ સા7હ;યની સમીFા ં  : સકvપના અન મહ;;વં ે  

 ૧.૩ સશોધનનાં  ંઉપકરણો (Tools) 

 +,ાવLલ, yલાકાતુ , kમ માપદડ અન વલણ માપદડં ે ં  

 ૧.૪ સશોધનમા નૈિતકતાં ં  

 

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સામા&જક સશોધન પ.િતઓસામા&જક સશોધન પ.િતઓસામા&જક સશોધન પ.િતઓસામા&જક સશોધન પ.િતઓંંંં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૨૫૨૫૨૫૨૫     

 ૨.૧ ઐિતહાિસક સશોધન પ.િતં  

 ૨.૨ સવFણ સશોધન પ.િતG ં  

 ૨.૩ HયIJત અKયાસ  

 ૨.૪ +ાયોLગક સશોધનં  

 ૨.૫ િવષયવ%M િવ:લષણુ ે  

એકમએકમએકમએકમ----૩૩૩૩    NકશાOીય અLભગમો           NકશાOીય અLભગમો           NકશાOીય અLભગમો           NકશાOીય અLભગમો               �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫      

 ૩.૧      સશોધનમા PકડાશાOનો ઉપયોગ     ં ં  

 ૩.૨ મQયવતt I%થિતના ંમાપો - મQયક, મQય%થ અન બSલકે ુ  

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

 ૩.૪ સશોધનમા મા7હતીની માવજતં ં  

 ૩.૫ મા7હતીની આલખા;મક રXઆતે ૂ  

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

 ૪.૧ સશોં ધન અહવાલ� લખન" માળ�ે ં ંુ  ુ

 ૪.૨ પાદન~ધ અન સદભxLચની રXઆતે ં ૂ ૂ  

 ૪.૩ સશોધનમા કhifટરનો ઉપયોગં ં ૂ  

 ૪.૪ સશોધનોં : નીિતઘડતરમા ં(Policy making) 

 દ%તાવA Bરાવામા ે ંુ (Documentation) 

 (ાન િવ%તરણમા ં(Knowledge) 

 સશોધન અન િવકાસ ં ે ( Research & Development)  
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સદભ \થસદભ \થસદભ \થસદભ \થં ંં ંં ંં ં   

 ૧. સશોધન પ.િતઓ અન +િવિધઓં ે  - એચ.A. દસાઈ અન ક� ે �.A. દસાઈ�  

 ૨. સામા&જક સશોધન પ.િતઓં   - અરિવ]દરાય દસાઈ�  

 ૩. સામા&જક સશોધન પ.િતઓં   - હિષ̂દાબન દવે  ે

 ૪. સમાજશાOની સશોધન પ.િતઓ ં  - એ.A.શાહ અન [ે .ક�.દવે 

 ૫. િશFણ અન સામા&જક િવ(ાનોમાે  ંસશોધન" પ.િતશાOં ંુ  - ડ_. એ. ઉચાટ 

 ૬. સશોધન અહવાલલખનં � ે    - િવમલ પી. શાહ 

 ૭. સશોધન 7ડઝાઇં ન   - િવમલ પી. શાહ 

 ૮. શૈFLણક સશોધનં    - 7દપીકા ભdશ શાહ�  

 ૯. શૈFLણક PકડાશાO   - એમ. ડ_. િ)વદ_ અન બીે ે . f.ુ પારખ�  

૧૦. સમાજશાOમા PકડાશાO ં   - દવgd જોબનB)ા� ે ુ  

૧૧. Research Methods in the social and behavioral science, - Russell A. Jonel  
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િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત િવ�ાવાચ%પિત (Ph.D.) અKયાસkમ અKયાસkમ અKયાસkમ અKયાસkમ 

    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ):----  ૨   ૨   ૨   ૨ સશોધનમા કhifટૂર"સશોધનમા કhifટૂર"સશોધનમા કhifટૂર"સશોધનમા કhifટૂર"ં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંઉપયોજન ઉપયોજન ઉપયોજન ઉપયોજન    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ – ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 

સૈ.ાિતક કાયસૈ.ાિતક કાયસૈ.ાિતક કાયસૈ.ાિતક કાયંંંં   
એકમએકમએકમએકમ----૧ ૧ ૧ ૧     સશંોધનમા ંશjદ +7kયનસશંોધનમા ંશjદ +7kયનસશંોધનમા ંશjદ +7kયનસશંોધનમા ંશjદ +7kયન((((Word Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦    

 ૧.૧ ડોmમેgટ 7kએટnગ એgડ ફોમGટnગ ુ : પેર�\ાફ, ફોgટ, 

  એલાઈgમેgટ, લાઈન %પેિસ]ગ, પેજ સેટઅપ, 

 ૧.૨ એ7ડટnગ : કટ, કોપી, પે%ટ, ફાઈgડ, ર_iલેસ 

 ૧.૩ ઇgસટ ઓj[કટ  

એકમએકમએકમએકમ----૨૨૨૨    સશંોધનમા ંNક +7kયનસશંોધનમા ંNક +7kયનસશંોધનમા ંNક +7kયનસશંોધનમા ંNક +7kયન((((Numeric Processing))))નો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગનો ઉપયોગ    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૧૦૧૦૧૦૧૦    

 ૨.૧ 7kએટ વકશીટ  

૨.૨ મા7હતી િવ:લેષણ : ડ�ટા એનાLલસીસ પાક  (વણના;મક Nક શાOીય  ગણતર_ઓ, આqિr ૃ

િવતરણ અને કોUટક_કરણ (Tabulation) T - �ણોrર અને એકમાગt િવચરુ ણ િવ:લેષણ 

(One Way ANOVA) 

 ૨.૩ આલેખા;મક રXઆત ૂ : લાઈન, કોલમબાર, પાઈ આલેખની રચના ર_િત 

એકમએકમએકમએકમ----3333    સશંોધનમા ંઈgટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈgટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈgટરનેટનો ઉપયોગસશંોધનમા ંઈgટરનેટનો ઉપયોગ �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ----    ૦૫૦૫૦૫૦૫    

 ૩.૧ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન મા7હતી શોધની ર_તો 

 ૩.૨ ઈ-જનvસ અને ઈ -wકનો ઉપયોગુ  

 ૩.૩ કhifટૂર આધા7રત +;યાયનનો સશંોધનમા ંઉપયોગ (ઈ-મેઈલ) 

 

 +ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય    �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ 

૧. એક પેજ ડોmમેgટ ુ (One Page Document) તૈયાર કર_ xચૂવેલ પેજ સેટ અપ કર�. 

૨. એક પેજ ડોmમેgટુ (One Page Document)મા ંxચૂના yજબ પેર�\ાુ ફ, ટાઈટલ, ફોgટ અને લાઈન %પેિસ]ગ 

ફોમGટ કર�. 

૩. એક પેજ ડોmમેgટુ (One Page Document)મા ંxચૂના yજબ કટુ , કોપી, પે%ટ અને %પેલ ચેક કર�. 

૪. વક શીટ તૈયાર કર_ વણના;મક NકશાOીય ગણતર_ઓ કર�  . (મQયક, મQય%થ, +માણિવચલન, િવYપતા, 

કzદતાૂ ) 

૫. વક શીટમા ંડ�ટા ફ_ડ કર_ તેના આધાર� આલેખ રચના કર� . 

૬. આલેખ રચનામા ંઆલેખનો +કાર, આલેખ અને ધર_ના શીષક , રંગમા ંપ7રવતન કર� . 

૭. Excelની સામ\ી(વકશીટ , આલેખ)ને Word Documentમા ંઈgસટ કર� . 

૮. પાવર પોઈgટનો ઉપયોગ કર_ ૧0 %લાઈડવા|ં +ેઝgટ�શન તૈયાર કર�. 

૯. પોતાની સશંોધન સમ%યા આધા7રત સબંિંધત સા7હ;યની 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�ાવાચ%પિતિવ�ાવાચ%પિતિવ�ાવાચ%પિતિવ�ાવાચ%પિત (Ph.D.)  અKયાસkમ  અKયાસkમ  અKયાસkમ  અKયાસkમ 

    +,પ)+,પ)+,પ)+,પ):        ૨ ૨ ૨ ૨ સશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનસશોધનમા કhifટૂર" ઉપયોજનં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં     �ણ �ણ �ણ �ણ ુુુુ ---- ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

 
સમય સમય સમય સમય :    ૧ ૧ ૧ ૧ કલાકકલાકકલાકકલાક    સૈQધાિંતક કાયસૈQધાિંતક કાયસૈQધાિંતક કાયસૈQધાિંતક કાય  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫

     

+, ૧ બSિવકvપ +કારના +,ોુ  �ણ ુ ૧૦ 

+, ૨ �ંક જૂ વાબી +,ો (સાતમાથંી પાચં) �ણ ુ ૧૦ 

+, 3 િનબધંલFી +,ો (બેમાથંી એક) �ણ ુ ૫ 

 
 

સમય સમય સમય સમય : ૨ ૨ ૨ ૨ કલાકકલાકકલાકકલાક    +ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય+ાયોLગક કાય  �ણ �ણ �ણ �ણ ુુ ુુ ---- ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫
  

+ાયોLગક કાય  - ૧ �ણ ુ - ૧૫ 

+ાયોLગક કાય  - ૨  

 

મૌLખક  �ણ ુ - ૧૦ 
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િવ�ાવાચ%પિતિવ�ાવાચ%પિતિવ�ાવાચ%પિતિવ�ાવાચ%પિત (Ph.D.) અKયાસકાયઅKયાસકાયઅKયાસકાયઅKયાસકાય 

++++,,,, પ)પ)પ)પ) - ૩૩૩૩ સબિધતસબિધતસબિધતસબિધતં ંં ંં ંં ં  િવષયિવષયિવષયિવષય F)માF)માF)માF)માે ંે ંે ંે  ંસૈ.ાિતકસૈ.ાિતકસૈ.ાિતકસૈ.ાિતકંંંં  તમજતમજતમજતમજેેેે  BવૂBવૂBવૂBવૂGG GG  

થયલાથયલાથયલાથયલાે ંે ંે ંે  ંસશોધનસશોધનસશોધનસશોધનંંંં  િવષયકિવષયકિવષયકિવષયક સા7હ;યનીસા7હ;યનીસા7હ;યનીસા7હ;યની સમીFાસમીFાસમીFાસમીFા 
 

 

zલ �ણ zલ �ણ zલ �ણ zલ �ણ ુુુુ ુુ ુુ : ૫૦૫૦૫૦૫૦ 

 

 િવ�ાથtએ િવષય સબિધત F)મા સૈ.ાિતક તમજ Bવૂ થયલા સશોધનોની ં ં ે ં ં ે G ે ં

સમીFા કર_ િવભાગીય અQયF, માગદશક�ી તથા િવભાગના અQયાપકો   સમF રXઆત ૂ

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


