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FC-101 શાર��રક િશ�ણની તા-.વક    

આધારશીલા અને ઇિતહાસ 

40 60 100 04 

CC-101 શાર��રક િશ�ણમા ંસશંોધન પ4િતઓ 40 60 100 04 
CC-102 રમત આહાર િવ6ાન 40 60 100 04 

 વૈક89પક (કોઈ પણ એક)     
EC-101 રમત સમાજશા; 40 60 100 04 
EC-102 યોગ િવ6ાન 40 60 100 04 

 સૈ4ાિંતક =ત�રક બા> ?ુલ �ણુ 160 240 400 16 

 �� – 2     
PRA-   101 AાયોBગક 234 524 350 48 
PRA-   102 રમત સCજતા, Dપધા� અન ેEયવDથાપન    45 
COMPL-101 GામHવન પદયા&ા    45 
COMPL-102 ઉ
ોગ    45 
 સJહૂHવન    9!, 
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૧. ખેલ?દૂ - (દોડ) ADથાન અને �ફિનસPગ. 

િવQનદોડ,  લાબંી?ૂદ, ગોળાફSક 

30 D0 100 02 

૨. યોગ (આસન-Aાણાયમ) 50 E0 50 01 

૩. ���; (V િવિશWટ રમત પસદં કર�લી હશ ે 

તેના િસવાઈની રમત પસદં કરવી.) 

ટ�બલ-ટ�િનસ, બેડિમYટનમાથંી એક,  

કબZ�, ખો-ખોમાથંી એક (કોઈ પણ બે  

રમતો[ુ ંકૌશ9ય Aાિવ]ય અને પચંકાય�)  

30 D0 100 02 

૪.  િવિશWટ રમત (કબZ�, ખો-ખો, વોલીબોલ, 

બાDક�ટ બોલ, હ�Yડબોલ) (મેદન _કન   

િનયમો અન ેકૌશ9ય Aાિવ]ય)  

30 D0 100 02 

 ?ુલ 230 520 350 07 

:��;<к &���к #�' ()* C)
 ��- 1 + ��-5 – 400 + 350 = 750 
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FC-101 – Philosphical Foundations and History of Physical Education 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

�к�-1 : -  િશ�ણ 

- િશ�ણનો અથ�, Eયા`યાઓ, aયેયો, હ�bઓુ 

- શાર��રક િશ�ણનો અથ�, Eયા`યાઓ, aયેયો, હ�bઓુ તમેજ િશ�ણ સાથે 

સબંધં 

- શાર��રક િશ�ણ અને ત.વ6ાન 

�к�-2 : - શાર��રક િશ�ણની તા-.વક આધારિશલાઓ (પાયાગત િસ4ાતંો) 

  મનોવૈ6ાિનક, Hવવૈ6ાિનક 

  સામા-જક અને શ�ૈBણક આધારિશલાઓ 

�к�-3 :  - શાર��રક િશ�ણન ેલગb ુશૈ�Bણક ત.વ6ાન તથા  િવિવધ વાદો Vવા ક� 

આશ�વાદ, A?ૃિતવાદ, વાDતવવાદ (Aેdમે�ટઝમ) અfDત.વવાદ અને 

માનવતાવાદ 

�к�-4 : - (અ) Aાચીન Gીસ, રોમ, સમકાલીન જમ�ની, Dવીડન, ડ�Yમાક�  અને રિશયામા ં

શાર��રક િશ�ણ  

  (બ) ભારતમા ંશાર��રક િશ�ણનો ઉદભવ અને િવકાસ 

�к�-5 : - ઓBલfhપક ચળવળ Aાચીન અન ેઆiિુનક ઓBલfhપક રમતોનો ઐિતહાિસક 

િવકાસ, એિશયન ગેhસ અને કોમનવે9થ ગેhસ 

��P�Q9�?; 

અજમર�િસkહ, અન ેઅYય, “શાર��રક િશ�ણ તથા ઓBલfhપક અBભયાન” lિુધયાણા, ક9યાણી 

પmnલશસ�,૨૦૦૪. pશુર, ચા9સ� એ., “ફાઉYડ�શન એફ �ફBઝકલ એqrકુ�શન” સsટ 

lઈુસ : માસોર�, મોDબી કોલેજ પmnલિશkગ,૧૯૮૭. 

અGવાલ, V.સી. ,“િથયર� એYડ િAYસીપાલ ઓફ એqrકુ�શન, �ફલોસો�ફકલ એYડ 

સોસીયોલો-જકલ બેસીસ ઓફ એqrકુ�શન,” Yr ુ�દ9હ� : િવવેક પmnલશPગ હાઉસ 

Aાઈવટે Bલિમટ�ડ, ૧૯૮૭. 

બોટw,હોર�9ડ એમ., “મેન એYડ JવુમેYટ, િAYસીપાલ ઓફ �ફBઝકલએqrકુ�શન” �ફલાડ�લ�ફયા 

એYડ ફ�બીગર,૧૯૯૩ 
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pચુર,ચા9સ� એ.એYડ xએુDટ �ડyોહ એ., “ફાઉYડ�શન ઓફ �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ Dપેાટ�સ”, 

Yr ુ�દ9હ� : વી.આઈ. પnલીક�શન Aાઈવેટ Bલિમટ�ડ, ૧૯૯૨. 

કમલેશ એમ.એલ. “�ફBઝકલ એqrકુ�શન : ફ�zટ એYડ ફાઉYડ�શન‘”, ફ�રદાબાદ : 

પી.એસ.પmnલક�શન Aા.લી.૧૯૮૫. 

કમલેશ, એમ. એલ., એYડ સગંરાલવ એમ. એચ. “િAfYસપાલ એYડ �હD}� ઓફ �ફBઝકલ 

એqrકુ�શન” lિુધયાણા : િવનોદ પmnલક�શન, ૨૦૦૩. 

ડાગરા, આર. ક�.એસ., “�ફલોસો�ફકલ ડ�વલોપમેYટ ઓફ �ફBઝકલ એqrકુ�શન,” Yr ુ�દ9હ�, 

ફર�Yડસ પmnલક�શન. 

ચૌહાણ, િશવ?ુમાર, “શાર��રક િશ�ા કા દાશ�િનક તથા ઐિતહાિસક પહl”ૂ Yr ૂ�દ9હ�સ ~�Yડસ 

પnલીક�શન. 
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CC-101-Research Methods in Physical Education 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

�к�-1 : - - શાર��રક િશ�ણમા ંસશંોધનનો અથ�, Eયા`યા, A?ૃિ�, મહ..વ અને �ે&ો 

�к�-૨ : - સમDયાનો અથ�, Eયા`યા, પસદંગીના ંધોરણો, સમDયાAા8�તના ં�ોત અને શોધ, 

ઉ.ક9પના  

- સબંિંધત સા�હ.ય[ુ ંઅaયયન, ઇ�Yડયા Dટ�ટ.કોમ 

�к�-3 : - (અ) નJનૂાનો અથ�, Eયા`યા, લ�ણો, Aકારો, મહ.વ 

  (બ) સશંોધન ઉપકરણો, A�ાવલી,Jલુાકાત, વલણ, માપદંડ, લા�Bણકતાઓ, અને Aકારો  

�к�-4 : - સશંોધન પ4િત અને A��યા 

- ઐિતહાિસક સશંોધનનો અથ�, Eયા`યા અને મહ.વ, Aાથિમક સદંભ� Dથાનો અને ગૌણ સદંભ� 

Dથાનો, બા> િવવેચન, =ત�રક િવવેચન 

- વણા�.મક સશંોધન, સવ��ણ અ�યાસનો અથ�, Eયા`યા, અગ.યતા 

- AાયોBગક સશંોધનનો અથ� , Eયા`યા, જ��રયાત અને યોજના (AાયોBગક) 

�к�-5 : સશંોધન ADતાિવક �પર�ખા અને અહ�વાલ તેમજ �ૂંકસાર લેખન. 
 

��P�Q9�?; 

પટ�લ આ.મારામ V., સોલકં� દ�વેY�િસkહ બી., “શાર��રક િશ�ણમા ંસશંોધન પ4િતઓ” અમદાવાદ, ભારત 

ઇ8YDટટ�ટુ, ૧૯૯૭. 

પાર�ખ, �રુ�શ સી., દ�B�ત એસ., ક�., “મનોવૈ6ાિનક સશંોધનોમા ં=કડાશા;ીય A��યા,” �ુનાગઢ, ચપંા Aકાશન, 

૧૯૯૫. 

મદન, કમલેશ, “મેથડોલોH ઓફ �રસચ� ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ Dપોટ�સ” Yr ુ�દ9હ�, મે}ોપોBલટન,૧૯૮૭. 

zલાક� , એચ.હ��રસન, “�રસચ� Aોસેસ ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન, હ�9થ એqrકુ�શન એYડ �ર~�એશન” Yrજુસ� 

િAYટસ�, ૨૦૦૭. 

ચિનયારા, એન. V., ક�Yુ�ા પી. એમ. અને સાવBલયા જગદ�શ ક�., “સશંોધન અહ�વાલ”, અમદાવાદ, ઓમ 

િAYટસ�. ૨૦૦૭. 

ઉચાટ, �દનેશચ�ં એ., “સશંોધન સમDયા પસદંગીના સૈ4ાિંતક અને Eયવહા�ુ આધારો” રાજકોટ, પારસ Aકાશન, 

૧૯૯૭. 

ઉચાડ,ડ� એ. “સશંોધન િવિશWટ પ4િતઓ” રાજકોટ, અમીન માગ� ’શાતં’,૨૦૦૪. 

થોમસ, Vર� આર., નેશનલ Vક� ક�., “�રસચ� મેથડસ� ઈન �ફBઝકલ એ�zટિવટ�”, r.ુએસ.એ., �મુન 

કાઈનેટ�કલ,૧૯૯૬. 
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CC-102 – Sports Nutrition 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 :  - આહાર[ુ ંઅથ�ઘટન અને તેના ંકાયw 

- આહાર[ુ ંદ�હ ધાિમ�ક કાય� 

- આહાર[ુ ંમનોવૈ6ાિનક કાયw 

- આહાર[ુ ંસામા-જક કાય� 

�к�-2 : - આહારના ંપોષક ઘટકો કાયw અન ેAા8�તDથાન 

- રમતવીરોને પોષણ�મ આહાર ન મળવાના ંકારણો 

- આહાર _ગે સમજવાની ક�ટલીક બાબતો 

- કYડ�શનPગમા ંઆહારની �િૂમકા 

�к�-3 : - સમતોલ આહાર (અથ� Eયા`યા, મહ.વ) 

- ખેલાડ� માટ�નો આહાર 

- તાલીમ અન ેDપધા� પહ�લાનો આહાર 

- તાલીમ અન ેDપધા� દરhયાનનો આહાર 

- તાલીમ અન ેDપધા� પછ�નો આહાર 

�к�-4 : - શર�રમા ંઆહર[ુ ંપાચન અને શોષણ 

- પાચન માગ� 

- પોષક ઘટકો[ુ ંશોષણ  

- પોષક ઘટકોનો ઉપયોગ 

�к�-5 : - ?ુપોષણ એટલે �ુ ં? 

- ખામીrzુત પોષણ અન ેત�ુંરDતી 

- અ�રૂb ુ ંપોષણ તમારા આરોdયન ેક�વી અસર કર� છે. 

- અિતપોષણ અન ેD�ળૂતા 
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��P�Q9�?; 

નેYસી કલાક� , Dપોટ�સ Yr}ુ�શન ગાઈડpકુ, r.ુએસ.એ, લીઈઝયોર Aેસ, એ �ડવીઝન ઓફ 

�મુન કાઈને�ટzસ, ચેYપેઈન, ૧૯૯૦. 

�ુડ� એ. ��Dક�લ, Dપોટ�સ Yr}ુ�શન, r.ુએસ.એ., સી.આર.સી.Aેસ, બોગ ર�ટોન લડંન, Yrયુોક� , 

૨૦૦૦. 

V.ડ�.પાઠક, પોષણ િવ
ા, અમદાવાદ : rિુનવિસ�ટ� Gથં િનમા�ણ બોડ�, ૧૯૭૪. 

પી. આર. ર�ડ�, શોભા ઉ�ડપી, શર�રની પોષણ િવષયક જ��રયાત ક�વી ર�તે �રૂ� પડ� ? નવી 

�દ9હ� : સી.પી.ઓફ. એન.૨ / ૧ િનરંતર િશ�ણ શાખા, ઇ�Yદરા ગાધંી રાW}�ય Jzુત 

િવ�િવ
ાલય , નવhેબર, ૧૯૮૮. 

પી.આર.ર�Z�, શોભા ઉ�ડપી, ખા
 પદાથw[ુ ંસિંમલન અને x�ૃ4 તથા Axિૃત પર અસર, નવી 

�દ9હ� : સી.પી.એફ.એન. ૨ / ૨ િનરંતર િશ�ણ શાખા, ઇ�Yદરા ગાધંી રાW}�ય Jzુત  

િવ� િવ
ાલય, નવhેબર,૧૯૮૮. 

ઉષાકાYત વૈ
, માનવ પોષણ, અમદાવાદ : rિુનવિસ�ટ� Gથં િનમા�ણ બોડ�, ૧૯૭૧. 
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��.��.��� ��-2 

�$%� :- ��� ���Sш�T 

EC-101 – Sports Sociology 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 :  - સમાજશા;નો અથ�, Eયા`યા અન ેઅ�યાસ �ે&ો. 

- રમત સમાજશા;[ુ ંઅથ�ઘટન અને અગ.યતા 

�к�-2 : - વારસો અને વાતાવરણનો અથ�, Eયા`યા, રમત Dપધા�ન ેઅસર કરતા ં

પ�રબળો, વાતાવરણ, A�ેકો, AિતDપધ�ક અને મેદાન. 

�к�-3 : - રમતનો અથ�, Eયા`યા અન ેિસ4ાતંો, રમત-ગમતમા ંDપધા�, સહકાર અને 

�ુકડ�ગત ઐ� (સJહૂ ગિતશીલતા) 

�к�-4 : - સામાHકરણનો અથ�, Eયા`યા તેમજ સામાHકરણની એજYસીઓ, 

સામાHકરણમા ંરમતોની �િૂમકા, રમતો �ારા સમાજમા ંસારા સબંધંઓ 

Dથાિપત કરવા માટ� નbે.ૃવની �િૂમકા (નેb.ૃવનો `યાલ) 

�к�-5 : - માનવીની સામા-જક A?ૃિત અને શાર��રક Axિૃ�, માનવ તનો રમત-

ગમત એક સાDં?ૃિતક વારસો, રમત-ગમતમા ંઆિથ�કતા અને રાજકારણ 

��P�Q9�?; 

અજમેરિસkહ અને અYય, “શાર��રક િશ�ા તથા ઓBલfhપક અBભયાન”, lિુધયાણા, ક9યાણી 

પmnલશસ�, ૨૦૦૪. 

એYથોનીય લાક�ર, “ધ સોિશયોલોH ઓફ Dપોટ�સ એYડ �ફBઝકલ એqrકુ�શન”, રાઉટલેYગ 

ટ�યલોર એYડ ~ાYસીક ¡પુ,૨૦૦૨. 

એડવડ� એYડ લર¢મ, “ સોિશયોલોH ઓફ Dપોટ�સ”, આલીYયોસ ,ધ ડોરસી Aસે ,૧૯૭૩. 

લોય £હોન એYડ ડબ9r.ુ, એમ.સી. ફ�રસન, “Dપોટ�સ એYડ સોિશયલ િસDટમ”, લડંન એડ�શન 

વેસલી પmnલક�શન �ુ,૧૯૭૮. 

શમા� એસ.આર., “સોિશયોલોHકલ ફાઉYડ�શન �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ Dપોટ�સ ” Yr ુ�દ9હ�, 

~�Yડસ પmnલક�શન. 

પોp ુએ. “સોિશયોલોH ઓફ Dપોટ�સ”, �દ9હ�, ~�Yડસ પmnલક�શન. 

¤ન રચના, “Dપોટ�સ સોિશયોલોH” �દ9હ�, - ૨૦૦૨. 
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��.��.��� ��-2 

�$%� :- �;�$R�" 

EC-102 – Yoga Science 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 : - યોગના `યાલ (પરંપરાગત અને આiિુનક) 

- આiિુનક rગુમા ંયોગમા ંઆવ¥યકતા અને મહ.વ 

- અWટાગંયોગ (યમ, િનયમ,આસન,Aાણાયમ,A.યાહાર,ધારણા,aયાન,સમાિધ) 

�к�-2 : - આસન 

- અથ�, Eયા`યા 

- Aકારો (શર�ર રચના.મક આસનો, િવ¦ાિંતકારાક આસનો, aયાના.મક 

આસનો) 

- મહ.વ 

- આસનો કરતી વખત ેaયાનમા ંરાખવાની બાબતો 

- �યૂ�નમDકાર 

�к�-3 : - Aાણાયામ 

- અથ�, Eયા`યા 

- મહ.વ 

- Aકારો (§મર� Aાણાયામ, ભ;ીકા Aાણાયામ, ઉCજયી Aાણાયામ, શાતલી 

Aાણાયામ, શી.કાર� Aાણાયામ, �યૂ�ભેદન Aાણાયામ, Jછૂા� Aાણાયામ 

�લાિવની Aાણાયામ) 

- Aાણાયામ કરતી વખત ેaયાનમા ંરાખવાની બાબતો. 

�к�-4 : - aયાનનો અથ�, મહ.વ 

- aયાનની પ4િતઓ (િવપDયના, aયાન, Aે�ાaયાન, પતજંલી aયાન, રાજયોગ aયાન) 

- aયાન કરતી વખતે aયાનમા ંરાખવાની બાબતો 

�к�-5 : - માનવશર�ર ઉપર યોગ અ�યાસની અસરો (મન ઉપર થતી અસરો, ત&ંો 

ઉપર થતી અસરો) 

- શર�રમા ંનાડ�ઓ અન ેચ�ો 
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��P�Q9�?; 

સર�ન, એન.,“.યોગ િશ�ા એવJ ્યોગ �ારા રોગ િનવારણ”, �દ9હ� :ખેલ સા�હ.ય ક�Y�, ૧૯૯૫ 

સ.યપાલ, ઢોલનદાસ અGવાલ, “યોગ આસન એવJ ્સાધના”, �દ9હ� : ભારતીય યોગ 

સDંથાન, ૧૯૮૯. 

y©ચાર�, નર�શ?ુમાર, “સાધારણ  રોગની યૌBગક� તથા Aા?ૃિતક Bચ�ક.સા” નવી �દ9હ�  : 

ક�Y�ીય યોગ તથા Aા?ૃિતક Bચ�ક.સા અ[સુધંાન પ�રષદ, ભારત સરકાર, જવાહરલાલ 

નહ�� ભારતીય Bચ�ક.સા તથા હોિમયોપેિથક અ[સુધંાન ભવન, ૧૯૯૮. 

ગૌડ, ગગંા Aસાદ, “Aા?ૃિતક આrિુવ6ાન” શાYતાનદંનગર : આરોdય સેવા Aકાશન : 

મોર�નગર, ઉ�ર Aદ�શ, ૧૯૯૪. 

ભનદ�વ, “યોગાસન”, રાજકોટ 

બીમાન પાલ, “યોગાસન રહDય”, અમદાવાદ : A6ા Aકાશન, ૨૦૦૪. 

અ�ુણ ઠાકર, “યોગ િવ
ા સૈ4ાિંતક”, અમદાવાદ : �ªુર પmnલક�શન. 
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��.��.��� ��-2 

�� – 2 :��;<к 

(1) х!*(>P (кVшW� :��$X� �"! ��Yк��Q) 

 P;, : 

 ADથાન : �ૂં?ુ ADથાન, મaયમ ADથાન, લાpં ુADથાન અને ખ«ુ ંADથાન 

 િવજય ર�ખા ઓળંગવી : ચેDટ �ફનીશ, સો9ડર �ફનીસ, રન¬ ુ�ફનીશ 

 �$Z"P;, : 

 ADથાન : દોડ કદમો, િવQન પસાર 

 *��#�(AP : 

 આગમ દોડ, પગઠ�ક, ઉડાણ (હવાતર પ4િત, હવાચલ પ4િત, લટક પ4િત) ઉતરાણ 

 ;[�\]к : 

 (૧) પેર� ઓyાયન પ4િત : પડ, ઊભણી, ટ�, �ાઉચ, સરક, ફSક, પગબદલ 

 (૨) ડ�Dકો �ટૂ : પડ, ઊભણી, ઝોલા, �ફરક�, ફSક, પગ બદલ 

(2) �; : (K�" �"! :�
���) кVшW� :��$X� 

 K�" : ચ�ાસન, પ©ાસન, વ¯ાસન, સવાસન, �જૂગંાસન, ધ[રુાસન, મ.Dયાસન, 

સલભાસન, હલાસન, પિ°મોતાનાસન, વ�ાસન, અધ�મ.DયેY�ાસન, સવા�ગાસન, 

િશષા�સન, મrરૂાસન, x�ૃાસન, તાડાસન, મકરાસન 

 :�
���� : ઉC યી, �યૂ�ભેદન, ભ-;કા, §ામર�, શીતલી, શી.કાર� 

(3) ���; : (кV^W� :��$X�, ��Yк��Q �"! ��� P+х�$) 

 કબZ� : 

 (૧) બચાવ પ�ના ંકૌશ9યો : 

 લઘંન ર�ખા ઓળંગતા અટકાવવો, પગ પકડવો, પગ અને હાથ પકડવો, બનેં ±ટુણ 

પકડવા, કhમર પકડવી, કવર કરxુ ંડાઈવ મારવી 

 (૨) આ�મક પ�ના ંકૌશ9યો  

 લઘંન ર�ખા ઓળંગવી, લાત મારવી, પગે Dપશ� કરવો, ઘરેો તોડવો, છાપો મારવો, 

પગ છોડાવવો, હાથ છોડાવવો. 

 ખો-ખો  

 (૧) રમનારના ંકૌશ9યો  

 િસkગલ ચેઈન, ડબલ ચેઈન, ગોળ રમત, પલટ� મારવી, ડોBઝkગ કરxુ.ં 
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 (૨) મારનાર કૌશ9યો 

 પગે Dપશ� કરવો, «ૂક મારવી, ડાઈવ મારવી, ૪૫૦ ના ²ણેૂ માર કરવો, સાચી ખો. 

 ટ�બલ ટ�િનસ  

 (૧) Gીપ (પડ) : શકેન હ�Yડ Gીપ, પેન હો9ડ Gીપ 

 (૨) સિવ�સ : સાદ�, fDપન, ટોપ fDપન, બેક fDપન, સાઈડ fDપન 

 (૩) D}ોક : ફોર હ�Yડ કાઉYટર એટ�ક, બેક હ�Yડ કાઉYટર એટ�ક 

 બેડિમYટન : 

 (૧) ર�ક�ટની Gીપ : ફોર હ�Yડ Gીપ, બેક હ�Yડ Gીપ 

 (૨) શટલ કોકની Gીપ : ક�દર Gીપ, િમટ Gીપ, બેઝ Gીપ 

 (૩) સિવ�સ : ફોર હાઈ  સિવ�સ, બેક હ�Yડ લો સિવ�સ 

 (૪) D}ોક : ફોર હ�Yડ D}ોક, બેક હ�Yડ D}�ક, ઓવર હ�Yડ D}�ક, ટોસ, �ોપ શોટ, �ાઈવ 

(૪) િવિશWટ રમત : 

 મેદાન _કન અને કૌશ9ય Aાવી]ય 
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��.��.��� (ш�����к �ш	
 �����) 

�� – 2 

�� – 1 �� ����к 

�!�� "�#� �$%� &���к #�' ()*C)
 �+�,- 

FC-201 હલનચલન શા; અને ¤વય&ં િવ6ાન ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 

CC-201 શા.િશ.મા ંકસોટ�, માપન અન ેJ9ૂયાકંન ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 
CC-202 શાર��રક િશ�ણમા ં=કડાશા; ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 
EC-201 શા.િશ.મા ંઈYફોમ�શન ટ�કનોલોH ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 
EC-202 DવાD³ય િશ�ણ અન ેગાધંીિવચાર ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 

 �� ����к &���к #�' ()* C)
 ૧૬૦ ૨૪૦ ૪૦૦ ૧૬ 

 �� – 2     

PRA-   201 AાયોBગક 120 180 ૩0૦ 06 

PRA-   202 રમત સCજતા, Dપધા� અન ેEયવDથાપન    02 

PRA-   203 સાહિસક રમતો    02 

COMPL-202 ઉ
ોગ    02 
 સJહૂHવન    Gેડ 

:��;<к 

=>? :@ A�B &���к #�' ()*C)
 �+�,- 

૧. ખેલ?દૂ-ર�લે,- ¶ચી?ૂદ,- જલદ ચાલ, - ચ�ફSક ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૨ 

૨. ���; (V િવિશWટ રમત પસદં કર�લ હશે  તેના 

િસવાઈની રમત પસદં કરવી.) હ�Yડબોલ, 

બાDક�ટબોલમાથંી એક 

ટ�િનસ અને ��ક�ટમાથંી એક 

(કોઈપણ બે રમતો[ુ ંકૌશ9ય Aાવી]ય અને પચંકાય�) 

૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૨ 

૩. િવિશWટ રમત (Erહૂ રચના અને રમત દ�ખાવ) ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૨ 

 ()* 120 180 300 06 

:��;<к &���к #�' ()* C)
 �� – 1 + �� – 2     400 + 300 = 700 
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��.��.��� ��-2 

�$%� :- O*"Y*" ш�T �"! a$��� �$R�" 

FC-201 – Kinesiology and Bio-Mechanics  

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

એકમ-૧ : હલનચલન શા; અને ¤વય&ં િવ6ાનનો અથ�, Eયા`યા, મહ.વ 

એકમ-૨ : શર�ર રચનાના Jળૂ�તૂ આધારો, અfDથર સાધંાઓ અન ેતેમ[ુ ંહલનચલન 

તથા સપાટ�ઓ અન ેધર�ઓ. 

એકમ-૩ : બળrzુત ગિતિવ6ાન 

 બળિવહ�ન ગિતિવ6ાન 

 �રુ�ખ અને કોણીયગિત 

 ઘષ�ણ અને A�ેપણ 

એકમ-૪ : ગિતના િનયમો, સમતોલન અને બળના િસ4ાતંો, §મણ અન ે

fDથિતDથાપક,ઉ·ચાલન. 

એકમ-૫ : Dનાrનુા ગ.યા.મક હલનચલન[ુ ં�થૃરણ, િવિવધ રમતમા ંકૌશ9ય[ુ ંયાિં&ક 

�થૃરણ, દોડxુ,ં ?ૂદxુ,ં ફSકxુ,ં ખsચxુ ંઅને ધક�લxુ,ં રમત કૌશ9ય, યાિં&ક 

�થૃરણ – ખેલ?ૂદ, વોલીબોલ, બાDક�ટબોલ, હ�Yડબોલ, ��ક�ટ, ¸ટબોલ, 

હોક�,ખો-ખો,કબZ�. 

��P�Q9�?; 

પટ�લ હષ�દ આઈ.,પરમાર ઉદાH, “શાર��રક હલનચલનશા;” અમદાવાદ, અનડા pકુ ડ�પો. 

પટ�લ કાિંતભઆઈ આર. “શર�ર હલનચલનશા;”, ગાધંીનગર, રમા Aકાશન, ૨૦૦૮. 

અજમરિસkહ અને અYય, “શાર��રક િશ�ા તથા ઓBલfhપક અBભયાન”, lિુધયાણા, ક9યાણી પmnલશસ�,૨૦૦૪. 

િવએ�ડિમર એમ.ઝેડ., “કાઈને�ટક ઓફ �મુન મોસન.” �મુન કાઈનેટ�zસ, ૨૦૦૨. 

િવBલયhસ સી. ડબ9r ુએYડ D¹ટ, “ડાયનાટોપી – ડાયનાિમક �મુન એનાટોમી”, �મુન કાઈને�ટkzસ, ૨૦૦૬. 

એ.ક�. ઉ�પલ એYડ વી. લાવર�Yસ, “�કનેિસયોલોH ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ એzસરસાઈઝ સાયYસ”, �દ9હ�, 

~�Yડસ પmnલક�શન, ૨૦૦૪. 

પેટ�ર એમ.સી.ગીનીસ, “બાયોમેક�િનકલ ઓફ બોડ� JવુમેYટ ઈન Dપોટ�સ” િવવેક થાની, ખેલ સા�હ.ય ક�Y�, ૨૦૦૫. 

ક�ર, ગેર�ય, “Dપોટ�સ મેક�નીકલ ફોર કોચ”, YrDુકw : �મુન કાઈને�ટકલ, ૨૦૦૪. 

?ુમાર રમેશ, “ખેલ ¤વયાfY&ક� િવ6ાન” �દ9હ�, ~�Yડસ પmnલક�શન. 
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��.��.��� ��-2 

�$%� :- ш�����к �ш	
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CC-201 – Test, Measurement and Evaluation in Physical Education 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

�к�-1 : કસોટ�, માપન અન ેJ9ૂયાકનનો અથ�, Eયા`યા અન ેમહ.વ 

  માપન અન ેJ9ૂયાકંનના અ
તન Aવાહો 

એકમ-૨ : કસોટ�[ુ ંવગ�કરણ, કસોટ� પસદંગીના ંધોરણો, ચરબી માપન (Dક�ન ફો9ડ 

ક�Bલપર �ારા) 

એકમ-૩ : (અ) શાર��રક યોdયતા અને ગ.યા.મક યોdયતાની કસોટ�ઓ 

   (૧) આહપર rવુા શાર��રક યોdયતા કસોટ�,  

(૨) રાW}�ય rવુા શાર��રક યોdયતા કસોટ� 

(૩) ઈ�Yડયાના ગ.યા.મક યોdયતા કસોટ� 

 (બ) સામાYય ગ.યા.મક શfzત કસોટ�ઓ 

(૧) બેરો-સામાYય ગ.યા.મક શfzત કસોટ� 

(૨) Yrટુન ગ.યા.મક શfzત કસોટ� 

(૩) “લાસ�ન” કસોટ� 

 (ક)  �ુિધરાBભસરણ અને બળ માપન કસોટ� 

(૧) હાવડ� Dટ�પ કસોટ� (૨) ?ૂપરની ૧૨ િમિનટ દોડ/ ચાલ કસોટ� 

(૩) �ોસ-વેબર બળમાપન કસોટ� (૪) રોજશ�ની બળપામન કસોટ�. 

એકમ-૪ : રમત કૌશ9યની કસોટ� 

 બેડિમkટન (૧) લોખટ� અને મેકફશ� કસોટ� (૨) મીલર વોલ-વોલી કસોટ� 

 બાDક�ટબોલ (૧) જોનસન બાDક�ટબોલ કસોટ� (૨) લીલીચ બાDક�ટબોલ કસોટ� 

 હોક�  (૧) હરબનિસkગ હોક� કસોટ� 

 ટ�િનસ  (૧) ડાયર ટ�િનસ કસોટ� (૨) હ�વીટ ટ�િનસ કસોટ� 

 વોલીબોલ (૧) રસેલ / લYજ કસોટ� (૨) yેડ� વોલીબોલ કસોટ� 

�к�- 5 : - સામા-જક અને મનોવૈ6ાિનક કસોટ�ઓ 

  (૧) Dવ`યાલ માપન કસોટ� (સામા-જક)  

  (૨) પીટસ�ન[ુ ંસામા-જક �મતા માપન 

  (૩) Bચkતા કસોટ� (Dક�ટ) 
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��P�Q9�?; 

પી. એમ. કા�Yુ�ા, પટ�લ કાfYતભાઈ, “શાર��રક િશ�ણમા ંકસોટ�ઓ, માપન અન ેJ9ૂયાકંન” 

ગાધંીનગરમા ંAકાશન, ૨૦૦૮. 

કંસલ, દ�િવYદર, “ટ�Dટ એYડ મેઝરમેYટ ઈન Dપોટ�સ એYડ �ફBઝકલ એqrકુ�શન”, Yr ુ�દ9હ�, 

ડ�.વી.એસ. પmnલક�શન,૧૯૯૬. 

અસનાર� એમ.એચ., “શાર��રક િશ�ામs પર��ા એવJ ્માપન”, અમરાવતી અસનાર� Aકાશન. 

કલાક�  એચ.હ��રસન એYડ કલાક�  એચ. ડ�િવડ, “એ8�લક�શન ઓફ મેઝરમેYટ �ુ �ફBઝકલ 

એqrકુ�શન”, Yrજુસ� AYેટ�સ હોલ ઈYક, ૧૯૮૭. 

જોYસન બેર�યએલ, નેલસન Vક ક�.,  “Aે�zટકલ મેઝરમYેટ ફોર ઈવ9ેrએુશન ઈન �ફBઝકલ 

એqrકુ�શન”, �દ9હ�, �રુ-જત પmnલક�શન, ૧૯૮૬. 

કોરબન ચા9સ� બી. �ુથ લેYડ સી., “કોYસ�ેટ ઓફ �ફBઝકલ �ફટનેશ વીથ લેબોર�ટર�ઝ”, ડબ9r ુ

એમ.સી.yોન પmnલશર, લોવા, ૧૯૮૯. 

બોમGાટનર ટ�ડ એ., Vzસન એY«ુ એસ., “મેઝરમેYટ ફોર ઈવે9rએુશન ઈન �ફBઝકલ 

એqrકુ�શન એYડ એzસરસાઈઝ સાયYસ”, એ�રઝોના, ૧૯૯૪. 

િમ¦ા, �રૂજ ચ�ંા, “ટ�Dટ એYડ મેઝરમેYટ ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન”, Yr ુ�દ9હ� Dપોટ�સ 

પmnલક�શન, ૨૦૦૫. 

િસkગ રાજ, “ટ�કિનક ઓફ મઝેરમેYટ એYડ ઈવે9rએુશન”, Yr ુ�દ9હ�, કોમનવે9થ પmnલશસ�, 

૧૯૯૪ 

V.આર.મોરw અને અYય, “મેઝરમYેટ એYડ ઈવ9ેrએુશન” ઈન �મુન પરફwમ�Yસ”, �મુન 

કાઈનટે�ક, r.ુએસ.એ., ૨૦૦૦. 

પી.એમ. કા�Yુ�ા, પટ�લ કાfYતભાઈ, “�ફBઝકલ �ફટનેશ એYડ વેલનેશ”, ગાધંીનગર : રમા 

Aકાશન, ૨૦૧૦. 
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CC-202 – Statistics in Physical Education 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 : =કડાશા;નો અથ�, Eયા`યા, Dવ�પ અને અગ.યતા, 

�к�-૨ : આxિૃ� િવતરણ, મaયવત� fDથિતના ંમાપ, મaયક, મaયDથ, બºુલક, ચbથુ�કો, 

દશાશંકો અને શતાશંકો 

�к�-૩  : (અ) Aસાર માનના ંમાપો, િવDતાર, સર�રાશ િવચલન, ચbથુ�ક િવચલન, 

AમાBણત િવચલન  

 (બ) આલેખનો અથ�, Eયા`યા, ઉપયોBગતા, Aકાર. 

એકમ-૪ : (અ) સહસબંધંાકં / (૧) �ણુાનં Aઘાતની ર�ત (૨) �માકં સહસબંધંની ર�ત 

 (બ) Aામા]ય વ�, અથ� �ણુ ધમw, િવ�પતા, ક?ુદતા 

એકમ-૫ : ટ�-Dક�લ, િવચરણ, સહિવચરણ �થૃરણ, 

 - શાર��રક િશ�ણમા ંકોh�rટુરની અગ.યતા. 

��P�Q9�?; 

પાર�ખ, ભગવાનલાલ ઉ. િ&વેદ� મ[ભુાઈ દ., “િશ�ણમા ં=કડાશા;”, અમદાવાદ, 

rિુનવિસ�ટ� Gથં, િનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રાqય , ૧૯૯૪ 

પટ�લ, આ.મારામ V., સોલકં� દ�વેY� બી., “શાર��રક િશ�ણમા ંસશંોધન પ4િતઓ”, અમદાવાદ 

ભાવીન ઇ8YDટટ�ટૂ,૧૯૯૭. 

પાર�ખ, �રુ�શ સી., દ�B�ત એસ. ક�., “મનોવૈ6ાિનક સશંોધનોમા ં=કડાશા;ીય A��યા”, 

�ુનાગઢ, ચપંા Aકાશન, ૧૯૯૫. 

પાર�ખ �રુ�શ સી., “અAાચલીય =કડાશા;”, �ુનાગઢ, �જુરાત રાqય, ૧૯૯૮. 

વમા� Aકાસ V., “એ ટ�zસ pકુ ઓફ Dપોટ�સ Dટ��ટ�Dટકલ એqrકુ�શન  એYડ �ફBઝકલ Dપોટ�સ” 

Yr�ુદ9હ�, મ}ેોપોBલટન, ૧૯૮૬. 

હો9લીડાય મીટાલે, એYડ lઈુસ �ોહ�ન, “Dટ��ટ�Dટકલ ફોર એqrકુ�શન એYડ �ફBઝકલ 

એqrકુ�શન” લેડ�ન હાપ�ર એYડ રો પmnલશસ�, Yrયુોક� , ૧૯૭૯. 

કલાક� , એચ. હ��રસન, “�રસચ� Aોસેસ ઇન �ફBઝકલ એqrકુ�શન હ�9� ્એqrકુ�શન એYડ 

�ર��એશન”, Yrજુસ� િAYટ�સ હોલ ઈYક, ૧૯૭૯. 
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ચિનયારા, એન.V., “સશંોધન અહ�વાલ”, અમદાવાદ ઓમ િAYટસ�, ૨૦૦૭. 

ઉચાટ, �દનેશચ�ં એ., “સશંોધન સમDયા પસદંગીના સૈ4ાિંતક અને Eયવહા�ુ આધારો” રાજકોટ, 

પારસ Aકાશન,૧૯૯૭. 

પટ�લ, કાfંYતભાઈ, કા�Yુ�ા A�લુાલ, ગોઠ� જગદ�શચ�ં, “શાર��રક િશ�ણ અને રમત-ગમતમા ં

=કડાશા; ”, ગાધંીનગર, રમા Aકાશન, ૨૦૦૪. 

ઉચાટ, ડ�.એ., “સશંોધન િવિશWટ પ4િતઓ”, અમીન માગં�, ’શાતં’ રાજકોટ, ૨૦૦૪. 

થોમસ Vર� આર., નેશનલ V ક�., “�રસચ� મેથડસ� ઈન �ફBઝકલ એ�zટિવટ�”, �મુન 

કાઈનટે�કલ, r.ુએસ.એ., ૧૯૯૬. 

શીવ રામ��Wના એસ., “Dટ�ટ��Dટક ફોર �ફBઝકલ એqrકુ�શન, Yr�ુદ9હ�, ~�Yડસ પmnલક�શન.” 
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 (�+�,- : �� ����к 2 + :��;<к 2) 

�$%� : ш�����к �ш	
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EC-201 – Information Technology in Physical Education 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 

�к�-1 кfgh)-� "!-$кQ  

- `યાલ, નેટવક�ના Aકારો – LAN, MAN, WAN 

- નેટવક� ટોપોલોH – રPગ, Dટાર, બસ, મેશ 

- LANના Aકાર – કલાયYટ / સવ�ર, પીઅર �ુ પીઅર 

- નોટવક� �ડવાઈસીસ – હબ / Dવીચ, ર�પીટસ�, yીજ, રાઉટર, ગેટવે 

એકમ-૨ -  ઇYટરનેટ 

- ઇYટરનેટનો અથ�, ઇિતહાસ 

- ઇYટરનેટના ઉપયોગો, WWWનો  પ�રચય 

- ઇYટરનેટ એzસેસના િવz9પો : ડાયલ અપ એzસેસ, ડાયર�zટ એzસેસ. 

- મોડ�મનો પ�રચય, વેબ yાઉઝરનો ઉપયોગ (રમતગમતની Axિૃ� માટ� િવશેષ) 

- પ�રચયઃ-ઇYટરનેટ સિવ�સ Aોવાઈડર, rિુનફોમ� �રસોસ� લોક�ટક, સચ� એ8Yજન 

- ઈ-મેઈલનો `યાલ, ક�વી ર�તે કાય� કર�, ક�વી રાતે મોકલાય અને ર�સીવ કરાય. 

એકમ-૩ - HTMLનો ઉપયોગ કર�ને વેબ �ડઝાઈન 

- HTML કાય��મનો પ�રચય 

- ટ�dસ અને અગ.યની લા�Bણકતાઓ 

- HTML ડો¼મેુYટ[ુ ંમાળ²ુ ં– હ�ડ અને બોડ� ટ�ગ 

- HTML ડો¼મેુYટ[ુ ંહ�ડPગ, પેર�Gાફ, લાઈન, yેક, હોર�ઝોYટલ �લ 

- ફોYટ Dટાઈલ : બો9ડ, ઈટાલીક, _ડરલાઈન 

- BલDટના Aકારો – ઓડ�ર અને અનઓડ�ર 

- લPક�ગ ડો¼મેુYટ : એ½ટન�લ લPક અને ઈYટન�લ લPક 

- Gા�ફzસ અને ઈમેજ, મ9ટ�િમ�ડયા – સાઉYડ અને િવડ�યો 

- ટ�બલ : ક��ટન, ટ�બલ રો. ટ�બલ ડ�ટા, ટ�બલ હ�ડPગ, બોડ�ર, સેલ Dપેિસkગ અને રો Dપાન 

કોલ Dપાન, એલાઈમેYટ 

- ફોમ� પ�રચયય ફોમ� �ડઝાઈન : ચેક બોzસ, ર�ડ�યો બટન, ટ�½ટ બોzસ, �ોપ ડાઉન 

બોzસ, લીDટ બોzસ, કમાYડ બટન 
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એકમ-૪ :    AેઝYટ�શન સો¾ટવેર 

- AેઝYટ�શન સો¾ટવેરઃ ઓપન ઓ�ફસ  - Impress પ�રચય, જ��રયાત 

- AેઝYટ�શન સો¾ટવેરઃ �ારા થતા ં�ુદા ં�ુદા ંકાયw અને િવિશWટ સગવડતાઓ 

- AેઝYટ�શન તૈયાર કરxુ ંનવી Dલાઇડ ઉમેરવી, Dલાઇડ ડ�લીટ કરવી, Dલાઇડને 

એક જdયા ઉપરથી ખસડે�ને બીH જdયા પર લઇ જવી 

- nલેYક AેઝYટ�શનમા ંટ�½ટ ઉમરેવી, ફોYટ બદલવા, Dલાઇડ લેઆઉટ જણાવવો, 

Dલાઇડ �ડઝાઇન જણાવવી 

- કDટમ એિનમેશન અને Dલાઇડ }ા8Yઝશન જણાવxુ ં

- Dલાઇડ શો કરવો 

એકમ-૫ :  િવDતારપ&ક અને =કડાશા; 

- ઇલેક}ોિનક DAેડશીટ સો¾ટવેરઃ ઓપન ઓ�ફસ – Calc નો પ�રચય 

- ઓપન ઓ�ફસ – Calcના ફાયદા, વક�શીટ અને વક�pકુ 

- સેલમા ંડ�ટાની એY}� કરવી, �ધુારવી, નકલ કરવી, ખસેડવી 

- ફોમ�ટ સે9સ તેમજ ખાના,ં હાર તથા Dતભં ઉમેરવા 

- વક�શીટની નકલ કરવી, ખસેડવી, �ૂર કરવી, નામ બદલxુ ં

- પ�રચયઃ- �&ૂ (ફોhrલુા) અન ેિવધેય (ફંકશન) 

- આxિૃ� િવતરણ માટ�ઃ મaયક, મaયDથ, બºુલક,  

- આલેખઃ કોલમ, બાર, લાઇન, પાઇ. 

 :!i-�* 

- "!-$кQ"; ���Y� 

- Nc-�"!- �"! N-�!N*"; ����� 

- $!#�,j�N" ("; HTMLk��;) 

- ���"! *�� M�" M�\�  - Impress ��� l*�N, ш; ����� к�$� 

- M�" M�\�  - Calc ���Y�, &к,�к�� 
���M 

��P�Q9�?; 

કh�rટૂર નેટવક�સ – ટ�નેબમ અને એY�r ુએસ., AેYટ�સ-હોલ ઓફ ઇ�Yડયી Aા.લી. 

ઓપન ઓ�ફસ, ઇYટરનેટઃ એન ઇY}ોડzશન – ટાટા મેકGો હ�લ પnલીક�શન – Yr ુ�દ9હ�, ટ�ચ યોર 

સે9ફ HTML in 24 Hrs – ઓBલવર ટ�ક મીડ�યા, વેબ �ડઝાઇન િવથ HTML- ટાટા મેકGો હ�લ 

પnલીક�શન – Yr ુ�દ9હ� 
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��.��.��� ��-2 

�$%� :- l$�lm� �ш	
  �"! ��L��$Y�� 

EC-202-Health Education and Gandhian Thought 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 :  શા�રર�ક િશ�ણ, DવાD³ય િશ�ણ, (શાર��રક-માનિસક, સામા-જક) અને રંજનનો અથ�, 

Eયા`યા, હ�bઓુ aયેયો, િસ4ાતંો, રંજનની પ4િતઓ અને િવિવધ વય�ૂથો માટ� રંજન 

કાય��મો. 

�к�-૨ : (અ) વાતાવરણીય અને Eયવસાિયક અવરોધ અને Aાથિમક સારવાર 

  (A�ૂષણ V Eયવસાયમા ંજોડાયા હોય તેની અસર, દા.ત. �કરણો.સવ) 

 (બ) સસંગ�જYય રોગો તેમના Aિતકારક અને ઉપચારક ઉપાયો (એઈÀસ, હવા,પાણી 

અને ખોરાક) 

એકમ-૩ : શાળા આરોdય કાય��મ અને Eયfzતગત આરોdય 

- Eયfzતગત DવાD³યની જ��રયાત અને  ળવણી 

- માનિસક આરોdય 

એકમ-૪ : વDતી િશ�ણ (પોલીસી) 

- વDતી િવDફોટના ંકારણો અને પગલા ં

- રાW}�ય ?ુ�ંુબ ક9યાણ 

-  તીય િશ�ણ અને જ��રયાત 

એકમ-૫ : સલામતી િશ�ણ 

��P�Q9�?; 

અજમેરિસkહ અને અYય, “શાર��રક િશ�ણ તથા ઓBલfhપક અBભયાન”, lિુધયાણા, ક9યાણી પmnલશસ�, ૨૦૦૪. 

િમલર, ડ�િવડ ક�. એYડ�.અબ�ન એલન, “�ફટનેશ એ લાઈફ ટાઈમ કમીટમેYટ”, �દ9હ� : �રુHત પmnલક�શન, ૧૯૮૨. 

?ુલ, દ�વેY�િસkહ, “શર�ર રચના ��યાિવ6ાન અને DવાD³ય િશ�ણ” �દ9હ� : ~�Yડઝ પmnલક�શન, ૧૯૯૮. 

ચા�ુ, સપરા, યોગરાજ થાની, “DવાD³ય િશ�ણ 6ાનકોષ”, �દ9હ� : Dપોટ�સ પmnલક�શન, ૨૦૦૩. 

વમા�, ક�. ક�., “DવાD³ય િશ�ણ”, �દ9હ� : ~�Yડઝ પmnલક�શન. 

A પિત, બી.એ., પડંÁા અને મહ�તા િવ�ુબેન, “માનવ શર�ર અને Eયાયમ” ગાધંીનગર : �જુરાત રાqય પાઠÁ�Dુતક 

મડંળ. ૨૦૦૦. 

સરવૈયા H.ટ�., “DવાD³ય િશ�ણ અને રમત Bચ�ક.સાશા;”, ગાધંીનગર : �જુરાત રાqય પાઠÁ�Dુતક મડંળ, ૨૦૦૧. 

ભÂ, Bગ�રશ આર., ભÂ AÃમુન આર., “શર�ર િવ6ાન આરોdય શા; અને રમત િવ6ાન,” અમદાવાદ : ધવલ 

Aકાશન, ૨૦૦૬. 
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��.��.��� ��-2 

�� – 2 :��;<к 

(1)  х!*(>P : (кVшW� :�$�X� �"! ��Yк��Q) 

 ��*! P;, (4 X 100 ��-� �"! 4 X 400 ��-� ) 

 ADથાન, ટ�પાબદલ પ4િત અને �ફિનિસkગ 

¶ચી?ૂદ (પલાણ પ4િત અને ફોDબર� ફલોપ પ4િત) : 

આગમન દોડ, પગઠ�ક, વાસં પસાર, ઉ�રાણ 

જલદ ચાલ : 

(૧) પગની fDથિત (2) શર�ર વળાકં 

ચ�ફSક : 

પડ, AારંBભક fDથિત, ઝોલા, �ફરક�, ફSક 

(૨) રમતો : (કૌશ9ય Aાવી]ય, પચંકાય� અને રમત દ�ખાવ) 

હ�Yડબોલ : 

(૧) ��બલPગ : મaયમ, ¶Äુ,ં નીÄુ ં

(૨) પાિસkગઃ ચેDટ પાસં, ઓવર હ�ડ પાસ, �રDટ પાસ, બાઉYસ પાસ, �શુ પાસ 

(૩) ��ુટkગ : જhપ �ટૂ લÅગ, જhપ �ટૂ હાઈ, ફાલ �ટૂ, જhપ ફાલ �ટૂ, લÅગ 

�ટૂ, D}�ટ શટ� વીથ nલોકPગ Dટ�પ, D}�ટ શોટ વીધાઉટ nલોકPગ Dટ�પ, ગોલ�કપPગ  

બાDક�ટબોલ :- 

(૧) પાિસkગ : � ૂહ�Yડ ચેDટ પાસ, � ૂહ�Yડ બાઉYસ પાસ, ઓવર હ�ડ પાસ, ºકૂ 

પાસ, વન હ�Yડ બેઝબોલ પાસ, સાઈડ આમ� પાસ, �ુ હ�Yડ �રસીિવkગ, વન હ�Yડ 

�રસીિવkગ 

(૨) ��બલPગ : મaયમ ¶Äુ,ં નીÄુ ં

(૩) ��ૂટkગ : લેઅપ શોટ, જhપ શોટ, સે�ટ શોપ, ~� Æો,અટકxુ ં�રબાઉ�YડÇગ, 

િપવો�ટkગ 

ટ�િનસ : 

ર�ક�ટ પzzડ, DટાYસ, વનહ�Yડ ફોરહ�Yડ D}ોક, વનહ�Yડ બેક હ�YડD}ોક, �ુ હ�Yડ ફોરહ�Yડ 

D}ોક, �ુ હ�Yડ બેક હ�Yડ D}ોક, લોબ D}ોક,�ોપ D}ોક,Dમશે, જhપ Dમેશ, ચોપ, ¸ટવક�  

સિવ�સ :- સાઈડ આમ�, ~Yટ સિવ�સ 

D}ોક : 



 24 

��ક�ટ 

 (૧) બે�ટkગ : ફોરવડ� �ડફ�fYસવ D}ોક, બેકવડ� �ડફ�fYસવ D}ોક. 

 (૨) બોBલkગ :ફાDટઃ ઈન fDવÇગ, આઉટ fDવÇગ (BGપ,રન અપ,બોBલkગ એzશન, ફોલો Æો) 

  fDપન : લેગ fDપન, ઓફ fDપન (BGપ,રન અપ, બોBલkગ એzશન, ફોલો Æો) 

 (૩) �ફ9ડPગ : 

 (૪) ક�Bચkગ : 

 (૫) ÆોÈગ : 

(૩) િવશWટ રમત : 

 Erહૂરચના અને રમત દ�ખાવ  
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��.��.��� (ш�����к �ш	
 �����) 

�� – 3 

�� – 1 

�!�� "�#� �$%� &���к #�' ()*C)
 �+�,- 

FC-301 રમત Bચ�ક.સાશા; 40 60 100 04 

CC-301 રમત મનોિવ6ાન 40 60 100 04 
CC-302 કસરતીય શર�ર િવ6ાન 40 60 100 04 
EC-301 શાર��રક યોdયતા અને �fુDથત 40 60 100 04 
EC-302 Eયવસાિયક સCજતા અન ેઅ�યાસ�મ  

રચના 

40 60 100 04 

 �� ����к &���к #�' ()* C)
 160 240 400 16 

PRA-   E01 AાયોBગક 120 180 300 4D 

PRA-   E02 રમત સCજતા, Dપધા� અન ેEયવDથાપન    45 

COMPL-E01 GામHવન પદયા&ા    45 

COMPL-E02 ઉ
ોગ    45 
 સJહૂHવન    9!, 

�� – 2 

:��;<к 

=>? :@ A�B K���к #�' ()*C)
 �+�,- 

1. ખેલ?દૂ -Dટ�પલ ચેજ,લગંડ�ફાળ ?દૂ,-બરછ�ફSક,-

હથોડાફSક 

40 60 100 02 

2. ���; (V િવિશWટ રમત પસદં કર�લ હશે  તેના 

િસવાઈની રમત પસદં કરવી.) 

વોલીબોલ, નટેબોલ માથંી એક ¸ટબોલ, સો¾ટ 

બોલ, હોક�માથંી એક (કોઈપણ બે રમતો[ુ ં

કૌશ9ય Aાિવ]ય અન ેપચંકાય�) 

40 60 100 02 

3. િવિશWટ રમત (સમG દ�ખાવ અને પચંકાય�) 40 60 100 02 

 ?ુલ 120 180 300 46 

AાયોBગક =ત�રક બા> ?ુલ �ણુ  ભાગ – ૧ + ભાગ – ૨  ૪૦૦ + ૩૦૦ = ૭૦૦ 
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��.��.��� ��-3 

�$%� :- ��� <Y�кJ��ш�T 

FC-301 – Sport Medicine 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 

�к�-1 : રમત Bચ�ક.સાનો અથ� Eયા`યા, aયેય, હ�bઓુ, આ±િુનક `યાલ અને અગ.યતા. 

�к�-૨ : (અ) રમતગમતમા ંઈ ઓ અને Aાથિમક સારવાર 

  ઘા, જખમ, છોલxુ,ં Dનાrુ ંખેચાણ, મચક, હાડકા[ુ ંખસી જxુ,ં ટ�િનસ એ9બો, 

અfDથભગં 

 (બ) ઈ ઓ થવાના ંકારણો, ઈ  રોકવાના ઉપાયો, �નુઃfDથિત Aા8�ત _ગે Aાથિમક 

સારવાર 

એકમ-૩ : માલીશ અને ઉપચાર પ4િતઓનો અથ�, Eયા`યા, Aકારો અને મહ.વ 

 હાઈ�ોથેરાપી, ઈલેz}ોથેરાપી, એzસરસાઈઝ થેરાપી, �ાયો થેરાપી અને થમwથેરાપી 

એકમ-૪ : આહાર- સમતોલ આહારનો અથ�, Eયા`યા, આહારના ંઘટકો, તેમજ ખલેાડ�ઓ માટ� 

આહારની અગ.યતા, 

-   Hવ શfzત ઉ.પાદકો (બાયોએન-ª�ટક), અથ�, Eયા`યા અને અગ.યતા 

એકમ-૫ : ?ૃિ&મ શfzતવધ�ક દવાઓ (ડોપPગ) 

 અથ�, Aકારો, તેમજ રમતગમતના ધોરણ પર થતી અસરો 

- iÉૂપાન અને મ
પાનની રમતગમતના ધોરણ પર થતી અસરો. 

- વ9ડ� એYટ� ડોપPગ એજYસી �ારા Aિતબિંધત દવાઓ તેમજ તેના �ારા થતી આડઅસરો. 

��P�Q9�?; 

કલાક� નેYસી, “Dપોટ�સ Yr�ુ}શન ગાઈડpકુ”, �મુન કાઈનેટ�ક, લીઈઝયોર Aેસ, ચેhપેઈન, ૧૯૯૦. 

��Dક�લ �ુડ� એ., “Dપોટ�સ Yr}ુ�શન” વોિશkdટન, ડ�.સી. ૨૦૦૦. 

પાઠક V.ડ�., “પોષણ ઉ
ોગ”, અમદાવાદ rિુન. Gથં િનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રાqય, ૧૯૭૪. 

પાYડ� પી.ક�., “નો હાઉ Dપોટ�સ મે�ડિસન”, જલધંર pકુ માકÊટ, ૧૯૮૯. 

હ��રસ, માક� Dલાઈડ િવBલયhસ, િવBલયhસ ડ� Dટ�નીશ એYડ લાઈમ V.મીસેલ, “ઓzસફડ� ટ�zસ pકુ ઓફ 

Dપોટ�સ મે�ડિસન”, Yrયુોક� , ઓzસફોડ� rિુન.Aેસ, ૧૯૯૬. 

પટ�લ હષ�દ આઈ.,ચિનયારા નવીનચ�ં V. “રમત િવ6ાન”, અમદાવાદ : અનડા Aકાશન, ૧૯૮૭. 

સાવBલયા જમનાદાસ, સોની જતીન?ુમાર, સાવBલયા જગદ�શ, “રમતિવ6ાન”, પાટણ : હ�મચ�ંાચાય� 

ઉ�ર �જુરાત rિુન., ૨૦૦૬. 

પટ�લ Jકુ�શભાઈ H., “રમત િવ6ાન”, િવસનગર :�જુરાત, ૨૦૦૫. 

િસkહ િવજય, “શાર��રક િશ�ા મs ખલે Bચ�ક.સા”, Yr ુ�દ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન. 
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��.��.��� ��-3 

�$%� :- ��� �";�$R�" 

CC-301 – Sports Psychology  

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 : શાર��રક િશ�ણ અને રમત મનોિવ6ાનનો અથ�, Eયા`યા અન ેઅગ.યતા 

એકમ-૨ : (અ) શીખવવાની A��યા, અથ�, Eયા`ય, િસ4ાતંો, િનયમો તથા તે[ુ ંઅમલીકરણ 

 (બ) િશ�ણ સ�ંમણનો અથ�, Eયા`યા Aકાર, િસ4ાતં અને અમલીકરણ 

એકમ-૩ : વૈયfzતક BભËતાનો અથ�, Eયા`યા Aકારો, અન ેકારણો 

- શર�ર Aકાર Aમાણે રમત Axિૃ�, વૈયfzતક BભËતા, અન ેતેમના કૌશ9ય 

િશ�ણ અન ેરમત દ�ખાવ ઉપર Aભાવ 

એકમ-૪ : (અ) સવંગ�નો અથ�, Eયા`યા, Aકારો અને લ�ણો 

  - રમત-ગમત િસ�4 Aા8�તને અસર કરતા મનોવૈ6ાિનક પર�બળો Vવા ંક� 

ભારણ, Bચkતા, તનાવ અન ેઆ�મકતા 

 (બ) Aેરણાનો અથ�, Eયા`યા, Aકારો, રમત-ગમતના ંAેરણાની ગિતશીલતા અને 

પ4િતઓ  

એકમ-૫ : (અ) Eયfzત.વનો અથ�, Eયા`યા, Eયfzત.વના આયામ, Eયfzત.વ અને દ�ખાવ, 

શાર��રક િશ�ણ અને રમતો �ારા Eયfzત.વ િવકાસ. 

 (બ) Dપધા�ની માનોિવ6ાન તૈયાર�, Eયા`યા, િસ4ાતં, aયેય, મનોવ6ૈાિનક 

તૈયાર�ઓ Aભાિવત કરતા ંઘટકો, �ૂંકાગાળાની મનોવૈ6ાિનક તૈયાર�, 

લાબંાગાળાની મનોવૈ6ાિનક તૈયાર� 

��P�Q9�?; 

અજમેરિસkહ અને અYય, “શાર��રક િશ�ણ તથા ઓBલfhપક અBભયાન”, lિુધયાણા : ક9યાણી 

પmnલશસ�, ૨૦૦૪. 

િસkગર, �રચાડ� એમ., “સાયકોલોH ઈન Dપટે�સ મે³ડસ એYડ એ8�લક�શન”, �દ9હ� : �રુ-જત 

પmnલક�શન, ૧૯૬૨. 

કમલેશ, એસ.એલ., “સાયકોલોH ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ Dપોટ�સ”, Yr ુ�દ9હ� : 

મે}ોપોBલટન pકુ કંપની, ૧૯૯૮. 
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કંવર, આર.સી., “િશ�ા એવJ ્��ડા મનોિવ6ાન”, દાતંોલી, નાગ�રુ અિમત yધસ� પmnલક�શન, 

૨૦૦૨. 

કમલેશ મદન, “Eયાયામ એવJ ્��ડા મનોિવ6ાન”, Yr ુ�દ9હ� : મ}ેોપોBલ�ટક pકુ કંપની, ૧૯૯૮. 

પટ�લ આ.મારામ, સોલકં� દ�વેY�િસkહ, “રમત મનોિવ6ાન”, અમદાવાદ :ભારત ઈYDટ�ટ�ટુ, ૧૯૯૭. 

રિવY� _ધા�રયા અન ેઅYય, “શૈ�Bણક  અને રમત મનોિવ6ાન”, �જુરાત રાqય પાઠÁ �Dુતક 

મડંળ, ૨૦૦૨. 

પાઠક પી.ડ�., “િશ�ા મનોિવ6ાન” અમદાવાદ  : rિુન. Gથં િનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રાqય,૧૯૯૧, 

સમરે�ન ચ�વત�, “Dપોટ�સ સાયકોલોH”, �દ9હ� : Dપોટ�સ પmnલક�શન, ૧૯૯૮. 

પચંોર� એસ.ક�., “Dપોટ�સ સાયકોલોH”, કોમનવે9થ પmnલશર, ૧૯૯૮. 

િવBલયhસ Vપન એમ., “એ�લાઈડ Dપોટ�સ સાયકોલોH”, ક�લપોિનયા : લડંન ટોર�Yટો, માય�ફ9ડ 

પmnલશPગ કંપની ,૧૯૯૩. 

મોર�સ ટોની, �મુરેસ� Vફ, “Dપોટ�સ સાયકોલોH”, સેzYડ એડ�શન, જહોન વેલી એYડ સYસ 

ઓ9}ોલીયા લીમીટ�ડ, ૨૦૦૪. 
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��.��.��� ��-3 

�$%� :-к����� ш��� �$R�" 

CC-302 – Exercise Physiology 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 : કસરતીય શર�ર િવ6ાનનો અથ�, Eયા`યા, અગ.યતા અને Eયાપ. 

�к�-2 : Dનાr,ુ Dનાrનુા Aકારો અને Dનાrકુોષના Aકારો 

- ઐ8·છક Dનાrઓુના �ણુધમw, રચના, કાયw , Dનાr ુકાયw માટ� શfzત. 

- Dનાr ુસકંોચન દરિમયાન Dનાrમુા ંથતા ફ�રફાર. 

એકમ-૩ : શર�રના ંિવિવધ ત&ંો રચના અને કાયw તથા ત&ંો પર થતી Eયાયામની અસરો. 

 (Dનાrતુ&ં, �ુિધરાBભસરણ ત&ં, �સનત&ં, ચેતાત&ં, પાચનત&ં) 

એકમ-૪ : સેકYડ િવYડ એYડ Aાણવાr[ુુ ંદ�x ુ,ં ઉWમાAરેક Eયાયામ, ક�Yડશિનkગ થાક અને  

?ુલીન ડાઉન. 

એકમ-૫ : મેદDવીતા અન ેઆહાર 

��P�Q9�? 

ચાhપે, પામેલા સી.એYડ હ�ર� ર�ચાડ� એ., “બાયોક�મેD}�”, Yrજુસ� : રાવલે પmnલશર, હ�મ�ટોન, 

૧૯૯૪. 

��Dક�લ �ુડ� એ., “Dપોટ�સ Yr}ુ�શન”, લડંન : Yrયુોક�  વોિશkdટન, ડ�. સી., સી.આર.સી.Aેસ, 

બોકાર�ટોન, ૨૦૦૦ 

શમા� આર.ક�., “Eયાયામ ��યા િવ6ાન એવJ ્ખેલ Bચ�ક.સા શા;”, નવી �દ9હ� :��ડા સા�હ.ય 

Aકાશન, ૧૯૯૯. 

સાવBલયા જમનાદાસ, સોની જતીન?ુમાર, સાવBલયા જગદ�શ, “રમતિવ6ાન”, પાટણ : 

હ�મચ�ંાચાય� ઉ�ર �જુરાત rિુન. ૨૦૦૬. 

પટ�લ હષ�દભાઈ આઈ.,ચિનયારા નવીનચ�ં V., “રમત િવ6ાન” અમદાવાદ :અનડા 

Aકાશન,૧૯૮૭ 

પટ�લ Jકુ�શભાઈ H., “રમતિવ6ાન”, િવસનગર, �જુરાત ૨૦૦૫. 

પટ�લ હષ�દભાઈ આઈ.,પરમાર ઉદાH, “શાર��રક હલનચલન શા;”  અમદાવાદ અનડા pકુ ડ�પો. 

પટ�લ હષ�દભાઈ આઈ., “કસરતીય શર�ર િવ6ાન”, અમદાવાદ, અનડા pકુ �ડપો.,૧૯૯૪. 

પટ�લ કાિંતભાઈ રા., “શર�ર હલનચલન શા;”, ગાધંીનગર : રમા Aકાશન,૨૦૦૬. 
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પાડં�, પી. ક�., “નો હાઉ Dપોટ�સ મે�ડિસન”, જલધંર : એ.પી. પmnલશર,૧૯૮૯. 

ફોzસ, એડવડ� એલ., બોવસ� ર�ચાડ� ડબ9r.ુ ફોસ િમલ� એલ., “ધી �ફBઝયોલોHકલ બેસીસ ઓફ 

�ફBઝકલ એqrકુ�શ‘ એYડ એ³લે�ટક”, yાઉન પmnલશર, લોવા, ૧૯૮૯. 

બોવેસ�, �રચાડ� ડબ9r.ુ એYડ ફોકલ એડવડ� એલ. “Dપોટ�સ �ફBઝયોલોH”, yાઉન પmnલશર, 

લોવા,૧૯૯૨. 

અજમેરિસkહ અને અYય, “શાર��રક િશ�ણ તથા ઓBલfhપક અBભયાન”, lિુધયાણા : ક9યાણી 

પmnલશસ�, ૨૦૦૪. 

ગૌર�, ��Dટોફર £હોન, “�ફBઝયોલોHકલ ટ�Dટ ઈલાઈટ એ³લેટસ” �મુન કાઈન�ેટકસ, ઓD}�Bલઆ : 

Dપોટ�સ કિમશન,૨૦૦૦. 
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��.��.��� ��-3 

�$%� :- ш�����к �;n��� �"! o)pl?�� 

EC-301 – Physical Fitness and Welness 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

�к�-1 : -  શર��રક યોdયતાનો અથ� અને Eયા`યા 

- શાર��રક યોdયતાની અગ.યતા 

- શાર��રક યોdયતાના ફાયદાઓ 

 (શાર��રક અને માનિસક) 

એકમ-૨ : - શાર��રક યોdયતાના ંઘટકો અન ેતે[ુ ંJ9ૂયાકંન 

- DવાDથય સબંિંધત યોdયતા 

- રમત કૌશ9ય સબંિંધત યોdયતા 

એકમ-૩ : યોdયતાની Axિૃ�ઓ 

- એરોBબક ડાYસ, પાણીની કસરતો, મગજની (માનિસક) તાલીમ, ચપળતા અને 

સમતોલન તાલીમ, આઈસોમે}�ક તલીમ, સાઇકલPગ, સીડ� ચઢ-ઊતર, }�ડિમલ 

અYય શાર��રક Axિૃ�ઓ 

- શાર��રક યોdયતા અને તણાવ EયવDથાપન. 

એકમ-૪ : - શાર��રક યોdયતાનો િવકાસ અને તનેી  ળવણીના ંપગિથયા ં

- શાર��રક યોdયતાને અસર કરતા ંપ�રબળો 

એકમ-૫ : - �ખુાકાર�નો અથ�,Eયા`યા 

- �ખુાકાર�ના ઘટકો 

- વb ૂ�ણકનો �ખુાકાર�મા ંફાળો 

- �ખુાકાર�ના ફાયદાઓ 

��P�Q9�?; 

એલન ડબ9r.ુ Vzસન, “�ફBઝકલ એ�zટિવટ� ફોર હ�9થ એYડ �ફટનેશ”, r.ુએસ.એ. : �મુન કાઈને�ટzસ, ૧૯૯૯. 

Vરો9ડ એસ. Gીનબગ�, “�ફBઝકલ �ફટનેશ એYડ વેલનેસ”, (&ીH આxિૃ�), r.ુએસ.એ. �મુન કાઈને�ટzસ,૨૦૦૪. 

�કરટાણી,ર�મા,. “�ફBઝકલ �ફટનેશ”, �દ9હ� : ખેલ સા�હ.ય ક�Y�,૧૯૯૮. 

ઉ�પલ, એ.ક�., “�ફBઝકલ �ફટનેશ એYડ વેલનેશ”, �દ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન. 

કા�Yુ�ા પી.એમ., પટ�લ કાfYતભાઈ, “�ફBઝકલ �ફટનેશ અને વેલનેસ”, ગાધંીનગર : રમા Aકાશન,૨૦૧૦. 
 



 32 

��.��.��� ��-3 

�$%� :- q��$����к o)�rS�� �"! ������� �Y"� 
EC-302 – Professional Prepartion and Construction of Curriculam 

�+�,--3                                                                              к*�к-D4 
 

 

એકમ-૧ : શાર��રક િશ�ણમા ંિશ�ણ, િશ�ણનો િવકાસ તમેજ ભારતમા ંરમતગમત અને 

શાર��રક િશ�ણના Eયાવસાિયક અ�યાસ�મો 

એકમ-૨ : Eયવસાિયક નીિતમતા અથવા આચારસ�ંહતા તેમજ શાર��રક િશ�ણના િશ�કની 

લા�Bણકતાઓ અને લાયકાતો. 

એકમ-૩ : શૈ�Bણક અને Eયાવસાિયક અ�યાસ�મોમા ંસમાિવWટ બાબતો તેમજ અ�યાસ�મ 

આયોજનના િસ4ાતંો તેમજ A� આયોજનના િસ4ાતં 

એકમ-૪ : િવ
ાથ�ઓની Ìમર Aમાણેની લા�Bણકતાઓ અને Axિૃ�ઓની પસદંગી. 

એકમ-૫ : શાર��રક િશ�ણ અને રમત Axિૃ�ઓ માટ� શાળાઓ તેમજ વગ�ખડંના 

સમયપ&કની રચના અને િનર��ણની પ4ાિતનો `યાલ. 

��P�Q9�?; 

Vhસ જોસ, “કર�¼લુમ �ડઝાઈન ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ Dપોટ�સ” Yr ુ�દ9હ� : ~�Yડસ 

પmnલક�શન. 

-જkdલર અરલે એફ, “A Way cut of Ethical Confusion” Yr�ુદ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન. 

��ુતા રાક�શ, “હ�Yડ pકુ ઓફ �રસચ� }�િનkગ ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન એYડ Dપોટ�સ”, Yr ુ�દ9હ� : 

~�Yડસ પmnલક�શન. 

વનાઈક અનીલ, “મેથડ ઈન �ફBઝકલ એqrકુ�શન”, Yr ુ�દ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન. 
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��.��.��� ��-3 

��-2 :��;<к 
(૧) ખેલ?દૂ : (કૌશ9ય Aાવી]ય અને પચંકાય�) 

 D}�પલ ચેઈઝ : ADથાન, દોડકદમો, િવQનપસાર,વોટર જhપ પસાર 

 લગંડ�ફાળ ?ૂદ : આગમન દોડ, લગંડ�, ફાળ, ?દૂ, ઉતરણ 

 બરછ� ફSક :પકડ (અમ�ેરકન, હગેંર�યન અને �ફનીશ), આગમન દોડ, ફSક, પગ બદલ 

 હથોડા ફSક : પકડ, ઊભણી, ઝોલા, પગની ��યા, ફ�રક�, ફSક, પગબદલ 

(૨) રમતો : (કૌશ9ય Aાવી]ય, પચંકાય� અને રમત દ�ખાવ) 

 વોલીબોલ : (કોશ9યો) 

 સિવ�સ : અYડર હ�Yડ સિવ�સ, સાઈડ આમ� સિવ�સ, ટ�િનસ સિવ�સ 

 પાિસkગ : અYડર હ�Yડ પાસ, ઓવર હ�Yડ પાસ, જhપ એYડ ઓવર હ�ડ પાસ. 

 Dમસે : સીધા હાથે, રાઉYડ આમ�, ટ�પશોટ 

 nલો�કkગ : Eયfzતગત અને સાJ�ૂહક 

 નેટ ર�કવર� 

 ¸ડબોલ : (કૌશ9યો) 

 પાિસkગ, }�િપkગ, ��mnલÇગ, �ક�કkગ, ગોલ�કિપkગ, Æો-ઈન, હ��ડkગ 

 

 સોફટ બોલ : 

 (૧) પીBચkગ (૨) ક�Bચkગ (૩) �હટPગ (૪) બ�Yટગ (૫) ÆોÈગ (૬) �ફ9ડPગ, (૭) બેઝ 

રિનkગ 

 હોક� : (કૌશ9યો) 

 પડ, �હટPગ, DપBેલkગ, ��બBલkગ, �શુ, 8zલક, D?ુપ, ટોBઝkગ, ર�વસ� હ�ટ, કોન�ર, પેન9ટ� 

કોન�ર, હ�ટઈન �શુ ઈન, પેન9ટ� D}ોક 

 નેટબોલ : 
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પેપર 

નબંર 

િવષય =ત�રક બા> ?ુલ 

�ણુ 

���ડટ 

FC-401 રમત સચંાલન ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 

CC-401 રમત તાલીમના વૈ6ાિનક િસ4ાતંો ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 
CC-402 શા.િશ.ના ંJ9ૂયો અને ગાધંીિવચાર ૪૦ ૬૦ ૧૦૦ ૦૪ 

 સૈ4ાિંતક =ત�રક બા> ?ુલ �ણુ ૧૨૦ ૧૮૦ ૩૦૦ ૧૨ 

PRA-   401 AાયોBગક ૧૬૦ ૨૪૦ ૪૦૦ 06 

PRA-   402 રમત સCજતા, Dપધા� અન ેEયવDથાપન    02 
 

�� – 2 

:��;<к 

=>? :@ A�B &���к #�' ()* 

C)
 

�+�,- 

1. લ±શુોઘ િનબધં 40 60 100 04 

2. િવિશWટ રમત કોચPગ લેશન (=ત�રક-૨) 

કોBચkગ લેશન (બા> –૧ ) 

િવ¥Wટ રમત ર�કડ� pકુ 

40 

 

20 

60 

 

30 

100 

 

50 

02 

 

 

3. ખેલ?દૂ કોBચkગ લેશન (=ત�રક – ૨) 

- ખેલ?ૂદ કોBચkગ લેશન (બા> – ૧) 

ખેલ?દૂ �મતા=ક 

(૧૦૦ મી.,૮૦૦ મી.દોડ, લાબંી?ૂદ,Ìચી?ૂદ,ગોળાફSક)

40 

 

20 

60 

 

30 

100 

 

50 

02 

 

- 

 

 ?ુલ 160 240 400 08 
 

:��;<к K���к #�' ()* C)
 

�� – 1 + �� – 2 

300 + 400 = 700 
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FC-401 – Sports Management 
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એકમ-૧ : રમત સચંાલનનો અથ�, Eયા`યા, િસ4ાતંો, મહ.વ અન ેકાયw 

એકમ-૨ : EયવDથાત&ંનો અથ�, Eયા`યા, રમત મડંળો[ુ ંEયવDથાત&ં અને તમેના ંકાયw. 

 (D?લૂ, કોલેજ, rિુન. અને સરકાર) 

એકમ-૩ : =તર�હૃ અને બા>�હૃ Dપધા�ઓ[ુ ંસચંાલન 

એકમ-૪ : રમતગમત �િુવધાઓ, સાધનો, નાણા,ં (બVટ) અને કમ�ચાર�ઓ[ુ ંસચંાલન. 

એકમ-૫ : શાર��રક િશ�ણ અને રમતગમતમા ંAચાર માaયમો, િવ
ાથ� િશ�ણ =તર-

A��યા અને સબંધં. 

��P�Q9�?; 

રોય એસ.એસ., “Dપોટ�સ મનેેજમYેટ”, Yr ુ�દ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન. 

નદંા એસ. એમ., “Dપોટ�સ મનેેજમYેટ”, Yr ુ�દ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન, Yr ુ�દ9હ�. 

મોગ�ન ડ�.V., “Dપોટ�સ માકÊટPગ”, Yr ુ�દ9હ� : ~�Yડસ પmnલક�શન, Yr ુ�દ9હ�. 
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�к�-1 : રમત તાલીમ 

 અ[?ુૂલન : તાલીમ અને કોચPગની પ�રભાષા, રમત તાલીમનો ઉદ�શ, કાયw 

િવશેષતાઓ અને િસ4ાતંો. 

એકમ-૨ : તાલીમ ભાર : તાલીમ ભારનો અથ�, Eયા`યા, Aકાર અન ેિસ4ાતંો, અિધક ભારની 

પ�રભાષા, કારણ, લ�ણ અને િસ4ાતંભાર અને અ[?ુૂલન સબંધં. 

એકમ-૩ : શાર��રક લા�Bણકતાઓના ંઘટકો / પાસાઓં માટ� તાલીમ : 

 બળ, સહનશfzત, ઝડપ, નમનીયતા, ગિત �મુળે, ADતાવના, પ�રભાષા, Dવ�પ, 

િવશેષતા અને િવકાસ માટ� તાલીમ પ4િત. 

એકમ-૪ : તકનીક }SનPગ rfુzત }�નPગ (rfુzત Arfુzત 6ાન), પ�રભાષા િવશષેતાઓ તકનીક 

તાલીમ પ4િતઓ �લૂો[ુ ંકારણ અને �ધુાર, rfુzત-Arfુzત તાલીમની પ4િત અન ે

િસ4ાતં. 

એકમ-૫ : તાલીમ યોજના િનમા�ણ અન ેસગંઠન, તાલીમ યોજના િનમા�ણ[ુ ંમહ.વ, િસ4ાતં, 

અવિધકાલીનતા અને તનેા Aકાર 

��P�Q9�?; 

શમા�, આર. ક�, “ખેલ }�િનkગ ક� વૈ6ાિનક િસ4ાતં”, નવી �દ9હ� : ��ડા સા�હ.ય Aકાશન,૨૦૦૦, 

પટ�લ, કાિંતભાઈ આર. “રમત તાલીમના વૈ6ાિનક િસ4ાતંો”, ગાધંીનગર રમા Aકાશ‘, ૨૦૦૧. 

િસkગ, હરદયાલ, “સાયYસ ઓફ Dપોટ�સ }�િનkગ”, Yr ુ�દ9હ� : ડ�.એ.વી. પmnલક�શન,૧૯૯૧. 

બીલ ફોરન, “હાઈ પફwરમYસ Dપોટ�સ ટ�િનkગ Dપોટ�સ” r.ુએસ.એ. : �મુન કાઈન�ેટzસ 

પmnલક�શન,૨૦૦૧. 

�ુડોર ઓ. બોhપા, “િપ�રયોડાયઝેનશ }�િનkગ Dપોટ�સ” r.ુએસ.એ. : �મુન કાઈન�ેટzસ 

પmnલક�શન,૧૯૯૯. 

ડ�, ~Yક ડબ9r.ુ, “Dપોટ�સ િપYસીપાલ”, લડંન : લીટ�શુ pકુ, ૧૯૮૦. 

�ુડોર ઓ.બોhપા, “િપટÎોડાયઝેશન”, એસ.એ.એ. : �મુન કાઈન�ેટzસ પmnલક�શન,૧૯૯૯. 
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Values of Physical Education and Gandhian Thought 
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�к�-1 એકાદશ Ïતો 

- Ïત એટલે �ુ ં? Ïતો[ુ ંમહ.વ. 

- [તૂન સમાજ રચના માટ� નીચેના ંÏતો[ુ ંઆજના સદંભ�મા ંમહ.વ. 

(૧) સ.યા, (૨) અ�હkસા, (૩) y©ચય�, (૪) અDવાદ, (૫) અસ.ય (૬) અપ�રGહ, 

(૭) અભય, (૮) શર�ર ¦મ, (૯) અD�¥ૃયતા િનવારણ (૧૦) સવ�ધમ� સમભાવ, 

(૧૧) Dવદ�શી. 

એકમ-૨ : રચના.મક કાય��મો[ુ ંઆજના સદંભ�મા ંમહ.વ. 

- અઢાર રચના.મક કાય��મો[ુ ંમહ.વ. 

- Dવરાજ ઈમારતની �દવાલો 

(૧) કોમી એકતા, (૨) અD�¥ૃયતા િનવારણ, (૩) દા�બધંી (૪) ખાદ�. 

  -  નીચેની રચના.મક કાય��મોની અગ.યતા.  

    (૧) Gામો
ોગ (૨) Gામ સફાઈ (૩) નઈ તાલીમ (૪) પૌઢ િશ�ણ, (૫) ;ી 

ઉËિત, (૬) આરોdય િશ�ણ (૭) માbભૃાષા, (૮) રાW}ભાષા, (૯) આિથ�ક 

સમાનતા, (૧૦) �કસાનો, (૧૧) મ�ૂરો, (૧૨) આ�દવાસીઓ, (૧૩) રzતિપતના 

દદ¢ઓ, (૧૪) િવ
ાથ�ઓ 

એકમ-૩ : ગાધંી અને અYય િવચારકો[ુ ંધમ� Bચkતન. 

- ધાિમ�ક ક�ળવણી શા માટ� ? 

ધમ� એટલે �ુ ં? 

(૧) ��ુુદ�વ રવીY�નાથ ટાગોર, (૨) Dવાિમ િવવેકાનદં (૩) ગાધંીH, 

(૪) મહિષ� અરિવkદ, (૫) ડો. સવ�પ9લી રાધા?ૃWણન 

એકમ-૪ : Hવનલ�ી J9ૂયો અને શાર��રક િશ�ણ 

- J9ૂયોનો અથ� Eયા`યા. 

- J9ૂયના Aકારો 

- J9ૂયો અન ેશાર��રક િશ�ણ., 
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કાfYતશાહ, �હkદ Dવરાજ એક અaયયન, વડોદરાઃ �િુમ�&ુ �જુરાતયા&ા વડોદરા, 

 Yrઆુર� 2007.  

�કશોરલાલ મશ�વાલા, સJળૂ� કાfYત અને બી  લેખો, અમદાવાદઃ નવHવન Aકાશન 

મ�ંદર, અમદાવાદ, 1969 

મહ�Y� મેઘાણી, ગાઘંી-ગગંા ભાગ-1 ભાવનગરઃ લોક િમલાપ }Dટ,  Yrઆુર�, 2007. 

મહા.માગાધંી, मेरे सपनोका भारत વારાણસીઃ સવ� સવેા સઘં રાજઘાટ વારાણસી, 2007.  

મહા.મા ગાધંી, આપણે સૌ એક િપતાના સતંાન, અમદાવાદઃ નવHવન Aકાશન મ�ંદર, 

અમદાવાદ 1969. 

દશરથલાલ શાહ, ગાધંીHના એકાદશ Ïત વારાણસીઃ સવ�સેવા સઘં Aકાશન, રાજઘાટ 

વારાણસી નવhેબર 2002 

ગાધંીH, આરોdયની ચાવી, અમદાવાદઃ નવHવન Aકાશન મ�ંદર અમદાવાદ 2004. 

ગાધંીH, આ.મકથા 

ગાધંીH, એકાદશÏતો 

ગાધંીH, રચના.મક કાય��મો 

બબલભાઈ મહ�તા, આચારની ક�ળવણી (સJહૂHવનનો આચાર) 

જોષી હ�રAસાદ, શૈ�Bણક ત.વ6ાન, રાજકોટઃ Aથમ આxિૃ�, સૌરાW} rિુન. રાજકોટ, 

2000. છÒી આxિૃ�, િશ�ણ દશ�ન 

શાહ �ણુવતં દ�સાઈ ધનવતં, અમદાવાદ  બી. એસ. શાહ Aકાશન, પાનકોર નાકા     

અમદાવાદ, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

��.��.��� ��-4 

�� – 2 :��;<к 

(1) *s)ш;L �"#�L : 

 ADતાિવક �પર�ખા, લ± ુશોધિનબધં કાય�, �ૂંકસાર, મૌBખક પર��ા, 

(૨) િવિશWટ રમત ર�કોડ� pકુ : રમતનો ઉદભવ અને િવકાસ, મેદાન રચના, _કન અને સાધન 

�િુવધા, રમતના ંકૌશ9યો, િનયમો, rfુzત- Arfુzત, વ6ૈાિનક િસ4ાતંો, િશ9ડ અને }ોફ�ઓ 

 પચંો : ફરજો અન ેજવાબદાર�, �ણુપ&ક, સ6ંાઓ, ગણવશે. 

(૩) ખેલ?દૂ કોBચkગ લેશન : =ત�રક-૨, બા>-૧. 

  ખેલ?ૂદ �મતા =ક : (૧૦૦ મી.દોડ, લાબંી ?ૂદ, ¶ચી ?ૂદ, ગોળાફSક) 

(૪) િવિશWટ રમત કોBચkગ લેશન : =ત�રક-૨, બા>-૧. 


