
               

 

                                  સશંોધન દરખાસ્ત  

                               ‘ગાગી’- મહહા સર્ાાંગી વર્કાસ કેન્દ્ર 

 

         ભાનનીમ કુરતતશ્રી પ્ર. (ડૉ.) અભી ઉાધ્મામજીની દીઘઘદ્રષ્ટિના રયણાભે ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન 

યતુનલતવિિીએ ‘ગાગી – ભરશરા વલાાંગી તલકાવ કેન્દ્દ્રની સ્થાના કયલાભાાં આલી. ૧૩/૦૧/૨૦૨૧ના યજ ભાનનીમ 

કુરતતશ્રી પ્ર. (ડૉ.) અભી ઉાધ્મામજી, ભાનનીમ યાજ્મભાંત્રી શ્રીભતી તલબાલયીફશને દલે તેભજ વાભાજજક કામઘકતાઘ 

અને યાજકિ જીલ્રાના પ્રબાયી શ્રીભતી અંજરીફેન રૂાણીજીની તલળે ઉસ્સ્થતતભાાં આ કેન્દ્દ્રનુાં ઉદ્ઘાિન કયલાભાાં 

આવયુાં.   

         ‘ગાગી – ભરશરા વલાાંગી તલકાવ કેન્દ્દ્ર જે ભરશરાઓના તળક્ષણ, યજગાય, તલકાવ ય ધ્માન કેષ્ન્દ્દ્રત કયી 

ભરશરાઓના વલાાંગીણ તલકાવ અને વળસ્તતકયણ ભાિે કામઘ કયે છે. અશીં, વભાજના તલતલધ સ્તયની ભરશરાઓ 

તેભની વપતાની વપયની ળરૂઆત કયલા નોંધણી કયાલળે. ગ્રાભીણ અને ળશયેી ભરશરાઓ, આરદલાવી, તલધલા 

ભરશરાઓ, ળાયીરયક યીતે અળતત, ટ્ાાંવજેન્દ્ડય અને વેતવ લકઘવ જેલી વાભાજજક અને આતથિક પટૃઠભતૂભલાી તભાભ 

લમની છકયીઓ અને સ્ત્રીઓ આ  કેન્દ્દ્રભાાં તાને જડળે અને તેભના જીલનભાાં વકાયાત્ભક રયલતઘનની વાક્ષી 

ફનળે. 

 સશંોધન દરખાસ્ત માટે માગગદશગન :  

૧. આ વાંળધન દયખાસ્ત ભાિે ભાત્ર ભરશરા ઉભેદલાયને જ આભાંતત્રત કયલાભાાં આલે છે.  

૨. પ્રલેળ ભેલલા ભાિે ન્દ્યનૂતભ મગ્મતા કઈ ણ ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત યતુનલતવિિીભાાંથી કઈ ણ તલમ વાથે 

   અનસુ્નાતક અભ્માવ પણૂઘ કયેર શલ જઈએ. 

૩. વાંળધનન વભમગા વાંદગી વતભતત દ્વાયા નક્કી કયેર તાયીખથી છ (૦૬) ભાવન ગણાળે.  

૪. ચકાવણી અને વાંદગી વતભતત દ્વાયા ભાંજૂય કયલાભાાં આલેરા વાંળધન દયખાસ્તને તભાભ વભાતલટિ  

   રૂ. ૨૫, ૦૦૦ (ચીવ શજાય)નુાં બાંડ ભળે. 

૫. નીચે આેરા વમાક તલમભાાં ભરશરાઓને વાંફ ાંતધત વાંળધન દયખાસ્તને આભાંતત્રત કયીએ છીએ. વાંળધન 

    દયખાસ્તના ળીઘક ‘ભરશરાઓના’ મખુ્મ ક્ષેત્ર વાથે જડામેરા શલા જઈએ.   



 ઉચ્ચ તળક્ષણ 

 દૂયલતી તળક્ષણ 

 વારશત્મ 

 કા  

 વાંસ્કૃતત 

 આયગ્મ – સ્લાસ્્મ  

 જાતતમ અધ્મમન 

 િકાઉ તલકાવ રક્ષ્મ 

 લૈતિકયણ 

 વાંગરઠત અને અવાંગરઠત ક્ષેત્રભાાં યજગાય 

 વાંયક્ષણ 

 રયશ્રભ – ઉદ્યભ 

 વયકાયની નીતતઓ 

 રકળાશી, યાજકાયણ અને ળાવન 

 અન્દ્મ વાંફાંતધત ક્ષેત્ર / તલમ  

 

 નીચેના મદુ્દાઓ સામે કરર્ા આર્શ્યક છે 
 વાંળધન તલમ 

 પટૃઠભતૂભ અને અભ્માવન વાંદબઘ 

 સચૂચત અભ્માવન ઉદે્દળ 

 વારશજત્મક વભીક્ષા 

 દ્ધતત 

 અેચક્ષત રયણાભ 

 સચૂચત વભમયેખા / રક્ષ્મ 

 આલશ્મક વાંવાધનની ઉરબ્દ્ધદ્ધ  

 ગ્રાંથસચૂચ અથલા વાંદબો (MLA 8ભી આવતૃિ / APA 7ભી આવતૃિ) વાંદ કય 

 વાંળધન દયખાસ્ત ભાિે ન્દ્યનૂતભ ળધદ ભમાઘદા 1000 ળધદ અને ભશિભ 1500 ળધદ યશળેે.  

 રેખકને (MLA 8ભી આવતૃિ / APA 7ભી આવતૃિ) વાંદબઘ ળૈરીને અનવુયલા તલનાંતી છે. 

 અંગે્રજી, ગજુયાતી, રશન્દ્દી અને વાંસ્કૃત બાાભાાં દયખાસ્ત સ્લીકાયલાભાાં આલે છે. 

 સ્ૂરિની અને વાંદગી વતભતત દ્વાયા તભાભ દયખાસ્તની વભીક્ષા કયલાભાાં આલળે. 

 ચકાવણી અને વાંદગી વતભતતન તનણઘમ અંતતભ યશળેે. 



 દયેક વાંળધન દયખાસ્ત તેભજ અંતતભ વાંળધન અશલેાર પયજજમાતણે યતુનલતવિિી દ્વાયા વારશજત્મક ચયી 

તલરુદ્ધ વૉફ્િલેય દ્વાયા ચકાવણી કયલાભાાં આલળે.   

  કઈણ દયખાસ્ત અથલા અંતતભ અશલેારભાાં 10 (દવ) િકા વારશજત્મક ચયી જણાળે ત તે દયખાસ્તને   

ગેયરામક ઠેયલી અથલા નકાયી કાઢલાભાાં આલળે. 

 આ મજના શઠે યતુનલતવિિીભાાં યજુ કયામેર વાંળધન દયખાસ્ત ફીજે ક્ાાંમ જભા કે પ્રકાતળત કયલાભાાં 

આલી ન શલી જઇએ. અન્દ્મ પ્રકાળન અથલા વાભતમકભાાં એકીકૃત વફતભળનને તનમનબાંગ તયીકે 

જલાભાાં આલળે અને અસ્લીકામઘ યશળેે. 

 કૉતયાઇિ અતધતનમભના તનમભબાંગના રયણાભે કાનનૂી ફાફત ભાિે રેખક વાંપણૂઘણે જલાફદાય છે. 

 રેખક વાંળધન દયખાસ્ત તેભજ અંતતભ અશલેાર જભા કયતા શરેા કૉતયાઇિ અને અન્દ્મ સ્ટિતાઓ 

(જ કઈ શમ ત) ભેલલા ભાિે વાંપણૂઘણે જલાફદાય છે. 
 

 દરખાસ્તને પોમેટ કરતી ર્ખતે ધ્યાનમા ંેર્ાના મદુ્દાઓ: 
 

૧  પટૃઠ ઓરયએન્દ્િેળન ચચત્ર  
૨  પટૃઠ કદ ત્ર અથલા A4 કદ 
૩  ભાજિન ફધી ફાજુઓથી 1 ઇંચ 
૪ ગજુયાતી બાા શ્રતુત પન્દ્િ 
૫ રશન્દ્દી બાા  ભાંગર પન્દ્િ 
૬ વાંસ્કૃત બાા વાંસ્કૃત-૨૦૦૩ પન્દ્િ 
૭ ળીઘક  ફલ્ડ, કદ -14 ઇન્દ્િ 
૮  ઉળીઘક  12 ઇન્દ્િ, ફલ્ડ 
૯ ફાહ્ય આકાય  12 ઇન્દ્િ 

 

 આ માગગદશગન ડોક્યમેુન્દ્ટમા ંકોઇણ પ્રકારની વર્સગંતતાના વર્ષયમા ંInstructions – 

English Version પાઈન ગણાશે. 
 

 સશંોધન દરખાસ્ત રજૂ કરર્ાની છેલ્ી તારીખ: ૨૮ જુાઈ ૨૦૨૧ 

 

 કોઈણ પ્રશ્નો / ક્રે્રી માટે કૃા કરીને સંકગ કરો : gargi.research@baou.edu.in 
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