
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી,અમદાવાદ 

 

અનસુચૂિત જનજાનત (ST) અનેઅનસુચૂિત જાનત (SC) રરસિચ સેલ 

 

સશંોધન દરખાસ્ત માટે આમતં્રણ 

એસ.ટી. / એસ.સી. રરસિચ સેલ નવશે: 

• ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટીમાાં 2002થી કાર્યરત એસ.સી. / 

એસ.ટી. સેલ અનસુચૂિત જાનત (એસ.સી.) અને અનસુચૂિત જનજાનતના નવદ્યાથીઓ 

(એસ.ટી.)ને સરકારે આપલેી મેટ્રિક પછીની નિષ્ર્વનૃિનો લાભ પરૂો પાડવાના 

પ્રાથનમક ઉદે્દિ સાથે કાર્યરત છે. 

યોજના: 

• માનનીર્ કુલપનતશ્રીપ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્ર્ાર્જીના નેતતૃ્વ હઠેળ, એસ.સી. / 

એસ.ટી. સેલ એસ.ટી. અને એસ.સી. કેટેગરીના નવદ્યાથીઓ દ્વારા સાંિોધન 

દરખાસ્તોને આમાંત્રણ આપે છે. 

કોણ અરજી કરી શકે :  

• અરજદાર કોઈપણ માન્ર્ નવશ્વનવદ્યાલર્થી અનસુ્નાતક પદવી ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 

કેવી રીતે અરજી કરવી:  

• તમામ દરખાસ્તો stsc.researchcell@baou.edu.inપર ઓનલાઇન સબનમટ 

કરવાની રહિેે.વધ ુ માટ્રહતી અથવા માગયદિયન માટે 

http://jyotirmay.baou.edu.in/ssrcp/index.php/STSC-cell-registration નો સાંપકય 

કરી િકો છો. 

mailto:stsc.researchcell@baou.edu.in
http://jyotirmay.baou.edu.in/ssrcp/index.php/STSC-cell-registration


સહયોગ: 

• મહિમ રૂ. 25,000 / - (પચ્િીસ હજાર).  

• સાંિોધન પ્રોજેક્ટનો સમર્ગાળો મહિમ 6 (છ) મટ્રહનાનો રહિેે.  

વ્યાપક નવષયવસ્ત ુ(થીમ): 

• “અનસુચૂિત જાનત / અનસુચૂિત જનજાનત” સાંબાંનધત નીિ ે આપેલી વ્ર્ાપક 

નવષર્વસ્તઓુ સાંદભે સાંિોધન દરખાસ્તો આમાંનત્રત કરવામાાં આવે છે. સાંિોધન 

દરખાસ્તોનુાં િીષયક ‘અનસુચૂિત જાનત / અનસુચૂિત જનજાનત’સાંબાંનધત બાબતો સાથે 

જોડાર્ેલ હોવુાં જરૂરી છે. 

a). ઉચ્િ નિક્ષણ 

b). સામાજજક ન્ર્ાર્ 

c). સામાજજક અસમાનતા 
d). ગ્રામીણ-િહરેી સ્થળાાંતર 

e). ટકાઉ નવકાસ લક્ષર્ાાંકો 
f). ઉદ્યોગ સાહનસકતા 
g). સરકારી ર્ોજનાઓ 

h). આધનુનકીકરણ 

i). અન્ર્ સાંબાંનધત ક્ષેત્રો 

સશંોધન દરખાસ્તો માટે સબનમશન માગચદનશિકા / સિૂનાઓ: 

• નનમ્નચલચખત ઘટકોનો સમાવેિ કરવો જરૂરી છે:  

a) સાંિોધન નવષર્ 

b) પષૃ્ઠભનૂમ અને અભ્ર્ાસનો સાંદભય 
c) પ્રસ્તાનવત અભ્ર્ાસનો ઉદે્દિ 

d) સાટ્રહજત્ર્ક સમીક્ષા 
e) સાંિોધન પદ્ધનત 

f) અપેચક્ષત પટ્રરણામો 



g) સચૂિત સમર્રેખા / લક્ષર્ો 
h) જરૂરી અને ઉપલબ્ધ સાંસાધનો 
i) સાંદભયગ્રાંથો કે ગ્રાંથસચૂિની પસાંદગી 

 

• સાંિોધન દરખાસ્ત માટે લઘતુમ િબ્દમર્ાયદા 1000 િબ્દો અને મહિમ 1500 િબ્દો છે. 

• પસાંદ કરેલ સાંિોધન દરખાસ્તને છ મટ્રહના માટે રૂ. 25,000 (પિીસ હજાર)નુાં ભાંડોળ અપાિે. 

• અંગ્રેજી, ગજુરાતી, ટ્રહન્દી અને સાંસ્કૃતમાાં દરખાસ્તો સ્વીકારવામાાં આવે છે.  

• સાંિોધનકાર્ય, િકાસણી અન ેપસાંદગી સનમનત દ્વારા માંજૂરીની તારીખથી 6 (છ) મટ્રહનામાાં પણૂય 

કરવાનુાં રહિેે. 

• લેખકોએ સાંદભયસચૂિ માટેAPA(7th edition)/MLA િૈલીને અનસુરવા નવનાંતી છે.  

• સ્ૂટ્રટની અને પસાંદગી સનમનત દ્વારા તમામ દરખાસ્તોની સમીક્ષા કરવામાાં આવિે. 

• સ્ૂટ્રટની અને પસાંદગી સનમનતનો નનણયર્ આખરી રહિેે.  

• દરેક સાંિોધનો દરખાસ્ત તેમજ સાંિોધનનો આખરી અહવેાલનુાં ફરજજર્ાતપણે પ્લેજટ્રરઝમ િેક 

કરાવવાનુાં રહિેે. આ િેટ્રકિંગ યનુનવનસિટીના એન્ન્ટ-પ્લેજટ્રરઝમ સોફ્ટવેર દ્વારા કરાિ.ે જો કોઈ 

સાંિોધન દરખાસ્ત કે સાંિોધન અહવેાલમાાં 10 ટકાથી વધારે ક્ાાંકથી નકલ કરેલુાં પકડાિે તો 

દરખાસ્ત કે અહવેાલને અમાન્ર્ ઠેરવીને અસ્વીકાર કરવામાાં આવિે. 

• આ ર્ોજના અંતગયત યનુનવનસિટીને રજૂ કરાર્ેલ સાંિોધન દરખાસ્ત બીજે ક્ાાંર્ સબનમટ કે 

પ્રકાનિત કરવામાાં આવેલી ન હોવી જોઇએ. અન્ર્ પ્રકાિનો અથવા સામનર્કોમાાં મોકલવામાાં 

આવિે તો તેને નનર્મભાંગ ગણીને અમાન્ર્ ઠેરવીને અસ્વીકાર કરવામાાં આવિે. 

• કૉનપરાઇટ કાર્દાના ઉલ્લાંઘનના પટ્રરણામે કોઈ કાનનૂી બાબત સજાયિે તો તેને માટે સાંિોધક 

પોત ેસાંપણૂયપણ ેજવાબદાર રહિેે.  



• સાંિોધન દરખાસ્ત તેમજ આખરી અહવેાલ જમા કરાવતા પહલેાાં કોપીરાઇટ કે અન્ર્ ક્લીર્રન્સ 

મેળવવાની કાર્યવાહીની જવાબદારી સાંપણૂયપણ ેસાંિોધકની રહિેે. 

 દરખાસ્ત તૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મદુ્દાઓઃ 

 

સશંોધન દરખાસ્ત રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 28th July, 2021 

I.  કાગળનો આકાર (Page 

Orientation) 
ઊભો (Portrait) 

II.  કાગળનુાં કદ (Page Size) લેટર કે A4 (Letter or A4 size) 

III.  હાાંનસર્ો (Margins) દરેક બાજુથી 1 ઈંિ (1 inch from all sides) 

IV.  િીષયક (Headings) 

Times New Roman કે શ્રનુત કે માંગલ કે સાંસ્કૃત 

2003 (યનુનકોડ), Bold, Size-14 points, Title 

case 

V.  પેટા િીષયક (Sub-

Headings) 

Times New Roman કે શ્રનુત કે માંગલ કે સાંસ્કૃત 

2003 (યનુનકોડ), 12 points, Bold 

VI.  
મખુ્ર્ લખાણ (Body-text, 

paragraphs) 

Times New Roman કે શ્રનુત કે માંગલ કે સાંસ્કૃત 

2003 (યનુનકોડ), 12 points, Justified 


