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                            ‘ગાગી’- મહિલા સર્ાાંગી હર્કાસ કેન્દ્ર 

સંશોધન દરખાસ્ત - 2023  

      ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટીમાં ‘ગાગી – મનહલા સવાાંગી નવકાસ કેન્દ્રની 

સ્થાપના કરવામા ંઆવી. ‘ગાગી’ – મનહલા સવાાંગી નવકાસ કેન્દ્ર જ ેમનહલાઓના નિક્ષણ, રોજગાર, નવકાસ 

પર ધ્યાન કેનન્દ્રત કરી મનહલાઓના સવાાંગીણ નવકાસ અને સિનિકરણ માટે કાયિ કર ેછે. અહી,ં સમાજના 

નવનવધ સ્તરોની ગ્રામીણ અન ે િહેરી મનહલાઓ, આનિવાસી મનહલાઓ, નવધવાઓ, િારીનરક રીત ે

અિિ, ટ્ાંસજને્દ્ડર અન ેસેક્સ વકિસ જવેી સામાનજક અને આનથિક પૃષ્ઠભૂનમવાળી તમામ વયની છોકરીઓ 

અન ેસ્ત્રીઓ આ  કેન્દ્રમાં જોડાય રહી છે અન ેતેમના જીવનમાં સકારાત્મક પનરવતિનની સાક્ષી બની િકે છે.  

 આ કેન્દ્ર  મનહલાઓના નવકાસાથે કાયિ કર ેછે. મનહલા સંબંનધત કોઈપણ નવષય પર સંિોધન માટે 

િરવષે રૂ. 25,000/-નુ ંઅનુિાન આપે છે. આ વષે ફરી મનહલા સંિોધકો દ્વારા મનહલા નવષયક કોઈપણ 

મુદ્દા પર સંિોધન િરખાસ્તની સોફ્ટ કૉપી gargi.research@baou.edu.in ના ઈમેલ એડે્સ પર 

15/02/2023 સુધીમા ંમોકલી િકાિે. 

 

 સંશોધન દરખાસ્ત માટે માગગદશગન - :  

 આ સંિોધન િરખાસ્ત માટે મનહલાઓ અને ટ્ાન્દ્સજને્દ્ડર/ટ્ાન્દ્સમનહલા ઉમેિવારોને જ આમંનિત 

કરવામા ંઆવ ેછે.  

 પ્રવેિ મેળવવા માટે ન્દ્યૂનતમ યોગ્યતા કોઈ પણ માન્દ્યતા પ્રાપ્ત યુનનવનસિટીમાંથી કોઈ પણ નવષય 

સાથે અનુસ્નાતક અભ્યાસ પૂણિ કરલે હોવો જોઈએ. 

 સંિોધનનો સમયગાળો પસંિગી સનમનત દ્વારા નક્કી કરલે તારીખથી છ (૦6) માસનો ગણાિે.  

 ચકાસણી અન ેપસંિગી સનમનત દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા તમામ સંિોધન િરખાસ્તોને રૂ. 

25,000/- (પચીસ હજાર)નુ ં ભંડોળ આપવામાં આવિે, જ ે િરખાસ્ત મજૂંર થયા પછી 
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રૂ.5,000/- અને પ્રોજકે્ટનું કાયિ પૂણિ કયાિ પછી (હાડિબાઉન્દ્ડ)  યુનનવનસિટી ખાતે જમા 

કરાવી, તેનું મૂલયાંકન થિે, હકારાત્મક અહેવાલ તૈયાર થયા પછી  રૂ. 20,000/- આમ, બે 

તબક્કામાં ચૂકવવામાં આવિે.  

   સંિોધન િરખાસ્તોના નવષય મનહલાઓને લગતા હોવા જોઈએ.  

 નીચ ેઆપેલા વ્યાપક નવષયોમાથંી કોઈપણ નવષય પસંિ કરી િકિો.  

 ઉચ્ચ નિક્ષણ 

 િૂરવતી નિક્ષણ 

 સાનહત્ય 

 કળા  

 સંસ્કૃનત 

 આરોગ્ય – સ્વાસ્્ય  

 જાનતય અધ્યયન 

 ટકાઉ નવકાસ લક્ષ્યો 

 વૈનિકીકરણ 

 સંગનિત અન ેઅસંગનિત કે્ષિમા ંરોજગાર 

 સંરક્ષણ 

 પનરશ્રમ – ઉદ્યમ 

 સરકારની નીનતઓ 

 લોકિાહી, રાજકારણ અન ેિાસન 

 અન્દ્ય સંબંનધત કે્ષિો / નવષય  

  

 સંશોધન દરખાસ્ત અને પ્રોજકે્ટમા ંનીચેના મુદ્દાઓ સામલે કરર્ા આર્શ્યક છે 

 સંિોધન નવષય 

 પૃષ્ઠભૂનમ અન ેઅભ્યાસનો સંિભિ 

 સૂનચત અભ્યાસનો ઉદે્દિ 

 સાનહનત્યક સમીક્ષા 

 પદ્ધનત 

 અપેનક્ષત પનરણામો 

 સૂનચત સમયરખેા / લક્ષ્યો 

 આવશ્યક સંસાધનોની ઉપલનધદ્ધ  

 ગ્રંથસૂનચ અથવા સંિભો (MLA 8મી આવૃનિ / APA 7મી આવૃનિ) પસંિ કરો 

 સંિોધન િરખાસ્ત માટે ન્દ્યૂનતમ િધિ મયાિિા 1000 િધિો અન ેમહિમ 1500 િધિો રહેિ.ે  

 લેખકોને (MLA 8મી આવૃનિ / APA 7મી આવૃનિ) સંિભિ િૈલીન ેઅનુસરવા નવનંતી છે. 

 અંગ્રજેી, ગજુરાતી અને નહન્દ્િી ભાષામા ંિરખાસ્તો સ્વીકારવામા ંઆવે છે. 



 સ્રૂનટની અન ેપસંિગી સનમનત દ્વારા તમામ િરખાસ્તોની સમીક્ષા કરવામા ંઆવિે. 

 ચકાસણી અન ેપસંિગી સનમનતનો નનણિય અંનતમ રહેિ.ે 

 િરકે સંિોધન િરખાસ્ત તેમજ અંનતમ સંિોધન અહેવાલ ફરનજયાતપણે યુનનવનસિટી દ્વારા 

સાનહનત્યક ચોરી નવરુદ્ધ સૉફ્ટવેર દ્વારા ચકાસણી કરવામા ંઆવિે.   

  કોઈપણ િરખાસ્ત અથવા અંનતમ અહેવાલમાં 10 (િસ) ટકા સાનહનત્યક ચોરી જણાિે તો તે 

િરખાસ્તને   ગરેલાયક િેરવી અથવા નકારી કાઢવામાં આવિે. 

 આ યોજના હેિળ યુનનવનસિટીમા ંરજૂ કરાયેલ સંિોધન િરખાસ્તો બીજ ેક્ાંય જમા કે પ્રકાનિત 

કરવામા ં આવી ન હોવી જોઇએ. અન્દ્ય પ્રકાિનો અથવા સામનયકોમા ં એકીકૃત સબનમિનન ે

નનયનભંગ તરીકે જોવામાં આવિે અન ેઅસ્વીકાયિ રહેિ.ે 

 કૉનપરાઇટ અનધનનયમના નનયમભંગના પનરણામે કાનૂની બાબત માટે લેખક સંપણૂિપણ ે

જવાબિાર છે. 

 લેખકો સંિોધન િરખાસ્ત તેમજ અંનતમ અહેવાલ જમા કરતા પહેલા કૉનપરાઇટ અન ે અન્દ્ય 

સ્પષ્ટતાઓ   (જો કોઈ હોય તો) મેળવવા માટે સંપૂણિપણે જવાબિાર છે. 

 

 દરખાસ્તન ેફોમેટ કરતી ર્ખત ેધ્યાનમાં લરે્ાના મદુ્દાઓ: 

 

૧  પૃષ્ઠ 

ઓનરએન્દ્ટેિન 

નચિ  

૨  પૃષ્ઠ કિ પિ અથવા A4 કિ 

૩  માનજિન બધી બાજુઓથી 1 ઇંચ 

૪  િીષિક  શ્રુનત/ગોનપકા ટુ, બોલડ, કિ -14 પોઇન્દ્ટ 

૫  ઉપિીષિક  શ્રુનત/ગોનપકા ટુ, 12 પોઇન્દ્ટ, બોલડ 

૬  બાહ્ય આકાર  (ફકરા) શ્રુનત/ગોનપકા ટુ, 12 પોઇન્દ્ટ 

 

 સંશોધન દરખાસ્ત રજૂ કરર્ાની છેલ્લી તારીખ : 15/02/2023 

 કોઈપણ પ્રશ્નો / ક્વેરી માટે કૃપા કરીન ેસંપકગ  કરો : 

gargi.research@baou.edu.in 
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બાંિેધરી પત્રક  

પ્રનત, 

‘ગાગી’ – મનહલા સવાિગીણ નવકાસ કેન્દ્ર,  

ડૉ. બાબાસાહેબ આબંેડકર ઓપન યનુનવનસિટી, 

‘જ્યોનતમિય’ પનરસર, 

એસ.જી. હાઈવે, 

છારોડી, અમિાવાિ. – ૩૮૨૪૮૧  

        હર્ષય : હરસચગ પ્રોજકે્ટ ફેલોશીપ – ૨૦૨૩  

                          આથી હંુ _______________________________________________ જણાવંુ છંુ કે, ડૉ.  

બાબાસાહેબ આબંેડકર ઓપન યુનનવનસિટીના ‘ગાગી’ મનહલા સવાિગીણ નવકાસ કેન્દ્ર,  

દ્વારા ‘ગાગી નરસચિ પ્રોજકે્ટ ફેલોિીપ’ ૨૦૨૨ – ૨૦૨૩ અંતગિત મારા દ્વારા 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________નવષય પર તૈયાર થયલે સંિોધન પ્રોજકે્ટમાં િિાિવેલ સંિોધન – 

નવચારો મારા મૌનલક નવચારો છે, તમેજ આ સિંોધન પ્રોજકે્ટ મારા દ્વારા જ તયૈાર કરવામા ં

આવ્યો છે. જનેી પાચં કૉપી (હાડિબાઉન્દ્ડ) યુનનવનસિટી ખાતે જમા કરાવંુ છંુ, આ સંિોધન 

પ્રોજકે્ટના કોપીરાઈટ ડૉ. બાબાસાહેબ આબંેડકર ઓપન યુનનવનસિટી પાસે રહેિે, જનેી 

હંુ બાંહેધરી આપું છંુ.  

         

          સહી   

    

   સ્થળ :  

   તારીખ :  

 

  


