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1.3.6   «fhýefhý: 

÷½wþkuÄ r™ƒtÄ{kt {krnŒe™e ÞkuøÞ heŒu hsqykŒ Úkðe sYhe Au. yk ÞkuøÞ hsqykŒ {kxu {¤u÷ {krnŒe™u 

Œƒ¬kðkh hsw fhðe sYhe Au. yk Œƒ¬kðkh hsqykŒ {kxu {krnŒe™u swËkt swËkt «fhý™k Y…{kt rð¼kSŒ fhðe sYhe 

Au. yk{, {krnŒe™u rð¼kSŒ fhðk™e «r¢Þk™u «fhýefhý fne þfkÞ. 

 ÷½wþkuÄ r™ƒtÄ{kt {krnŒe™u hsqykŒ {kxu fux÷k «fhýku nkuðk òuEyu Œu {wÆu ½ýk {Œ{ŒktŒh Au. …htŒw yne 

«fhý™e ‚tÏÞk fhŒk y„íÞ™ku {wÆku Au rð»kÞ ‚k{„úe™ku. swËkt swËkt «fhýku{kt su Œu {wÆk ‚tƒtÄe Œ{k{ «fkh™e {neŒe 

y™u rð„Œku™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Œu sYhe Au. 

❖ ÷½w þkuÄ r™ƒtÄ™wt «¢ýefhý 

«fhý-1: rð»kÞ …‚tË„e y™u ‚tþkuÄ™ «r¢Þk. su{kt «MÚkkð™k, rð»kÞ™e …‚tË„e, ‚tþkuÄ™™wt {níð, yÇÞk‚™k nuŒwyku 

, WífÕ…™k™wt r™{koý, ‚tþkuÄ™™k yÇÞk‚™wt ÔÞk…rðï, ‚tþkuÄ™™k «fkhku,   ‚tþkuÄ™™e …æÄŒe, ™{w™k …‚tË„e, 

ûkuºkfkÞo ykÞkus™, {krnŒe™wt ð„eofhý y™u rð~÷u»ký, yÇÞk‚™e {wþfu÷eyku y™u {ÞkoËkyku ð„uhu rð»kÞ™e hsqykŒ 

fhðk{kt ykðu Au. 

«fhý-2: ‚iØktrŒf …rh«uûÞ y™u ‚krníÞ ‚{eûkk. ‚tþkuÄf su rð»kÞ W…h ‚tMþkuÄ™ fkÞo nkÚk Äkhu Au Œu™k rðþu™ku 

‚iØktrŒf ƒkƒŒku yk «fhý{kt {wfðk{kt ykðu Au. su{ fu rð»kÞ™ku RrŒnk‚, ðŒo{k™ ‚{Þ™k ykfzkyku, rð»kÞ™e 

ÔÞkÏÞk, Œu™e ‚{MÞk, fkhýku, ‚hfkhe Þkus™kyku ð„uhu rð»kÞ™e hsqykŒ fhðk{kt ykðu Au. sÞkhu ‚tË¼o ‚krníÞ™e 

‚{eûkk{kt ‚tþkuÄf su rð»kÞ W…h ‚tþkuÄ™ fkÞo nkÚk Äkhu Au Œu {wÆu y„kW fÞk fÞk yÇÞk‚ku ÚkÞu÷k Au Œu rðþu ™e hsqykŒ 

fhðe. 

«fhý-3: {krnŒe™wt ð„eofhý rð~÷u»ký y™u yÚko½x™. yk{kt ‚tþkuÄ™fŒko zuxk™wt rð~÷u»ký fhu Au y™u Œu™u fkuüf 

MðY…{kt hsq fhu Au. zuxk™ku ðÄw yÚko½x™ …ý fhðk{kt ykðu Au 

«fhý-4: Œkhýku, r™»f»ko y™u ‚q[™ku. yÇÞk‚™k ytŒu ‚tþkuÄ™™k nuŒwyku™u y™wY… Œkhýku rðþu™e hsqykŒ yk 

«fhý{kt fhðk{kt ykðu Au. 

yk{, {k„oËþof ™e ‚w[™k y™w‚kh W…ÞwoõŒ «fhý™e ‚tÏÞk{kt ðÄ½x fhe þfkÞ. yne ‚tþkuÄfu fk¤S 

yux÷e hk¾ðe fu ‚tþkuÄ™™k nuŒwyku™u y™wY… Œ{k{ ƒkƒŒku™wt swËk swËk «fhýku{kt r™Y…ý ÚkkÞ Œu™e ŒfuËkhe hk¾ðe 

sYhe Au. 

1.3.7   ynuðk÷ ÷u¾™ 

ynuðk÷ ÷u¾™ yu ‚tþkuÄ™fkÞo™wt ¾wƒ s {níð™wt yt„ „ýe þfkÞ. ‚tþkuÄf …kuŒk™k yÇÞk‚ ûkuºk{ktÚke ðuh 

rð¾uh {krnŒe™wt ‚tf÷™ fhu Au. yk ‚tfr÷Œ {krnŒe™u ÞkuøÞ heŒu hsqykŒ fhðk{kt ™k ykðu Œku ‚tþkuÄ™™ku {wÏÞ nuŒw 

ƒnkh ykðŒku ™Úke. ‚tþkuÄ™ ynuðk÷™k ðk[fku swËk swËk nkuÞ Au. 
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૧.૪ લઘુશ ોધ નિબંધિો આ ખરી આ ોપ કઈ રીતો આ પશ ો 

▪ પાકા પ ૂંઠામાૂં લઘુશાોધ નિબૂંધિુૂં બાઈન્ડીંગ કરાવવુૂં.  
▪ પાકા પ ૂંઠાિાો કલર સફોદ રાખવાો.  
▪ પાકા પ ૂંઠા ઉપરિા Font  િા color Black અથવા Dark Blue રાખવાો.  
▪ લઘુશાોધ નિબૂંધિા પાકા પ ૂંઠા ઉપર િમુિા મુજબ લખાણ લખવુૂં. 

o Shruti fonts, Margins: top, bottom, left, right 1” 
o Orientation (Portrait) 
o સૂંશાોધિ વવષય title of research (Font size: ૨૪-૨૦) 

Example : “ઉચ્ચ નશક્ષણમાૂં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઅાોમાૂં HIV/AIDS અૂંગોિી જાગૃવતિાો અભ્યાસ” 
o Sub title (Font size: 16) 

Example: (અમદાવાદ યુિીવસીટીમાૂં અભિયાસ કરતાૂં વવદ્યાથીઅાોિા સૂંદિભમાૂં) 

o સમાજકાયભ પારૂંગત (MSW)….. (Font size: 18-16) 
o સૂંશાોધિકતાભ (Font size: 18-16) 
o માગભદશભકશ્રી (Font size: 18-16) 
o અાપિા અભ્યાસકોન્દ્રિુૂં િામ અિો જીલ્ાો......વષભ સુધી ((Font size: 18-16) 

▪ લઘુશાોધ નિબૂંધિા પ્રથમ પાિો િીચોિી વવગતાો સમાવવી.  
o Shruti fonts, Margins: top, bottom, right 1” અિો left side 1.5” રાખવી 
o Orientation (Portrait) 
o Paper size A4 , bond paper અથવા સારા કાગળ 
o સૂંશાોધિ વવષય title of research (Font size: 24-20) 

Example : “ઉચ્ચ નશક્ષણમાૂં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઅાોમાૂં HIV/AIDS અૂંગોિી જાગૃવતિાો અભ્યાસ” 
o Sub title (Font size: 16) 

Example: (અમદાવાદ યુિીવસીટીમાૂં અભિયાસ કરતાૂં વવદ્યાથીઅાોિા સૂંદિભમાૂં) 

o સમાજકાયભ પારૂંગત (MSW)….. (Font size: 18-16) 
o સૂંશાોધિકતાભ (Font size: 18-16) 
o માગભદશભકશ્રી (Font size: 18-16) 
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o અાપિા અભ્યાસકોન્દ્રિુૂં િામ અિો જીલ્ાો......વષભ સુધી ((Font size: 18-16) 
o Enrollment no: (Font size: 18-16) 

▪ ઉપરાોક્ત લખાણ પછીિા પાિા ઉપર બાૂંહો ધરી પત્રક અિો પ્રમાણપત્ર મુકવુૂં (િમુિાો અા સાથો સામોલ છો) 
▪ પ્રમાણપત્ર પછી અાિાર દશભિ લખવુૂં 
▪ ત્યાર બાદ અિુક્રમણણકા મુકવી (િમુિાો અા સાથો સામોલ છો) 
▪ ત્યાર બાદ કાોષ્ટક સુચચ મુકવી (િમુિાો અા સાથો સામોલ છો) 
▪ ત્યાર બાદ ક્રમબદ્ધ પ્રકરણ મુકવા. 
▪  “પ્રકરણ ૧” અોટલુૂં જ લખોલુૂં પાિુૂં મુકવુૂં. અામ અા રીતો લઘુશાોધ નિબૂંધિા પ્રત્યોક પ્રકરણમાૂં અા સુચિાિાો 

અમલ કરવાો. (Separator  page)  
▪ લઘુશાોધ નિબૂંધ ટાઈપ કરવા માટો “Google Input Tools” િા ગુજરાતી ફાોન્ટ અથવા શ્રુવત (Shruti) 

ફાોન્ટિાો ઉપયાોગ કરવાો. 
▪ લખાણમાૂં પ્રકરણમાૂં ટાઈટલિા લખાણિી Font size: 14 રાખવી. વવષય પ્રવોશ અિો સૂંશાોધિ પ્રક્રક્રયા 

પ્રકરણિા મુખ્ય ટાઈટલ પછીિા પોટા મુદ્દાઅાોિી Font size: 12 રાખવી અિો અા લખાણ Bold Letters માૂં 
રાખવુૂં(Headings ne). જોમ કો  પ્રસ્ તાવિા, વવષય પસૂંદગી . 

▪ “પ્રકરણ ૦૧” થી પાિાૂં િૂંબર અાપવાિી શરૂઅાત કરવી. દરોક પાિાૂં ઉપર પાિાૂં િૂંબર અાવો તોિી ખાસ 

કાળજી રાખવી. 
▪ લઘુશાોધ નિબૂંધ માટો A4 સાઈઝિા સારી ગુણવત્તાિા કાગળિાો ઉપયાોગ કરવાો. 
▪ ટાઈપ કરતી વખતો પાિાિી ઉપર-િીચો અિો જમણી બાજુઅો  1” અિો ડાબી બાજુઅો 1.5” જગ્યા રાખવી. 

(Margins) 
▪ બાઈન્ડીંગ વખતો પણ ઉપરિુૂં લખાણ બાઈન્ડીંગમાૂં િ અાવી જાય તોિી કાળજી રાખવી. 
▪ લઘુશાોધ નિબૂંધિા ટાઈપ કરોલ લખાણમાૂં બાોડભર મુકવી િહો . (Separator Page) પ્રકરણિા મુખ્ય પાિાઅાો 

ઉપર બાોડભર મુકવી હાોય તાો મ કી શકાય. 
▪ લઘુશાોધ નિબૂંધિા જુદાૂં જુદાૂં પ્રકરણાો પછી અૂંતમાૂં પક્રરનશષ્ઠ મુકવા. પક્રરનશષ્ટમાૂં પ્રશ્નાવલી/અિુસ ચી, 

મુલાકાતિી યાદી, સાૂંકો વતક શબ્ાોિી સમજ વગોરો મ કી શકાય. 
▪ લઘુશાોધ નિબૂંધિી કુલ ર િકલ વવદ્યાથભઅો વવિાગમાૂં જમા કરાવવાિી રહો શો. 
▪ દરોક વવદ્યાથીઅો લઘુશાોધ નિબૂંધિી સાોફ્ટ કાોપી સીડીમાૂં જમા કરાવવાિી રહો શો. 
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(પાકા પ ૂંઠા પર- અા રીતો લખાણ લખવુૂં) 

“ઉચ્ચ શશક્ષણમ ં આભ્ય સ કરત  વિદ્ય ર્થીઆ ોમ ં 
HIV/AIDS આંગોિી જાગૃવતિ ો આભ્ય સ” 

(આમદ િ દ યુિીિસીટીમ ં આશિય સ કરત ં વિદ્ય ર્થીઆ ોિ  સંદિભમ ં) 
 

સમ જક યભ પ રંગત (MSW) િી પદિીમ ટો આશિય સક્રમ િ  િ ગ રૂપો રજુ 
કરોલ લઘુશ ોધ નિબંધ 

 

 

સંશ ોધિકત ભ 
(વિદ્ય ર્થીિું િ મ) 

 
 

મ ગભદશભકશ્રી 
(મ ગભદશભકશ્રીિું િ મ) 

 

 
 
 

આ પિ  આભ્ય સકોન્દ્રિું િ મ આિો જીલ્ ો 
િ ોકોશિલ આોન્ડ પ્ ોફોશિલ આભ્ય સક્રમ વિિ ગ, 
ડ ૉ. બ બ સ હો બ આ ંબોડકર આ ોપિ યુનિિસીટી, 

આમદ િ દ, ગુજર ત 
િર્ભ: 2020- 2021 
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(ટાઈટલ પાિા પર) 

“ઉચ્ચ શશક્ષણમ ં આભ્ય સ કરત  વિદ્ય ર્થીઆ ોમ ં 
HIV/AIDS આંગોિી જાગૃવતિ ો આભ્ય સ” 

(આમદ િ દ યુિીિસીટીમ ં આશિય સ કરત ં વિદ્ય ર્થીઆ ોિ  સંદિભમ ં) 

 

સમ જક યભ પ રંગત (MSW) િી પદિીમ ટો આશિય સક્રમ િ  િ ગ રૂપો રજુ 
કરોલ લઘુશ ોધ નિબંધ 

 

 

 

     મ ગભદશભકશ્રી                             સંશ ોધિકત ભ 
(મ ગભદશભકશ્રીિું િ મ)                (વિદ્ય ર્થીિું િ મ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ પિ  આભ્ય સકોન્દ્રિું િ મ આિો જીલ્ ો 
િ ોકોશિલ આોન્ડ પ્ ોફોશિલ આભ્ય સક્રમ વિિ ગ, 
ડ ૉ. બ બ સ હો બ આ ંબોડકર આ ોપિ યુનિિસીટી, 

આમદ િ દ, ગુજર ત 
િર્ભ: 2020- 2021 

 
 

Enrollment no: _____________ 
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બ ંહો ધરી પત્રક 
 

હુૂં  ______________________ પ્રમાણણક કરૂં  છુૂં  કો , હુૂં  રજુ કરોલ લઘુશાોધ નિબૂંધ 
“___(Topic)___________________________________________” અો મારૂં  પાોતાિુૂં 
સૂંશાોધિ છો તો અન્ય કાોઈ જગ્યાઅો રજુ થયોલ કો  અાપવામાૂં અાવોલ િથી. અા સૂંપ ણભપણો મારૂં  પાોતાિુૂં 
કાયભ છો . જોિી હુૂં  ખાત્રી અાપુૂં છુૂં . 
 
 
 
 
તારીખ:            વવદ્યાથીિી સહી  
સ્થળ: 
Enrollment no: 
વષભ: 
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પ્મ ણ પત્ર 
 

અાથી પ્રમાણણત કરવામાૂં અાવો છો કો ,________________ (અભ્યાસકોન્દ્રિુૂં િામ)_______, ડાૉ. 
બાબાસાહોબ અાૂંબોડકર અાોપિ યનુિવસીટી િા વવદ્યાથી__________________(વવદ્યાથીિુૂં 
િામ______ અો પ્રસ્તુત સૂંશાોધિ 
“__________________________(TOPIC)______________________________
____________” સફળતાપ વભક પાોતાિા સમાજકાયભ પારૂંગત (MSW) અભ્યાસક્રમિાૂં િાગરૂપો 
સૂંસ્થાિા માગભદશભિ હો ઠળ વષભ ______ દરમ્યાિ પ ણભ કરોલ છો . 
 
 
 
 
સ્થળ:               માગભદશભકશ્રીિી સહી 
તારીખ: 
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આ િ ર દશભિ 
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આિુક્રમણણક  
 

ક્રમ વિગત પોઝ િ ં
 ▪ બ ંહો ધરી પત્રક  
 ▪ પ્મ ણ પત્ર  
 ▪ આ િ ર દશભિ  
 ▪ ક ોષ્ટક સુચિ  

પ્કરણ ૧ વિર્યિી પસંદગી આિો સંશ ોધિ પ્ક્રક્રય   add 
પ્કરણ ૨ સૈદ્ ંવતક પક્રરપ્ોક્ષ્ય આિો સ ક્રહત્ય સમીક્ષ  add 
પ્કરણ ૩ મ ક્રહતીિું િગીકરણ વિશ્લોર્ણ આિો આર્થભઘટિ add 
પ્કરણ ૪ ત રણ ો, નિષ્કર્ભ આિો સૂિિ ો add 

 ▪ સંદિભસુચિ   
 ▪ પક્રરશશષ્ટ   
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ક ોષ્ટક સુચિ 
 

ક્રમ વિગત પોઝ િ ં
૧ ઉત્તરદાતાિી ઉમર દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૨ ઉત્તરદાતાિી જાવત દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૩ ઉત્તરદાતાિી જ્ઞાવત દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૪ ઉત્તરદાતાિી નશક્ષણ લાયકાત દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૫ ઉત્તરદાતાિાો વૈવાક્રહક દરજ્ાો દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૬ ઉત્તરદાતાિા રસિા વવષય દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૭ ઉત્તરદાતાઅાોિા ઘરમાૂં ગુપ્તરાોગાો વવશો થતી ચચાભિી વવગત દશાભવતુૂં 
કાોષ્ટક 

 

૮ ઉત્તરદાતાઅાોિા ઘરમાૂં ગુપ્તરાોગાો વવશો થતી ચચાભિી વવગત દશાભવતુૂં 
કાોષ્ટક 

 

૯ ઉત્તરદાતાઅાોિી STD િુૂં પુર િામ વવશોિી સમજ દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  

૧૦ ઉત્તરદાતાઅાોિી STD રાોગ અૂંગોિી સમજ દશાભવતુૂં કાોષ્ટક  
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