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�જૂરાત િવ
ાપીઠ : અમદાવાદ સચંા:લત 

મહાદ�વ દ�સાઈ શાર��રક િશ�ણ મહાિવ
ાલય - સાદરા 

�યાયામ અન ેઆરો#ય િશ�ણ િવશારદ (બી.પી.ઇ.)  સમે<ેટ 1 થી 6 

સમે<ેટર – 1  ભાગ – 1 સૌDાિંતક 

)મ  િવષય Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 FC-101 શાર��રક િશ�ણનો ઇિતહાસ અન ેઆIિુનક Jવાહો 40 60 100 03 

2 CC-101 શર�ર રચના શર�ર િવLાન ભાગ-1 40 60 100 03 

3 CC-102 રંજન 40 60 100 03 

4 CC-103 રમતગમતના િસDાતંો - 1 40 60 100 03 

5 EC-101 યોગ િવLાન 40 60 100 03 

5 EC-102 Gુદરતી ઉપચાર 40 60 100 03 

   200 300 500 15 

સમે<ેટર – 1  ભાગ – 1 Jાયો:ગક 

)મ  JOિૃQ Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 PRA-101 Jાયો:ગક     
  ખેલGૂદ-J<થાન અન ે�ફનીશ, લાબંીGૂદ, ગોળાફTક 20 30 50 01 
  UજVના<ટ�Wસ- Xલોર એWસસેાઇજ, વોZટ[ગ હોસ0 14 21 35 01 
  યોગ- આસનો અન ે\યૂ0નમ<કાર 14 21 35 01 
  સઘં�યાયામ-ક�લે<થિનWસ, ડVબZેસ 12 18 30 01 
  રમત- કબ_� , વોલીબોલ 40 60 100 02 

  િવિશ`ટ રમત (મદેાન aકન અન ેbળૂcતૂ કૌશZય 

Jાિવdય) 

20 30 50 01 

   120 180 300 07 

2 PRA-101 રમત સfજતા, <પધા0 અન ે�યવ<થાપન - - - 02 

3 COMPL-

101 
hામiવન પદયા1ા - - - 02 

4 COMPL-

102 
ઉ
ોગ - - - 02 

  સbહૂiવન - - - hેડ 
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FC-101 – History and Modern Trends of Physical Education 

 

 

)��ડટ – 3                                                                                      કલાક - 45 
 

1 ભારતમા ંરામાયણ અન ેમહાભારતકાળમા ંશાર��રક િશ�ણની JOિૃQ અન ેિવકાસ 

2 :j�ટશકાળમા ંશાર��રક િશ�ણની JOિૃQ અન ેિવકાસ 

 Jાચીન hીસમા ંશાર��રક િશ�ણની JOિૃQ અન ેિવકાસ 

 Jાચીન ઓ:લlVપક રમતોmસવનો ઉદભવ અન ેિવકાસ 

3 આIિુનક ઓ:લlVપક રમતોmસવનો ઉદભવ અન ેિવકાસ 

 એિશયન રમતોmસવનો ઉદભવ અન ેિવકાસ 

4 ભારતમા ં ચાલતી શાર��રક િશ�ણ અને રમતગમતની િવિવધ સ<ંથાઓનો ઉદભવ અન ે

િવકાસ 

 1. એલ.એન.n.ુપી.ઈ. (#વા:લયર)       5. એસ.એ.i. 

 2. વાય.એમ.સી.એ.(મoાસ)       6. એસ.એ.આઈ. 

 3. એચ.વી.પી.એમ.(અમરાવતી)       7 એન.એસ.એન.આઈ.એસ.(પિતયાલા) 

 4. આઈ.ઓ.એ.       8. આઈ.ઓ.સી. 

5 ભારતમા ંચાલતા શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતગમતના િવિવધ અ(યાસ)મો 

6 ભારત અન ે�જુરાતમા ંરમતગમત �1ે ેઅપાતા િવિવધ પા�રતોિષકો 

 1. એકલ�ય પા�રતોિષક     4. રાiવ ગાધંી ખેલરmન પા�રતોિષક 

 2. સરદાર પટ�લ પા�રતોિષક     5. અpુ 0ન પા�રતોિષક 

 3. જય�દપિસqહ બા�રયા પા�રતોિષક        6. oોણાચાય0 પા�રતોિષક 
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CC-101 – Anatomy and Physiology  Part – 1 

 

)��ડટ – 3                                                                                      કલાક - 45 

 

1 શર�ર રચનાનો અથ0 અન ે�યાrયા 

2 કોષો અન ેકોષોની રચના 

3 અl<થત1ં (Skeleton  system) 

 1. અl<થત1ંનો અથ0 

 2. અl<થત1ંના brુય 1ણ ભાગો  

 3. અl<થના Jકારો 

 4. અl<થની રચના અથવા બધંારણ 

 5. અl<થત1ંના ંકાયs 

 6. અl<થની OtૃD અન ેિવકાસ 

 7. હાડકાના સાધંા એટલ ેuુ ં

 8. હાડકાના સાધંાના Jકારો 

4 <નાnતુ1ં (Muscular system) 

 1. <નાnતુ1ંનો અથ0 

 2. <નાnઓુના Jકારો 

 3. <નાnઓુની બનાવટ 

 4. <નાnબુધંનો 

 5. માનવશર�રમા ંઆવલેા ક�ટલાકં મહmવના ં<નાnઓુ અન ેકાયs 

    1. માvુ ં  2. ગwં  3. હાથ  4. પગ  5. છાતીના ન ેપટેના <નાnઓુ 

5 xુિધરા:ભસરણ ત1ં (Circulatory system) 

 1. yિધરા:ભસરણ ત1ંનો અથ0  

 2. લોહ�નો રંગ, <વાદ, ધમzયતા 

 3. લોહ�ના ંઘટકો (yિધરરસ, yિધરકોષ, <વતેકોષ) 

 4. લોહ�ના ંકાયs 

 5. લોહ�*ુ ંવગzકરણ 

 6. {દય*ુ ં<થાન, વજન, કદ અન ેEત�રક અન ેબાF રચના 

 7. ધમની 

 8. િશરા 

 9. ક�શવા�હની 

 10 લોહ�*ુ ંદબાણ 

 11. {દયના ધબકારા 
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6 }સનત1ં (Respiratory system) 

 1. }સનત1ંનો અથ0 અન ે�યાrયા 

 2. }સનત1ંમા ંભાગ લતેા અવયવો 

  - નાક - ગwં 

  - <વરત1ં - }ાસનળ� 

  - }ાસવા�હની - ફ�ફસા 

  - ઉદરપટલ  

 3. }ાસો~છવાસની J�)યા 

 4. લોહ�*ુ ંઓWસીકરણ 

 5. કોષ�ળ*ુ ં}સન 

 6. }સન �મતા 

 7. સકે�ડવી�ડ 

 8. ઓWસીજન*ુ ંદ�O ુ ં
 

 

� !�" ����#� 

1. ડૉ. બી.એ. J�પિત અન ેઅ�ય, માનવ શર�ર અન ે�યાયામ, �જુરાત રા�ય પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર, 2002 પાનન.ં-1, 14 થી 19, 23 થી 33, 36 થી 43 

2. ડૉ. દ�વ�ેoિસqહ �ુલ, શર�ર રચના �)યાિવLાન અન ે<વા<�ય િશ�ણ, ���ડસ પ�લીક�શન, �દZહ�, 1998    

પાનન.ં 12 થી 16 

3. ડૉ. હ�રભાઈ પટ�લ અન ેઅ�ય, શર�ર રચના �યાયામ ન ે<વા<�ય િશ�ણ, હ�.ઉ.�.ુ nિુન.પાટણ 2006 

પાનન.ં 1 થી 23, 24 થી 32 
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 CC-10$ – 	 %� 

CC-102 –   Recreation  

)��ડટ – 3                                                                                       કલાક – 45 

 

1.  રંજનનો અથ0 અન ે�યાrયા 

2. રંજનનો �યાપ અન ેતનેી અગmય 

3. રંજનનો ઐિતહાિસક િવકાસ 

 1. Jાચીન સમયમા ંરંજન 

 2. મ�યnગુમા ંરંજન 

 3. આઝાદ� પછ� ભારતમા ંરંજનનો િવકાસ 

4. રંજનના િસDાતંો 

 1. કાય0)મ વષ0નો હોવો જોઈએ 

 2. દર�ક માટ� હોવો જોઈએ 

 3. િવિવધ JOિૃQઓ હોવી જોઈએ 

 4. કાય0)મ )િમક અને Jગિતશીલ હોવો જોઈએ 

 5. રંજન JOિૃQ �ારા આનદં અન ેસતંોષ મળવો જોઈએ 

 6. સગવડો અન ેઆિથ�ક rયાલ રાખવો જોઈએ 

 7. કાય0)મમા ંભાગ લેનારાને સહકાર 

 8. <થાિનક-સામાUજક bZૂયોન ેલ�મા ંરાખવા જોઈએ 

5. રંજનના Jકારો 

 1. ધધંાક�ય રંજન 

 2. પા�રવા�રક રંજન 

 3. સ<ંથાગત રંજન 

 4. ઔ
ો:ગક રંજન 

 5. સbદુાય રંજન 

6. રંજનન ેJોmસાહન આપતી સ<ંથાઓ 

 1. ક��o સરકાર 

 2. રા�ય સરકાર 

 3. Vnિુનિસપા:લટ� અન ેxુલર બોડ0 

 4. ખાનગી સ<ંથાઓ 

7. આIિુનક સમાજમા ંરંજન*ુ ંમહmવ 

 1. રંજન તથા આિથ�ક l<થિત 

 2. રંજન તથા િશ�ણ 

 3. રંજન અન ે\રુ�ા 

 4. રંજન ન ેઆmમ\રુ�ા 
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 5. રંજન અન ેચા�ર�ય િવકાસ 

 6. રંજન ન ે<વા<�ય 

 7. માનવીય Jસ�તામા ંરંજનનો ફાળો 

 8. રંજન અન ે�નુાઓનો અટકાવ 

8. �મર pૂથ Jમાણ ેકાય0)મ*ુ ંઆયોજન 

 1. નાના બાળકો માટ� (1 થી 7 વષ0) 

 2. �કશોરો અન ેGુમારો માટ� (8 થી 13 વષ0) 

 3. nવુાનો અન ેnવુતીઓ (15 થી 21 વષ0) 

 4. /rુતવયના �ી-/xુુષો માટ�(21 થી 60 વષ0) 

 5. વયોO�ૃ/વ�ર`ટ નાગ�રકો માટ� (60થી ઉપર વષ0) 

9. રંજનમા ંન�ેmૃવ 

 1. �યlWતગત લાયકાતો 

 2. �યાવસાિયક લાયકાતો 

 3. અ�ય લાયકાતો 
 

 

� !�" ����#� 

1. કરણિસqહ આર. ગો�હલ, શાર��રક િશ�ણની પDિતઓ, આયોજન અન ેરંજન, �જુરાત રા�ય શાળા 

પાઠ�/<ુતક મડંળ ગાધંીનગર, પાનન.ં 210 થી 215, 216 થી 217, 219 થી 221. 

2.એજન પાનન.ં 213 થી 215, 221 થી 224. 

3. અyણGુમાર mયાગી, િશ�ા તથા મનોરંજન, ખેલસા�હmય ક��o �દZહ�, પાનન.ં 143 થી 150, 151 થી 152, 

153 થી 159. 
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CC-103 – Sports Theory-1 

 

)��ડટ – 3                                                                                       કલાક - 45 

 

1. ખેલGૂદ (લાબંીGૂદ અન ેગોળાફTક) 

  મદેાન aકન – રચના, માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ 

2.  લાબંીGૂદની િવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

  (હવાતર, હવાચલ અન ેલટક પDિત) 

3.  ગોળાફTકની િવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

  (પરે�-ઓjાયન અન ે�ડ<કો/ટુ પDિત) 

  ઉપરોWત પDિતઓના ફાયદા અન ેગેરફાયદા 
   

4.  (%)��*+
к� - ફલોર એWસરસાઈજ, વાZટ[ગ હોસ0 અન ેઅનઈવન બાર સાધનોના માપો 

અન ેતનેી �ળવણી 

5.  વોZટ[ગ હોસ0ના કૌશZયો*ુ ંિવવરણ|સમpૂતી (અ<�ાઈડ વોZટ અને હ��ડ <J[ગ) 

6.  ફલોર એWસરસાઈજ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ|સમpૂતી(ફોરવડ0 રોલ અન ેકાટ0 ��હલ) 

 7.  અન ઈવન બારના કૌશZયો*ુ ંિવવરણ | સમpૂતી (<��ટ આમ0 સપોટ0 માઉ�ટ અન ેટ� <ક�લ) 

 ,.  \યૂ0નમ<કાર અન ેઆસનો 

 9.  \યૂ0નમ<કારના િવિવધ કાઉ�ટ િવશ*ેુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

10  \યૂ0નમ<કાર કરતી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો અન ેત*ેુ ંમહmવ 

11.  આસનનો અથ0 – �યાrયા અન ેત*ે ુ ંમહmવ 

12.  આસન કરતી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

13.  િવિવધ આસનો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (પિ�મોતાનાસન, હલાસન, cુજંગાસંન, શીષા0સન     

અન ેસવા�ગાસન) 

14.  કબ_� રમતનો ઇિતહાસ મદેાન aકન – રચના – માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ   

15.      કબ_� રમતના િવિવધ કૌશZયો* ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂિત (લઘંન ર�ખા ઓળગતા અટકાવવો, પગ 

પકડવો, કવર કરOુ,ં લાત મારવી, ડાઈવ મારવી અન ેઘરેો તોડવો) 

16. વોલીબોલ રમતનો ઇિતહાસ મદેાન aકન – રચના – માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ  

17. વોલીબોલ રમતના િવિવધ કૌશZયો*ુ ં િવવરણ અન ેસમpૂતી (ટ�િનસ સિવ�સ, ઓવર હ�ડ પાસ, 

એ:લમ�ેટર�, નટે �રકવર�, <મશે અન ે�લો�કqગ) 
 

સદંભ0 સા�હmય 

1. િJ. કરણિસqહ આર. ગોહ�લ, �ી રંજનબહ�ન પટ�લ, �ી મ*Jુસાદ પટ�લ, ડૉ. �. ક�. સાવ:લયા ન ે�ી 

ચ�ુંભાઈ બાર�યા, પચંકાય0 અન ે રાહબર� ભાગ-2, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર, પાનન.ં 243 થી 265,  
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2. aબાલાલ પટ�લ અન ેઅ�ય, શાર��રક િશ�ણ સાધન કૌશZયકલા, અમદાવાદ, ધવલ Jકાશન 2000 

પાન ન.ં 127 થી 133 

3. િJ. કરણિસqહ ગો�હલ અન ે અ�ય, �યાયામ િવLાન કોષ-10, �જુરાત �યાયામ Jચારક મડંળ, 

રાજપીપળા, 2004 પાનન.ં 54, 56. 

4. Jા.હષ0દભાઈ આઇ. પટ�લ, સાિંઘક રમતો-2, ��ુર Jકાશન ગાધંીમાગ0 અમદાવાદ, પાનન.ં 1 થી 16. 

5. Jા. હષ0દભાઈ આઇ. પટ�લ અન ેનિવનચ�o �. ચિનયારા, સાઘંીક રમતો-1, ��ુર Jકાશક ગાધંીમાગ0 

અમદાવાદ, પાનન.ં 1 થી 14. 
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બી.પી.ઈ. સ1 -1 

���� – ��� �����  
EC-101 –  Yoga Science  

 

)��ડટ – 3                                                                                       કલાક - 45 

 

1. યોગનો અથ0 (rયાલ) 

2. અ`ટાગંયોગ 

 યમ, િનયમ, આસન, Jાણાયમ, Jmયાહાર, ધારણા, �યાન અન ેસમાિધ. 

3. યોગ*ુ ંમહmmવ 

4. આસનનો અથ0 �યાrયાઓ 

5. આસનનો Jકાર 

6. આસનોની ઉપયો:ગતા 

 આસનો કરતી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો. 

7. Jાણાયામનો અથ0, �યાrયા 

8. Jાણાયમની ઉપયો:ગતા 

9. Jાણાયામ કરતી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

10. યોગાસનની િવિવધ ત1ંો પર થતી અસરો 

 xુિધરા:ભસરણત1ં 

11. Jાણાયમના Jકારો 

 1. �ામર�   2. ભરછ�ડા Jાણાયામ  3. ઉમીઇ Jાણાયામ  4. શીmકાર� Jાણાયામ 

 5. શીતલી Jાણાયામ 6. \યૂ0ભેદન Jાણાયામ 7. bછૂા0 Jાણાયામ 8. �લાવની   

 Jાણાયામ  
  

� !�" ����#� 

1. યોગાસન-Jાણાયામ કરો અન ેિનરોગી રહો, ડૉ. પી.ડ�.શમા0, નવનીત પ�લીક�શન અમદાવાદ 

2. િવિવધ રોગોમા ંયોગાસનો, �ુ`ય�ત મોદ�, નવનીત પ�લીક�શન અમદાવાદ 

3. �યાયામ િવLાન કોષ-10 
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બી.પી.ઈ. સ1 -1 

EC-10$  – /�!	�0 12��	  
                                      EC-102 –  Naturopathy  

 

)��ડટ – 3                                                                                      કલાક – 45 

 

�. Gુદરતી ઉપચારનો અથ0 અન ે�યાrયા 

$. Gુદરતી ઉપચારના bળૂcતૂ િસDાતંો 

3. Gુદરતી ઉપચાર*ુ ંમહmવ 

4. Gુદરતી ઉપચારમા ંપચંcતૂનો અથ0 અન ે�યાrયા 

5. Gુદરતી ઉપચારની ઉપયો:ગતા 

6. Gુદરતી ઉપચારના મા�યમો 

 (આહાર, ઉપવાસ, �યાયામ, \યૂ0<નાન, પાણી, માલીશ, માટ�) 

7. આહારનો અથ0 અન ે�યાrયા 

8. સમતોલ આહારનો અથ0 

9. આહારના કાયs 

 1. આહારના ંદ�હધાિમ�ક કાયs 

 2. મનોવLૈાિનક કાયs 

 3. સામાUજક કાયs 

10. સમતોલ આહાર તયૈાર કરતી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો 
 

 

� !�" ����#� 

1.  ડૉ. મગનભાઈ તાળા અન ેઅ�ય, રમત િવLાન, �ત/રુ, �દ�ય ઓફસટે 2007 પાનન.ં 60 થી 71,  

2.  ડૉ. જમનાદાસ ક�. સાવ:લયા અન ેઅ�ય, રમત િવLાન, હ�.ઉ.�.ુ nિુન. પાટણ 2006 પાનન.ં 49 થી 59 

3.  એજન---- 71 થી 75 
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બી.પી.ઈ. સ1 -1 

���-2 ����8�к 

 

х�:/;! (!�=, :� ?0/;! ��� ��@�ABк) 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- સાધન અન ે\િુવધાઓ 

- દોડના Jકારો (¡ૂંક� દોડ, મ�યમ દોડ અન ેલાબંી દોડ) 

- J<થાનના Jકારો (¡ૂંGંુ J<થાન, મ�યમ J<થાન, લા¢ં ુJ<થાન અન ેખ£ુ ંJ<થાન) 

- �ફિનશના Jકારો ( ચે<ટ અન ેસોZડર રનv ુ�ફનીશ) 

- :� ?0/;! шD:0 –(દોડ રાહ, હવાતર પDિત, હવાચાલ, હવાલટક પDિત) 

- ��@�AEк шD:0 (પ¤ડ, ઊભણી, ખડ�ફTક, પરે�યોjાયન પDિત, �ડ<કોયર પDિત) 
 

(%)��*+
F� (G�1H= (%)��*+
к� ��� ��I+J� ���") 

1. hાઉ�ડ UજVના<ટ�Wસ (ફોરવડ0 રોલ, બેકવડ0, એ<�ાઈડ ફોરવડ0 રોલ, એ<�ાઈડ બેકવડ0 રોલ, કાટ0 

��હલ, વી-<ક�લ, હ��ડ <ટ��ડ, હ�ડ <ટ��ડ, હ��ડ <ટ��ડ ફોરવડ0 રોલ, બકેવડ0 રોલ ¡ુ હ��ટ <ટ��ડ, રાઉ�ડ 

ઓફ, સાઈડ <�લીટ, કમાન) 

2. વોZટ[ગ હોસ0 (એJોચ રન એ�ડ જVપ �ોમ બોડ0, બીટવીન વોZટ, એ<�ાઈડ વોZટ, સાઈડ વોZટ, 

OZુફ વોZટ, ��ટ વોZટ, ડાઈવ એ�ડ રોલ, હ��ડ <J[ગ, નીઝ ઓન જVપ ઓફ – જVપ ઓન) 
 

��� 

1. \યૂ0 – નમ<કાર 

2. આસનો (તાડાસન, O�ૃાસન, પ¦ાસન, વ§ાસન, અધ0મm<ય�ેoાસન, પિ�મોતાનાસન, વ)ાસન, 

સવા�ગાસન, શલભાસન, હલાસન, મકરાસન, મnરુાસન, શીષા0સન, cુજંગાસન, ધ*રુાસન, 

મm<યાસન, ચ)ાસન, શવાસન ,િવપ�રતકણz અન ેપવનbWુતાસન)  

 

� KL����& (кE:�*M���F� ��� = ?�I�) 

- кE:�*M���F� 

1. સીનાWસ, 2 આગ ેઉપ ેહ<ત, 3 આગ ેઉપ ેબાpુ હ<ત, 4. આગ ેપાવં <કંધ હ<ત, 5. કમર ¨ક, 6. 

કમર મરોડ, 7. a�ઠૂા પકડ, 8. આગ ેપાવં પિવ1ા, 9. નીમ બઠેક, 10. Gદૂન – તાલી. 

- ડબંZેસ (ડબંZેસ સાવધાન અન ેડબેંZસ િવ�ામ) 

1. ઉપ-ેનીચે ઠોક, 2. કમર ¨ક ઠોક, 3. બાયં ે– દા�હન ેઠોક, 4 આગ ેપીછે ઠોક, 5. અડગંા આગ ેઠોક, 

6. અડગંા બાpુ ઠોક, 7. ચોફ�ર ઠોક, 8. પટે ©ટૂણ ઠોક  
 

к?N
 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 
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- રમતના bળૂcતૂ કૌશZયો (બચાવ પ�ના કૌશZયો – લઘંન ર�ખા ઓળંગતા અટકાવવો, પગ 

પકડવો, પગ અન ેહાથ પકડવો, બનં ે© ૂટંણ પકડવા, કમર પકડવી, ઘરેો ઘાલવો અન ેઆ)મણ પ�ના 

કૌશZયો – લઘંન ર�ખા ઓળંગવી, લાત મારવી, પગ ે <પશ0 કરવો, ઘરો તોડવો, છાપો મારવો, પગ 

છોડાવવો, હાથ છોડવવો) 

- રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 
 

��:0?�: 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

- રમતના bળૂcતૂ કૌશZયો (1. સિવ�સ – અ�ડર હ��ડ સિવ�સ, સાઈડ આમ0 સિવ�સ, 

ટ�નીસ સિવ�સ, રાઉ�ડ આમ0 સિવ�સ, ફલોટ[ગ સિવ�સ, જVપ[ગ સિવ�સ, 2. પાસ[ગ – 

અ�ડર હ��ડ પાસ, ઓવર હ�ડ પાસ, બકે પાસ, અ�ડર હ��ડ પાસ વીથ વન હ��ડ 3. 

<મિેશqગ – ¡ુ લગે ટ�ઈક ઓફ, રાઉ�ડ આમ0 <મશે, <નેપ શોટ, ટ�પ શોટ, ટન0 એ�ડ 

<મશે 4. ડાઈવ – એ:લમ�ેટર� ડાઈવ અન ેફલાªગ ડાઈવ, 5. �લો�કqગ – �યlWતગત 

�લોક, સાb�ૂહક �લોક) 

- રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 
 

���шO+ 	&� 

- મદેાન aકન અન ેbળૂcતૂ કૌશZય Jાિવdય 
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�જૂરાત િવ
ાપીઠ : અમદાવાદ સચંા:લત 

મહાદ�વ દ�સાઈ શાર��રક િશ�ણ મહાિવ
ાલય - સાદરા 

�યાયામ અન ેઆરો#ય િશ�ણ િવશારદ (બી.પી.ઇ.)  સમે<ેટ 1 થી 6 

સમે<ેટર – 2  ભાગ – 1 સૌDાિંતક 

)મ  િવષય Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 FC-201 શાર��રક િશ�ણના પાયાગત િસDાતંો 40 60 100 03 

2 CC-201 શર�ર રચના શર�ર િવLાન ભાગ-2 40 60 100 03 

3 CC-202 રમત ગમતના િસDાતંો - 2 40 60 100 03 

4 CC-203 ahેi  40 60 100 03 

5 EC-201 «વય1ંશા� 40 60 100 03 

5 EC-202 પયા0વરણ િવLાન 40 60 100 03 

   200 300 500 15 

સેમ<ેટર – 2  ભાગ – 2 Jાયો:ગક 

)મ  JOિૃત Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 PRA-201 Jાયો:ગક     
  ખેલGૂદ-િવ¬નદોડ, ઊચીGૂદ, ચ)ફ�ક 20 30 50 01 
  UજVના<ટ�Wસ - પરે�લલબાર, િસqગલબાર 14 21 35 01 
  યોગ-આસનો, Jાણાયમ, યો:ગક �)યાઓ 14 21 35 01 
  સઘં�યાયામ-વો�ડ, �હ��ુ<તાની લ:ેઝમ 12 18 30 01 
  રમત-ખોખો, બા<ક�ટબોલ 40 60 100 02 

  િવિશ`ટ રમત (િનયમો અન ેકૌશZય Jાિવdય) 20 30 50 01 

   120 180 300 07 

2 PRA-201 રમત સfજતા, <પધા0 અન ે�યવ<થાપન - - - 02 

3 COMPL-

201 
ઉ
ોગ  - - - 02 

  સbહૂiવન - - - hેડ 
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બી.પી.ઈ.સ1-2 

FC-201  – ш�	
�	к �ш��� 2����� ��'� �� 
FC-201 – Basic Principles of Physical Education 

 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક - 45 

 

1. િશ�ણનો અથ0 

2. િશ�ણની આIિુનક �યાrયાઓ 

3. િશ�ણના Jકારો અન ેિશ�ણના ં�યયેો અને હ��ઓુ 

4. શાર��રક િશ�ણનો અથ0 �યાrયાઓ, �યયેો અન ેહ��ઓુ 

5. શાર��રક િશ�ણ Jmયનેી ખોટ� મા�યતાઓ 

6. શાર��રક િશ�ણનો િશ�ણ, <વા<�ય િશ�ણ અન ેરંજનાmમક િશ�ણ સાથનેા સબંધંો 

7. શાર��રક િશ�ણના «વયાિં1ક િસDાતંો 

8. OtૃD અન ેિવકાસ-અથ0, �યાrયા અન ેતફાવત 

9. �િત તફાવત અન ેરમતોમા ંતનેી અગmયતા 

10. માનસશા�ીય િસDાતંો (મનોવLૈાિનક િસDાતંો) 

11. મનોશાર��રક સબંધં 

12. શીખવાની J�)યા, પDિતઓ, અથ0 �યાrયા અન ેિવશષેતાઓ 

13. સમાજશા�ીય િસDાતંો (સામાUજક િસDાતંો) 

 �યlWતના િવકાસમા ંસમાજનો ફાળો 

 શાર��રક િશ�ણ �ારા સામાUજક bZૂયો*ુ ંઘડતર 

 

 

� !�" ����#� 

1. ડૉ. �ણુવતં શાહ, િશ�ણ દશ0ન, બી.એસ.શાહ Jકાશન અમદાવાદ પાન.ન.ં1-9 

2. ડૉ. જય�ેo દવ,ે િશ�ણ :ચqતકો*ુ ંિશ�ણ, બી.એસ.શાહ Jકાશન અમદાવાદ  

 પાનન.ં 59-60 

3. �ી i. ટ�. સરવયૈા, શાર��રક િશ�ણના િસDાતંો અન ેJવાહો, હ�.ઉ.�.ુ nિુન. પાટણ પાનન.ં 1-28,  

 29-35, 48-53. 

4. �ી આmમારામભાઈ પટ�લ અન ે�ી દ�વ�ેoભાઈ સોલકં�, રમત મનોિવLાન, નવભારત Jકાશન 

અમદાવાદ પાનન.ં 13-22 

5. �ી i. ટ�. સરવયૈા, શાર��રક િશ�ણના િસDાતંો અન ેJવાહો, હ�.ઉ.�.ુ nિુન. પાટણ પાનન.ં 84-

95,  

6. ડૉ. i.ટ�.સરવૈયા, શ�ૈ:ણક મનોિવLાન અન ેિશ�ણ, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર 
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બી.પી.ઈ. સ1 -2 

CC-$01 – ш	
	 	��� ��� ш	
	 ����� ��� - $ 

CC-201 – Anatomy and Physiology  Part - 2 
 

)��ડટ – 3                                                                                   કલાક – 45 

 

1. પાચનત1ં ( Digestive system) 

 1. પાચનત1ંનો અથ0 

 2. પાચનત1ંમા ંભાગ લતેા ંbrુય અવયવો અન ેએના ંકાયs 

     - મ    - iભ    - દાતં 

     - અ�નળ�        -  જઠર                 - ના*ુ ંEતર£ુ ં

     - <વા�ુપ[ડ         - યGૃત           - પીતાશય 

     - મો¡ુ Eતર£ુ ં

 3. ચયાપચય ( Metabolism) 

      - કાબs�દત પદાથsનો ચયાપચય 

    - Jોટ�નનો ચયાપચય 

    - ચરબીનો ચયાપચય 

2. ઉmસગ0ત1ં (Excretory system) 

 1. ઉmસગ0ત1ંનો અથ0 

 2. ઉmસગ0ત1ંમા ંભાગ લેતા ંઅવયવો અન ેકાયs, રચના 

 - ફ�ફસા ં    - મો¡ું Eતર£ુ ં      - b1ૂિપqડ     - ચામડ� 

 3. શર�રમા ંઉ`ણતા િનયમનની J�)યા 

3. ચેતાત1ં (Nervous system) 

 1. ચેતાત1ંનો અથ0 

 2. ચેતાત1ંના ંઅવયવો 

 - <વત1ં અથવા અિન~છાવતz ચતેાત1ં 

 - મ�ય<થ ચતેાત1ં 

 3. મf�ઘટકની રચના 

 4. Jતી�ી�ત �)યા 

 5. મf�ત�ંનુા Jકાર 

 - સવંદેનાવાહક મf�ત�ંઓુ 

 - આLાવાહક મf�ત�ંઓુ 

 6. મગજ 

 - મો¡ું મગજ 

 - ના*ુ ંમગજ 
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7. મf�ત�ંનુા ંકાયs 

 8. લબં મf� 

 9. કરોડરfpુ 

 10. મગજમાથંી નીકળતી મfજત�ંનુી 12 જોડ� 

4. aતઃ �ાવી hિંથઓ 

 1. aતઃ �ાવી hિંથઓનો અથ0 

 2. aતઃ �ાવી hિંથઓના ં<થાન અન ેકાયs 

 - શીષ0<થ hિંથ (િપટ¯ટુર�) 

 - કંઠ<થ hિંથ (થાઇરોઇડ) 

 - વ�<થ hિંથ (થાઇમસ) 

 - ઉ¬વ0 પીડ (એ°�નલ) 

 - વીય0 પ[ડ 

 - રજઃપ[ડ 

 - �લીહા (બરોળ) 
 

� !�" ����#� 

1. ડૉ. હર�ભાઈ પટ�લ અન ેઅ�ય, શર�ર રચના �યાયામ ન ે<વા<�ય િશ�ણ, હ�.ઉ.�.ુ nિુન.પાટણ 

2006 પાનન.ં 72 થી 88 

2. ડૉ. બી.એ. J�પિત અન ેઅ�ય ,માનવ શર�ર અન ે�યાયામ ,�જુરાત રા�ય પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર, 2002 પાનન.ં- 44 થી 56 

3. ડૉ. બી.એ. J�પિત અન ેઅ�ય ,માનવ શર�ર અન ે�યાયામ ,�જુરાત રા�ય પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર, 2002 પાનન.ં- 57 થી 64 અન ે50,38 

4. ડૉ. હ�રભાઈ પટ�લ અન ેઅ�ય, શર�ર રચના �યાયામ ન ે<વા<�ય િશ�ણ, હ�.ઉ.�.ુ nિુન.પાટણ 2006 

પાનન.ં 96 થી 107 

5. ડૉ. બી.એ. J�પિત અન ેઅ�ય, માનવ શર�ર અન ે�યાયામ, �જુરાત રા�ય પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર, 2002 પાન ન.ં- 102 થી 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

બી.પી.ઈ. સ1 -2 

CC-$0$ –  	&�-�&��� ��'� �� – $ 

                                                    CC-202 – Sports Theory - 2 

 

)��ડટ – 3                                                                                     કલાક – 45 

 

1. ખેલGૂદ (±ચીGૂદ અન ેચ)ફTક) 

- મદેાન aકન, રચના, માપ અન ેસાધન \િુવધાઓ 

2.   િવ¬ન દોડના Jકારો, માપ અન ેિવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

3.   ±ચીGૂદની િવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

4.   ચ)ફ�કની િવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

5.  UજVના<ટ�Wસ (પરે�લલબાર અન ેિસqગલબાર) 

- સાધનોના માપ અન ેતનેી �ળવણી 

- પરે�લલ બારના ંિવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

- િસqગલ બારના ંિવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

6.        આસનનો અથ0, �યાrયા અન ેત*ે ુ ંમહmવ 

7.       આસન પહ�લા, દરિમયાન અન ેપછ� �યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

8.     િવિવધ આસનોની સમpૂતી (પવનbWુતાસન, વ§ાસન, મm<યાસન, શલભાસણ અન ેધ*રુાસન) 

9.      યો:ગક �)યાઓનો અથ0, �યાrયા અન ેત*ેુ ંમહmવ 

- યો:ગક �)યાઓ કરતી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

- યો:ગક �)યાઓની સમpૂતી અન ેિવવરણ 

  ખો-ખો 

10.     ખો-ખો રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના, માપ અન ેસાધન – \િુવધાઓ 

- ખો-ખો રમતના ંિવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (િસqગલ ચેઈન, ડબલ ચેઈન, ગોળ 

રમત, £કૂ મારવી અન ે૪૫0 ના .ણેૂ માર કરવો.) 

         બા<ક�ટબોલ 

11.      બા<ક�ટબોલ રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના, માપ અન ેસાધન \િુવધાઓ 

- બા<ક�ટબોલ રમતના ં િવિવધ કૌશZય*ુ ં િવવરણ અન ેસમpૂતી (લે –અપ શોટ, પીવોટ[ગ, 

જVપ શોટ, �� ´ો શોટ, અન ેઓવર હ�ડ પાસ) 
  
� !�" ����#� 

 

1. લેખક પ�રવાર, �યાયામ િવLાન કોષ-4, ખેલGૂદ રાજપીપળા, �જુરાત �યાયામ Jચારક મડંળ, 

1981, પાન.ન.ં 1-9 

2. એજન, પાનન.ં 40-46 

3. એજન પાનન.ં 71-80 

4. એજન પાનન.ં 99-105 
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5. લેખક પ�રવાર, �યાયામ િવLાન કોષ-3, UજVના<ટ�Wસ રાજપીપળા, �જુરાત �યાયામ Jચારક 

મડંળ, 1979, પાન.ન.ં 129-143 

6. ડૉ. પી.ડ�. શમા0, યોગાસન(Jથમ આOિૃQ,અમદાવાદ નવનીત પ�લીક�શન 2003) પાનન.ં7-13 

7 �ુ`યત મોદ�, યોગાસનો(Jથમ આOિૃQ, અમદાવાદ નવનીત પ�લીક�શન 2003) પાનન.ં11-14 

8      ડૉ. પી.ડ�. શમા0, યોગાસન(Jથમ આOિૃQ, અમદાવાદ નવનીત પ�લીક�શન 2003) પાનન.ં51-52, 

54-56, 66-71,83-86. 

9      એજન પાન ન-ં14-24 

10     ડૉ.�.ક�.સાવ:લયા, પચંકાય0 અન ેરાહબર�-2, (Jથમ આOિૃQ, ગાધંીનગર, 2002 �જુરાત રા�ય 

પાઠ�/<ુતક મડંળ ગાધંીનગર, 2002) પાનન.ં- 21-38, 

11     એજન, પાનન.ં 106-136 

 

 

    �H� � !�" ����#� 

1 પચંકાય0 અન ેરાહબર�-2, (Jથમ આOિૃQ, �જુરાત રા�ય પાઠ�/<ુતક મડંળ, ગાધંીનગર, 2002) 

2 પચંકાય0 અન ેરાહબર�-1, (Jથમ આOિૃQ, �જુરાત રા�ય પાઠ�/<ુતક મડંળ, ગાધંીનગર, 2002) 

3 ધોરણ-7 પાઠ�/<ુતક 

4 ધોરણ-10 પાઠ�/<ુતક 
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બી.પી.ઈ. સ1 -2 

 CC-$03 - PG�Q   
CC-203 -  English 

)��ડટ – 3                                                                                                       કલાક – 45 

 

Credit : 3 

 

Unit 1  Stories and Comprehension     10 Hours 

  Text: Easy English Prose Mumbai: Jay Publishers, 1999. 

  Following stories are to selected from the text: 

1. A Woman’s Choice 

2. Love The Most Powerful Force 

 

Unit 2   Grammatical Skills : Introduction to Parts of Speech 

1. Noun – Number, Gender     2 Hours 

2. Pronoun       5 Hours 

3. Adjectives       1 Hours 

4. Adverbs       1 Hours 

 

Unit 3  Writing Skills 

  Description of People/Things/Places    6 Hours 

 

5 Hours are to be kept for Revision 

References: 

1. Easy English Prose. Mumbai: Jay Publishers, 1999. 

2. Tickoo, M.L, A.E. Subramanian and P.R. Subramaniam. Intermediate Grammar, Usage 

and Composition. New Delhi: Orient Longman Pvt Ltd, 1976. 
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બી.પી.ઈ. સ1 -2 

 EC-201 – R�� Sш�T 

                                                                   EC-201 – Biomechanics  

)��ડટ – 3                                                                                                      કલાક – 45 

 

1. «વય1ંશા�*ુ ં<વyપ 

 1. «વય1ંશા�નો અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

 2. «વય1ંશા�ની શા.િશ. અન ેરમતગમતમા ંઅગmયતા 

 3. ઝડપ, વગે, Jવગે, <થાનાતંર અન ેપ�ર�મણ ગિતનો અથ0 અન ેસમpૂતી 

2. ગિત અન ેતનેા Jકાર 

 1. \રુ�ખ ગિત  2. વ�)ય \રુ�ખ ગિત 

 3. /નુરાવિત�ત ગિત 4. ડોલન ગિત 

 5. J�ેપ ગિત 6. ચ)ાવા ગિત 

3. બળ અન ેતનેા Jકાર 

 1. ક��oગામી બળ 

 2. ક��omયાગી બળ 

4. ઉ~ચાલન અન ેતનેા Jકાર 

 1. Jથમ Jકાર*ુ ંઉ~ચાલન 

 2. બી� Jકાર*ુ ંઉ~ચાલન 

 3. 1ી� Jકાર*ુ ંઉ~ચાલન 

5. �nટૂનના ગિતના િનયમો 

 1. �nટૂનનો પહ�લો િનયમ-જડmવનો િનયમ 

 2. �nટૂનનો બીજો િનયમ-Jવગેનો િનયમ 

 3. �nટૂનનો 1ીજો િનયમ-આઘાત-Jmયાઘાતનો િનયમ 

6. ગિતને અસર કરનારા ંપ�રબળોનો પ�રચય 

 1. ઘષ0ણ  

 2. હવાનો અવરોધ 

 3. �xુુmવાકષ0ણ બળ 

 4. પાણીનો અવરોધ 

� !�" ����#� 

1. ડૉ. મગનભાઈ તાળા, રમત િવLાન, સનરાઇઝ Jકાશન, �ત/રુ �જુરાત પાનન.ં 22-25 

2. Jા. હષ0દભાઈ પટ�લ, શા. હલનચલનશા�, અનડા Jકાશન, ગાધંીમાગ0 અમદાવાદ પાનન.ં 57-60 

3. એજન પાન.ં 61-62 

4. એજન પાન.ં 19-23 

5. એજન પાન.ં 63-68 

6. એજન પાન.ં 43-52 
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બી.પી.ઈ. સ1 -2 

 EC-202 – 2��"�	�  �����  
EC-202 –  Environment  Science  

)��ડટ – 3                                                                                     કલાક – 45 

 

1  પયા0વરણનો બµલુ�ી અ(યાસ 

1. પયા0વરણનો અથ0 અન ેસમજ 

2. પયા0વરણના Jકારો અન ેતનેી સમજ 

3. પયા0વરણ અન ેગાધંીi 

4. સરં�ણમા ંજગંલો* ુ ંમહmવ 

 2  પયા0વરણ અન ેપ�ૂષણ 

1. J�ૂષણ એટલે uુ ંJ�ૂષણના Jકારો અન ેJ�ૂષણ થવાના ંકારણો 

2. વાn ુJ�ૂષણ 

3. જલ J�ૂષણ 

4. cિૂમ J�ૂષણ 

5. �વિન J�ૂષણ 

3  પયા0વરણના J¶ો અન ેસમ<યાઓ 

1. #લોબલ વોિમ·ગ અન ેતનેી અસર 

2. જગંલનો સતત િવનાશ 

3. hીન હાઉસ ઇફ�Wટ અન ેતનેી અસર 

4. ઓમોન�રનો ¸ાસ 

5. ¹�ુત થતી iવ\�ૃ`ટ 

4  પયા0વરણ સમ�લુતા અન ેલોક ��િૃત 

1. 3pૂન થી 14pૂન(1992) /�ૃવી શીખર પ�રષદ 

2. 5મી pૂન િવ}પયા0વરણ �દવસ 

3. 22મી એિJલ ધરતી �દવસ 

4. િવ} ઓઝન �દવસ 

5. પયા0વરણ સમ�લુા �ળવવામા ંિવ
ાથzઓની cિૂમકા 

 

 5  પયા0વરણીય ચળવળોનો અ(યાસ 

1. િશ�કો Eદોલન 

2. સામાUજક વનીકરણ 

3. સહભાગી વનીકરણ 

4. જળસરં�ણ અન ેસhંહ માટ�ની ચળવળો 

5. મીઠ�િવરડ� અº�ુલા�ટ િવરોધી ચળવળ 



 23 

 

� !�" U�*�к� – 

1. માનવ અન ેપયા0વરણ ભૌગો:લક પ�રપ�ેમા-ં મહ�શ િ1વદે�પાનન.ં 1-3, 5-8,  16-

25, 26-28, 48-52, 52-57 

2. પયા0વરણ સાથી – રમશે સાવ:લયા,પાનન.ં 1-5, 76-78, 140-143, 164-166, 

228-230, 363-365, 371-372. 

3. પયા0વરણ અ�યયન, પાનન.ં 26-28, 57-58, 210-212, 158-161, 162-164,   

4. પયા0વરણમા ંમાનવીનો હ<ત�ેપ- રમશે પટ�લ,  

5. પયા0વરણ એવમ પયા0વરણ સરં�ણ 

6. પયા0વરણ અ�યયન �હ�દ� – �દ�તી શમા0  

��&��к� – 

1. પયા0વરણ િમ1 

2. પ�રસર 

3. ખાદ�hા
ોગ 

4. નયિત 

5. લોકસવંાદ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

?0.20.V.�S-$ 

���-2 ����8�к 

 

х�:/;! (��W� !�=, X�0 /;! ��� �YABк) 

 1. મદેાનની રચના અન ેaકન 

 2. સાધન અન ે\િુવધાઓ 

 3. િવ�ન દોડ માટ�ની શલૈીઓ (J<થાન, દોડ કદમો, િવ�ન Jસાર, બે િવ�ન વ~ચેના કદમો 

અન ે�ફિનસ[ગ) 

 4. િનયમો અન ેપચંકાય0 

(%)��*+
F� (2�	E:: ?�	, �J�: ?�	 ��� ��V�� ?�	) 

1. પરે�લલ બાર (<વ[ગ, <» ચઈેઝ, <��ટ આમ0 ર�<ટ, <��ડલ સીટ, હાફ ટન0 ¡ુ <��ડલ સીટ, ફોરવડ0 

માચ0 ઈન <��ડલ સીટ, સોZડર <ટ��ડસ, ચે<ટ બેલે�સ, એલે�સ, એકહર� Gૂચ, દોહર� Gૂચ, આડ� 

ખાટલી, ઊભી ખાટલી, ��ટ ઓન બેક વોZટ ¡ુ ધી સાઈડ) 

2. સ[ગલ બાર (ની-અપ <ટાટ0 , ની-સક0લ, સક0લ એબોવ ધી બાર, હાફ ટન0 ઈન <વ[ગ, સક0લ અ�ડર 

ધી બાર, ન<ેટ હ��ગ, એZબો સક0લ – ફોરવડ0 અન ેબેકવડ0) 

3. અનઈવન બાર (<��ટ આમ0 સપોટ0 માઉ�ટ, )ોસ સીટ, વી <ક�લ, વન લેગ <કવોટ, ઓવર ધી હાઈ 

બાર, <��ડલ <)�ટ, હ��ડ <ટ��ડ અન ેફોરવડ0 રોલ) 

��� – 

1. આસનો (તાડાસન, O�ૃાસન, પ¦ાસન, વ§ાસન, અધ0મm<ય�ેoાસન, પાિ�મોતાનાસન, વ)ાસન, 

સવા0ગાસન, શલભાસન, હલાસન, મકરાસન, મnરુાસન, શીષા0સન, cુજંગાસન, ધ*રુાસન, 

મm<યાસન, ચ)ાસન, સવાસન, િવપ�રતકણz, પવનbWુતાસન, મકરાસન, /ણૂ0 શલભાસન, 

કોણાસન, બકાસન, \�ુત વ§ાસન, ઉ`�ાસન, Oષૃાસન, ગભા0સન અન ેગૌbખુાસન) 

2. Jાણાયામ (\યૂ0 ભેદન, ઉfજયી, સીmકાર�, શીતલી, ભU�કા, �ામર� અન ેકપાલભાિત)  

3. યો:ગક �)યાઓ (નૌ:લ�)યા, જલનિૈત અન ેGંુજલ) 

��H= ��� ��HZ� *���0 :�[0& 

��H= (��H= :2�+, ��H= ���ш��	) 

1. આગબેાpુ પાવં, 2. પીછે આગે પાવં, 3. બાpુ પાવં Eટ� લગાવ, 4. આગ ેપાવં કમર ¨ક, 

5. પીછે પાવં પડે� તાન, 6. બાpુ પાવં કમર ¨કં 

 �હ��ુ<તાની લઝેીમ (લેઝીમ લપટે, લઝેીમ આરમસ ેઅન ેલેઝીમ હોિશયાર) 

૧. ચાર અવાજ, 2. એક જગહ, 3. કમર મરોડ, 4. પિવ1ા, 5. દોxુખ 6. Eટ� લગાવ, 7. આગ ે

ફલાગં, 8. પીછે ફલાગં 9. ચોxુખ બઠેક 

х�-х� 

- મદેાનની રચના અન ેaકન  

- રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 
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- રમતના bળૂcતૂ કૌશZયો (રમનારના કૌશZયો – િસqગલ ચઈેન, ડબલ ચેઈન, ગોળ 

રમત, પલટ� મારવી, ડોઝ[ગ કરOુ ંઅન ેમારનારના કૌશZયો – પગે <પશ0 કરવો, £ૂક 

મારવી, ડાઈવ મારવી, ૪૫ ના .ણૂ ેમાર કરવો, સાચી ખો) 

- રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 

?�*кE+?�: 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

- રમતના bળૂcતૂ કૌશZયો (ચે<ટ પાસ, બાઉ�સ પાસ, ઓવર હ�ડ પાસ, µુક પાસ, વન 

હ��ડ બઝેબોલ પાસ, સાઈડ આમ0 પાસ, વન હ��ડ �રસીિવqગ, ¡ુ હ��ડ �રસીિવqગ, ±½ુ ં

�°બલ, મ�યમ �°બલ, ની½ુ ં �°બલ, લે – અપ શોટ, જVપ શોટ, સટે શોટ, �� ´ો 

શોટ, જVપ <ટોપ, �રબાઉ�ડ[ગ અન ેિપવોટ[ગ) 

- રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 

���шO+ 	&� 

- મદેાન aકન, િનયમો અન ેકૌશZય Jાિવdય  
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�જૂરાત િવ
ાપીઠ : અમદાવાદ સચંા:લત 

મહાદ�વ દ�સાઈ શાર��રક િશ�ણ મહાિવ
ાલય - સાદરા 

�યાયામ અન ેઆરો#ય િશ�ણ િવશારદ (બી.પી.ઇ.)  સમે<ેટ 1 થી 6 

��&�*+	 – 3  ��� – � �\'� ��к 

)મ  િવષય Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 FC-301 શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન 40 60 100 03 

2 CC-301 હલનચલનશા� 40 60 100 03 

3 CC-302 રમત ગમતના િસDાતંો – 3 40 60 100 03 

4 CC-303 ahેi  40 60 100 03 

5 EC-301 રમતમા ંઈ�ઓ અન ેઉપચાર 40 60 100 03 

5 EC-302 hાિમણ િવકાસ 40 60 100 03 

   200 300 500 15 

��&�*+	 – 3  ��� – � ����8�к 

)મ  JOિૃત Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 PRA-301 Jાયો:ગક     
  ખેલGૂદ-ર�લેદોડ,લગંડ�ફાળGૂદ અન ેબરછ�ફ�ક 20 30 50 01 
  UજVના<ટ�Wસ- પોમલેહોસ0,રોમનર[ગ અન ે

બેલ�ેસ[ગ બીમ 

14 21 35 01 

  °�લમાચ0 (કવાયત) 12 18 30 01 
  સઘં�યાયામ- ઘાટ�લે:ઝમ,�વજકવાયત 14 21 35 01 
  રમત- હ��ડબોલ, ટ�બલ ટ�િનસ 40 60 100 02 

  િવિશ`ટ રમત ( કૌશZય Jાિવdય અન ેપચંકાય0) 20 30 50 01 

   120 180 300 07 

2 PRA-301 રમત સfજતા, <પધા0 અન ે�યવ<થાપન - - - 02 

3 COMPL-

301 
hામiવન પદયા1ા - - - 02 

4 COMPL-

302 
ઉ
ોગ  - - - 02 

  સbહૂiવન - - - hેડ 
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બી.પી.ઈ.સ1-3 

FC-301 – ш�	
�	к �ш�&�  L��*M� ��� � ��:� 

FC-301 – Organization and Administration in Physical Education 

)��ડટ – 3                                                                                   કલાક - 45 

 

1. �યવ<થા અન ેસચંાલન 

 1.. �યવ<થા અન ેસચંાલન*ુ ંઅથ0 ધટન 

 2. �યવ<થા અન ેસચંાલનના એચ.સી.બકના વીસ િસDાતંો 

 3. �યવ<થા અન ેસચંાલનની અગmયતા 

2. �યવ<થાત1ં 

 1. Jાથિમક શાળા*ુ ં�યવ<થાત1ં 

 2. મા�યિમક શાળા*ુ ં�યવ<થાત1ં 

 3. મહાિવ
ાલય*ુ ં�યવ<થાત1ં 

3. શાર��રક િશ�ણમા ંસગવડો અન ેઆયોજન 

 મદેાનની રચના કરતી વખતે �યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

 મદેાનની �ળવણી માટ� �યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

4. શાર��રક િશ�ણમા ંન�ેmૃવ 

 1.. ન�ેmૃવનો અથ0 અન ે�યાrયા  

 2. ન�ેmૃવની અગmયતા 

 3.. શાર��રક િશ�ણના િશ�કની શ�ૈ:ણક અન ે�યવસાિયક લાયકાત 

 4. શાર��રક િશ�ણના િશ�કના લ�ણો 

 5. �જુરાતમા ંિશ�કોની તાલીમ માટ�ની સગવડો 

5. પ1કો અન ેરi<ટર 

 1. શાળાપ1કો*ુ ંમહmવ 

 2. શાળાપ1કના Jકાર 

 3. હાજર�પ1ક 

 4. Jગિતપ1ક  

 5. ડ�ડ<ટોકપ1ક 

6. સાધનોની ખર�દ� J�)યા 

 1. ખર�દ� aગનેા િસDાતંો 

 2. સાધનોની �ળવણી માટ�ની બાબતો 

 3. ખાસ સાધનોની �ળવણી 

 4. સાધનો*ુ ંિવતરણ અન ેિનકાલ 
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સદંભ0 સા�હmય 

1. શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન, હ�.ઉ.�.ુnિુન.પાટણ પાનન.ં 1-3,6-8 

2. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતમા ં �યવ<થાપન અન ેસચંાલન, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક 

મડંળ, સWેટર-10/એ, ગાધંીનગર-382010 

3. શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન, હ�.ઉ.�.ુnિુન.પાટણ પાનન.ં 10-12 

4. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતમા ં �યવ<થાપન અન ેસચંાલન, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક 

મડંળ, સWેટર-10/એ, ગાધંીનગર-382010 

5. શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન, હ�.ઉ.�.ુnિુન.પાટણ પાનન.ં 48, 49, 51 

6. શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન, હ�.ઉ.�.ુnિુન.પાટણ પાનન.ં 45-54 

7. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતમા ં �યવ<થાપન અન ેસચંાલન, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક 

મડંળ, સWેટર-10/એ, ગાધંીનગર-382010 પાનન.ં70-84 

8. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતમા ં �યવ<થાપન અન ેસચંાલન, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક 

મડંળ, સWેટર-10/એ, ગાધંીનગર-382010 પાનન.ં 102-107,108-110 

9. શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન, હ�.ઉ.�.ુnિુન.પાટણ પાનન.ં 68-74, 77-78 

10. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતમા ં �યવ<થાપન અન ેસચંાલન, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક 

મડંળ, સWેટર-10/એ, ગાધંીનગર-382010  

11. શાર��રક િશ�ણમા ં�યવ<થા અન ેસચંાલન, હ�.ઉ.�.ુnિુન.પાટણ પાનન.ં 39-44 
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બી.પી.ઈ.સ1-3 

   CC-301 -  �:��:�ш�T 

CC-301 - Kinesiology 

)��ડટ – 3                                                                                     કલાક – 45 

 

1. હલનચલનશા�*ુ ં<વyપ 

 1. પ�રચય 

 2. ઐિતહાિસક /વૂ0cિૂમકા 

 3. હલનચલનશા�નો અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

2. હલનચલનશા�*ુ ંકાય0�ે1 

 1. હલનચલનશા�નો �યાપ 

3. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતોમા ંહલનચલનશા�*ુ ં મહmવ 

 1. હલનચલનશા�ની મયા0દાઓ 

 2. યાિં1ક મયા0દા 

 3. શાર��રક મયા0દા 

 4. મનોવૈLાિનક મયા0દા 

4. શર�ર રચનાના bળૂcતૂ આધારો 

 1. શર�રની Jાથિમક l<થિતઓ 

 2. શર�ર*ુ ં�xુુmવ મ�ય:બq�ુ 

 3. �yુmવ ર�ખા 

 4. શર�રની કાZપિનક સપાટ�ઓ અન ેધર�ઓ 

5. સાધંા  અન ેતનેા Jકારો 

 1. શર�રના brુય સાધંાઓ 

 2. અl<થર સાધંાઓ ઉપર થતા િવિવધ Jકારના હલનચલન(આGૃિત સાથ)ે 

6. <નાnઓુના ત�ંઓુની રચનાના આધાર� વગzકરણ 

 1. <નાnઓુના કાય0ના આધાર� વગzકરણ 

 

� !�" ����#� 

1. Jા. હષ0દભાઈ પટ�લ, શા.હલનચલનશા�, અનડા Jકાશન, ગાધંીમાગ0 અમદાવાદ  

 પાનન.ં 1- 3 

2. એજન પાનન.ં 3-4  

3. એજન પાનન.ં 4-7 

4. એજન પાનન.ં 8-16 

5. એજન પાનન.ં 12,17,19 

6. એજન પાનન.ં 26-31 
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બી.પી.ઈ.સ1-૩ 

CC-302 – 	&��&��� ��'� ��-3 

CC-302 – Sports Theory -3 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક - 45 

�. х�:/;! (	
:� !�=, : �=
 A�@, /;! ��� ?	^
 ABк) 

 1. મદેાન aકન, રચના, માપ અન ેસાધન – \િુવધાઓ 

 2. ર�લે દોડના Jકારો, માપ અન ેિવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

 3. લગંડ� ફાળ Gદૂની િવિવધ પ¿િતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

 4. બરછ� ફTકની િવિવધ પDિતઓ*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

$.       (%)��_*+F� (2�&�: ���", 	�&� 	J� ��� ?�:�H�J� ?0&) 

 1. સાધનોના માપ અન ેતનેી �ળવણી 

 2. પોમલે હોસ0ના િવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (િસqગલ લેગ હાફ સક0લ અન ેસીઝર) 

 3. રોમન ર[ગના િવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (<વ[ગ અન ેએલ શપે) 

 4. બેલ�ેસીગ ં બીમના િવિવધ કૌશZયો*ુ ં િવવરણ અન ે સમpૂતી(વન લેગ માઉ�ટ અન ે જVપ 

વોક) 

3. �EH=?�: 

 1. હ��ડબોલ રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના – માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ 

 2. હ��ડબોલ રમતના ંિવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (�°બલ[ગ, ઓવર હ�ડ પાસ, જVપ 

uટુ હાઈ, જVપ ફોલ uટુ અન ેગોલ �કપ[ગ) 

4 +E?: +E��� 

 1. ટ�બલ ટ�િનસ રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના-માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ 

 2. ટ�બલ ટ�િનસ રમતના ં િવિવધ કૌશZયો*ુ ં િવવરણ અન ેસમpૂતી (ફોર હ��ડ :hપ, પને હોZડ 

:hપ, બકે હ��ડ સિવ�સ, ટોપ <પીન સિવ�સ અન ેબેક હ��ડ ટોસ) 

� !�" ����#� 

1. હષ0દભાઈ પટ�લ અને અ�ય, એ�લેટ�Wસ J¶ોતર�, તાલીમ પDિતઓ, <પધા0 આયોજન અને ગાઠં ઉક�લ, 

ચ�obખુી સોસાયટ� મેમનગર, અમદાવાદ 2005 પાનન.ં 1-43 

2. Jો.ટ�.એસ.બરાર, ��ક એ�ડ �ફZડમા ંટ�કિનક અને કાય0પDિત, ���ડસ પ�લીક�શન નવીદ�Zહ� 2004 

3. કા�તીભાઈ પટ�લ, Jમાણcતૂ ��ક રમા Jકાશન, ગાધંીનગર 

4. aબાલાલભાઈ ક�. પટ�લ અને અ�ય, શાર��રક િશ�ણ સાધન કૌશZય કલા, ધવલ Jકાશન, અમદાવાદ-13 

પાનન.ં- 181-198 

5. અશોક આર. ¹હુાર, હ��ડબોલ-બેઝીક ટ�કિનક, મીરા પ�લીક�શન, bુબંઇ 1998 

6. અશોકGુમાર, હ��ડબોલ �ડ<કવર� પ�લીક�શન નવી�દZહ� િસકલ અને ટ�કિનક હ��ડબોલ <પોટ0સ  પ�લીક�શન 

નવી�દZહ� 1996 

7. \રુ�શ દ�:�ત હ��ડબોલ શીખો <પોટ0સ પ�લીક�શન નવી�દZહ� 

8. કરણિસqહ આર. ગોહ�લ, પચંકાય0 અને રાહબર� ભાગ-2, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક મડંળ 

ગાધંીનગર 2002 પાનન.ં 165-195 

9. રા�શ શમા0 ઇ�ડોર ગેVસ �યોતી Jકાશન જય/રુ 2003 પાનન.ં 147-191 
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બી.પી.ઈ.સ1-૩ 

CC-303 – PG�Q 

CC-303 – English- 

)��ડટ – 3                                                                                                       કલાક - 45 

 

Unit 1  Stories and Comprehension     08 Hours 

  Text: Easy English Prose. Mumbai: Jay Publishers, 1999. 

  Following stories are to selected from the text: 

1. Most Precious Picture 

2. Good for Evil 

 

Unit 2   Grammatical Skills 

1. Concords       3 Hours 

2. Tenses       6 Hours 

 

Unit 3  Writing Skills 

1. Short Messages and Notices    4 Hours 

2. Unseen Comprehension     4 Hours 

 

5 Hours are to be kept for Revision 

 

 

References: 

1. Easy English Prose. Mumbai: Jay Publishers, 1999. 

2. Tickoo, M.L, A.E. Subramanian and P.R. Subramaniam. Intermediate Grammar, Usage 

and Composition. New Delhi: Orient Longman Pvt Ltd, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

બી.પી.ઈ.સ1-૩ 

EC-301  – 	&�&�  V`a ���  ���� 12��	 

EC-301 – Sports Injuries and their Treatmant 

)��ડટ – 3                                                                                                   કલાક - 45 

 

1. રમત ઈ�ઓનો પ�રચય 

2. રમત ઈ�ઓનો Jકાર 

 1. Eત�રક 

 2. બાF 

3. નાpુક પશેીઓની ઈ�ઓ 

 1. ઘા 

 2. લોહ� બાi જOુ ં

 3. ચામડ� છોલાવી 

 4. <નાnુ ંખÀચાણ 

 5. મચક 

 6. ગોટલા ચડવા 

4 હાડકાનંી ઈ�ઓ 

 1. હાડકા*ં ુ ંભાગી જOુ ંઅન ેતનેા Jકારો 

5. સાધંાની ઈ�ઓ 

 1. હાડકા*ં ુ ંખસી જOુ ં

6. િવિશ`ટ ઈ�ઓ 

 1. ટ�િનસ એZબો 

7. રમતમા ંઈ� અટકાવ અન ેસરં�ણ 

 1. <પધા0 /વૂÁના સમયગાળામા ંકરવાની થતી વદૈક�ય શાર��રક તપાસ 

 2. ઈ� અટકાવ Jmયનેો ખલેાડ�નો અ:ભગમ 

 3. સલામત રમત \િુવધાઓ 

 4. ઈ� સરં�ણાmમક સાધનો 

 5. શાર��રક \lુ<થિત 

8. ઈ�ઓની ઉપચાર આપવાની પDિતઓ 

 1. શીતોપચાર 

 2. હાઈ°ોથરેાપી- વલ0/લૂ બાથ 

 3. ઈલેW�ોથરેાપી- શોટ0વવે ડાયથમેz 

9. Jાથિમક સારવારનો પ�રચય અન ેઅથ0 

 1. Jાથિમક સારવારના િસDાતંો 

 2. Jાથિમક સારવારના હ��ઓુ 

 3. Gૃિ1મ }ાસો~છવાસ 
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10. b~ુછા0 આવવી 

 1. સામા�ય કારણો 

 2. લ�ણો 

 3. તાmકા:લક સારવાર 

  

� !�"G M� 

1. ડૉ. મગનભાઈ તાળા અન ેઅ�ય, રમત િવLાન, �ત/રુ સનરાઇઝ Jકાશન 2007 પાનન.ં 84-

86 

2. કા�તીભાઈ રા. પટ�લ રમતઔષધ િવLાન, રમા Jકાશન, ગાધંીનગર 2006 પાનન.ં 24-29, 96-

100 

3. ડૉ. જમનાદાસ ક�. સાવ:લયા અન ેઅ�ય, રમત િવLાન, હ�.ઉ.�.ુnિુન. પાટણ પાનન.ં 1 – 114 

4. અજમરેિસqહ અન ે અ�ય શાર��રક િશ�ા તથા ઓ:લlVપક અ:ભયાન નવી�દZહ�, કZયાણી 

પ�લીક�શન 2004 પાનન.ં 372-375, 376-381,385-394 
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બી.પી.ઈ. સ1-૩ 

EC-302 – G�&0� ��к�� 

EC-302 – Rural Development  

)��ડટ – 3                                                                                   કલાક - 45 

 

હ�� ુ– અ(યાસ)મનો brુય હ�� ુગામ અન ે િવકાસલ�ી અ:ભગમના સદંભÁ ટકાઉપણાની પાયાની સમજણ 

ઊભી કરવાનો છે. hામિવકાસની brુય સમ<યાઓ અન ે સVપોિષત ઉક�લો િવશ ે િવ
ાથzઓમા ં

દ�ઘ0�ૃ�`ટ િવકસાવવાનો હ�� ુપણ અ(યાસ)મમા ંસમાયલેા છે. 

1. ગામનો અથ0 અન ેલા�:ણકતાઓ ગામ અન ેશહ�ર વ~ચ ેતફાવત, hામીણ સમાજમા ં પ�રવાર 

અન ેLાિત �યવ<થાઓ 

2. hામીણ સbદુાય વત0માન l<થિત 

3. hામીણ પયા0વરણ 

4. િવકાસનો અથ0, લા�:ણકતાઓ, િવકાસ અન ેOtૃDમા ંaતર, માપકો 

5. ટકાઉ hામિવકાસનો અથ0, પ�રભાષા અન ેતનેા સદંભÁ ગાધંી િવચારોની Jાસ:ંગકતા 

6. hામિવકાસની Jbખુ િવચારધારાઓ 

7. hામીણ અથ0�યવ<થાના brુય ઘટકો, લા�:ણકતાઓ 

8. ખેતી અન ે:બનખતેીગત �ે1ોની brુય સમ<યાઓ અન ેઉક�લો 

9. hામીણ સbદુાયની આિથ�ક l<થિત અન ેiવન ધોરણ 

10. ભારતના hામીણ િવકાસ અન ેઆઝાદ� પહ�લા થયલે Jયાસો 

11. આઝાદ� પછ�ના Jbખુ કાય0)મો 
 

� !�" ����#� 

1. hામીણ અન ેનગરસમાજશા�, Jો. એ.i.શાહ અન ેJો. �.ક�.દવ.ે અનડા Jકાશન પાનન.ં 31-41 

2. ભારતમા ંhામીણ િવકાસના ંસામાUજક પાસા,ં Jો. એ. i. શાહ અન ેJો. �. ક�. દવ ેપાનન.ં 13-21 

3. hામીણ સમાજશા� Jો. એ.i.શાહ અન ેJો. �.ક�.દવ.ે પાનન.ં 22-40, 71-91 

4. hામીણ સમાજશા� ભરતભાઈ અનડા Jકાશન(cમુી સમ<યાઓ) પાનન.ં72-90 

5. hામીણ સમાજશા� (hામીણ અથ0 �યવ<થા) પાનન.ં 46-52 

6. hામીણ સમાજશા� (આઝાદ� પહ�લા આઝાદ� પછ�) પાનન.ં 3-11, 42-46 

7. ભારતીય સમાજ અન ેભારતમા ંસામાUજક સ<ંથાઓ (સાbદુિયક l<થિત) પાનન.ં 40-44 

8. hામિવકાસમા ંલોક ભાગીદાર�, ડૉ. િવÂતુ જોષી પા} Jકાશન અમદાવાદ 
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х�:/;! (	
:� !�=, : �=
 A�@ /;! ��� ?	^
 ABк) 

1. મદેાનની રચના અન ેaકન 

૨. સાધન અન ે\િુવધાઓ 

૩. ર�લે દોડના Jકારો (૪ x ૧૦૦ અન ે૪ x ૪૦૦) 

૪. ર�લે દોડની bળૂcતૂ પDિતઓ (Jmય� અન ેપરો�) 

5. �ફનીસ[ગ (ચે`ટ અન ેસોZડર) 

6. લગંડ� ફાળ Gદૂની bળૂcતૂ શલૈી (પશેકદમી, ટ�ઈક ઓફ, લગંડ�, ફાળ, Gદૂ અન ેઉતરાણ) 

7. બરછ� ફTકની bળૂcતૂ શલૈી (૧. પકડ – અમરે�કન, હગંરે�યન, ફ�િનસ, ૨. બરછ� વહન ખભંાથી 

ઉપર, વહન અણી ±ચે, મોખર� વહન અણી નીચે, નીચે હાથ વહન, ૩. ફTક ખડ� ફTક, દોડ ફTક 

અન ેપગ બદલ) 

8. િનયમો અન ેપચંકાય0 

(%)��*+
F� (	�&� 	J�, 2�&�: ���" ��� ?�:�H�J� ?0&) 

1. રોમન ર[ગ (<વ[ગ, સક0લ અ�ડર ધ ર[ગ, ન<ેટ હT�ગ, અ<�ાઈડ આમ0 રાઈટ એ�ડ લેXટ, એલ – 

સપે, આમ0 પોઝીશન) 

2. પોમલે હોસ0 (1. સક0લ, 2. સ[ગલ લગે હાફ સક0લ – રાઈટ એ�ડ લXેટ લેગ, 3. Åલ સક0લ – 

રાઈટ એ�ડ લXેટ લગે, 3. બોથ લેગ સક0લ અને સીઝર) 

3. બેલે�સ[ગ બીમ (<ટ�ટ આમ0 માઉ�ટ, િસVપલ વોક, ટ�-<ક�લ, #લાઈડ વોક, ��ટ <ક�લ ફોરવડ0 રોલ, 

ની – <ક�લ, વન લેગ માઉ�ટ, જVપ વોક અન ેિસVપલ �ડસમાઉ�ટ) 

�b:&��" (к����) 

1. �°લમાચ0 (સાવધાન, િવ�ામ આરામ સ,ે દાહ�ન ે સજ, સામન ે દ�ખ, :ગનતી કર, દા�હન ે bડુ, 

બા�હન ેbડુ, પીછે bડુ, કદમ તાલ, તજે ચાલ, સલામી દ�, �સ ેથ ે<વ<થાન અન ેિવસ�ન.) 

K�+
 :�[0& 

1. ઘાટ� લઝેીમ (લેઝીમ હોિશqયાર, લેઝીમ આરામ સ,ે દો આવાજ, ચાર આવાજ, આઠ આવાજ, 

તાલ સ ે કદમ, પિવ1ા એક, પિવ1ા દો, પાવ ચ), આધા ચ), ફ�રક� પટલ, �ુલ, બેઠક – 

અવાજ, આગ ેપાવં, કદમ તાલ, Gદૂન પિવ1ા અન ે/ણૂ0 બઠેક) 

W�% к���� 

1. ઉપ ેઆગે હાથ, ઉપ ેબાpુ હાથ, બાpુ પિવ1ા પીછે ઠોક, બાpુ પિવ1ા ઉપ ેહાથ, બાpુ પાવ ઉપ ે

પીછે હાથ, બાpુ હાથ �દશા ફ�ર, Gદૂન ઉપ ેનીચે હાથ, આગ ેપિવ1ા કમર મરોડ, આગ ેપિવ1ા 

કમર ¨કં અન ેબાયં ેદા�હન ેપિવ1ા 

�EH=?�: 

1. મદેાનની રચના અન ેaકન 

2. રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 
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3. રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો (મ�યમ, ±½ુ ંઅન ેની½ુ ં�°બલ[ગ, ચે<ટ પાસ, ઓવર હ�ડ પાસ, ર�<ટ 

પાસ, બાઉ�સ પાસ, /શુ પાસ, જVપ uટૂ લગ, જVપ uટૂ હાઈ, ફાલ uટૂ, જVપ ફાલ uટૂ, <��ટ 

શોટ િવથ �લોક[ગ <ટ�પ, <��ટ શોટ િવધાઉટ �લોક[ગ <ટ�પ, (હ��ડ �ડફ��સ, Åટ �ડફ��સ અન ે

ફલાઈંગ �ડફ��સ ગોલ �કપ[ગ )  

4. રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 

+E?: +E��� 

1. મદેાનની રચના અન ેaકન 

2. રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

3. રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો (શકે હ��ડ :hપ અન ેપને હોZડ :hપ, સાદ� સિવ�સ, <પીન સિવ�સ, ટોપ 

<પીન સિવ�સ, બેક <પીન સિવ�સ, સાઈડ <પીન સિવ�સ, ફોર હ��ડ કાઉ�ટર એટ�ક, બેક હ��ડ કાઉ�ટર 

એટ�ક અન ેÅટવક0  

4. રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 
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�જૂરાત િવ
ાપીઠ : અમદાવાદ સચંા:લત 

મહાદ�વ દ�સાઈ શાર��રક િશ�ણ મહાિવ
ાલય - સાદરા 

�યાયામ અન ેઆરો#ય િશ�ણ િવશારદ (બી.પી.ઇ.)  સમે<ેટ 1 થી 6 

��&�*+	 – 4  ��� – � �\'� ��к 

)મ  િવષય Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 FC-401 પચંકાય0 અન ેરાહબર� 40 60 100 03 

2 CC-401 કસરતીય શર�ર િવLાન 40 60 100 03 

3 CC-402 રમત ગમતના િસDાતંો - 4 40 60 100 03 

4 CC-403 ahiે  40 60 100 03 

5 EC-401 <વા<�ય િશ�ણ 40 60 100 03 

5 EC-402 ગાધંી િવચારના bળૂcતૂ તmવો 40 60 100 03 

   200 300 500 15 

��&�*+	 – 4  ��� – $ ����8�к 

)મ  JOિૃQ Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 PRA-401 Jાયો:ગક     
  ખેલGૂદ-<��પલ ચેઇજ,વાસંGૂદ અન ેહથોડાફ�ક 20 30 50 01 
  બેડિમ�ટન 12 18 30 01 
  લાઠ�, ક�લે<થિનWસ 12 18 30 01 
  સોXટબોલ 16 24 40 01 
  રમત- �)ક�ટ, ટ�િનસ 40 60 100 02 

  િવિશ`ટ રમત ( કૌશZય Jાિવdય અન ેપચંકાય0) 20 30 50 01 

   120 180 300 07 

2 PRA-401 રમત સfજતા, <પધા0 અન ે�યવ<થાપન - - - 02 

3 COMPL-

401 
ઉ
ોગ  - - - 02 

  સbહૂiવન - - - hેડ 
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બી.પી.ઈ.સ1-4 

FC-401  – 2 �к��" ��� 	��?	
 
FC-401 - Officiating and Coaching 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક - 45 

�. 2 ��� :�� ��� ��ш����a 

 1. પચંની ફરજો અન ેતનેા સબંધંો 

  1. �યવ<થાપક 

  2. રાહબર 

  3. ક��ટન 

  4. ખલેાડ� અન ેJ�ેકો સાથ ે

$. 2 �к��" 

 1. અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

 2. પચંકાય0*ુ ંમહmવ 

 3. પચંકાય0ના િસDાતંો 

 4. પચંકાય0ન ેઅસર કરતા ંપ�રબળો 

3.  2 � 

 1. પચંકાય0* ુ ંધોરણ \ધુારવા માટ�ના ંપગલા ં

 2. ખેલGૂદ રમતગમતના ંપચંો અન ેતનેી જવાબદાર�ઓ 

4. 	��?	 ��� 	��?	
 

 1. રાહબરનો અથ0, �યાrયા, રાહબર�ના �યયેો અન ેહ��ઓુ 

 2. રાહબરના િસDાતંો 

 3. સારા રાહબરના ંલ�ણો 

 4. રાહબરન ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

5.  	��?	 ��� х�:�=
 

 1. રાહબરની યો#યતા (શ�ૈ:ણક, ચા�રિ1ક અન ે�યવસાિયક યો#યતા) 

 2. સારા ખલેાડ�ના ંલ�ણો 

 3. ખેલાડ�ની પસદંગી વખત ે�યાનમા ંરાખવાની બાબતો 

6. 	&� c�	� 

 1. રમત \રુ�ા*ુ ંમહmવ 

 2. રમત \રુ�ાના ઘટકો 

 3. રમત \રુ�ાના િસDાતંો 

� !�" ����#� 

1. પચંકાય0 અન ેરાહબર� ભાગ-2, િJ. કરણિસqહ ગો�હલ, ડૉ. પી.ડ�. શમા0, ડૉ. �. ક�. સાવ:લયા, �ી 

આઇ. n.ુ સીડા, મોહનભાઈ ટ�. ટંડ�લ, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ� /<ુતક મડંળ ગાધંીનગર. 
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બી.પી.ઈ.સ1-5 

CC-40� – к�	�0� ш	
	 ����� 

CC-401 – Exercise Physiology 

)��ડટ – 3                                                                                      કલાક - 45 

 

1. કસરતીય શર�ર િવLાનનો અથ0 અન ે�યાrયાઓ  

 શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતગમતમા ંત*ેુ ંમહmવ અન ે�યાપ 

 <નાnનુા Jકારો અન ે<નાnકુોષના Jકારો 

2. કસરત અન ેતાલીમની xુિધરા:ભસરણત1ં પર થતી અસર 

3. કસરત અન ેતાલીમની <નાnતુ1ં પર થતી અસર 

4. કસરત અન ેતાલીમની }સનત1ં પર થતી અસર 

5. માદક દવાઓ / ડોિપqગનો અથ0 અન ે�યાrયા 

 1. માદક દવાઓનો ઇિતહાસ 

 2. માદક દવાઓ*ુ ંવગzકરણ 

6. શાર��રક યો#યતાનો અથ0 અન ે�યાrયા 

 1. શાર��રક યો#યતાના Jકારો, ઘટકો અન ેત*ેુ ંમહmવ 

7. ઉ`માJરેક �યાયામ અન ેJશમન (Gુલીન ડાઉન)  

8. સકે�ડ િવqડ, Jાણવાn*ુુ ંદ�O ુ ં 

9 આહાર, સમતોલન આહારનો અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

 1. આહારના ઘટકો 

10. રમત <પધા0 પહ�લા,ં દરVયાન અન ેપછ�નો યો#ય આહાર 

 

� !�" ����#� 

1 ડૉ.સ�ંયાબને િતવાર�, એકસરસાઈજ �ફઝીયોલોi, <પોટ0સ પÆ�લક�શન, પાના ન-ં1-13,113-

159,38-84,166-178 

2 ડૉ. શરદચ�o િમ�ા, �ફઝીયોલોi ઈન <પોટ0સ, <પોટ0સ પÆ�લક�શન, પાના ન-ં83-

109,435-442 

3 અજમરેિસqહ અન ે અ�ય શાર��રક િશ�ા તથા ઓ:લlVપક અ:ભયાન નવી�દZહ� કZયાણી 

પ�લીક�શન પાન ન.ં 249-259,263-276,277-286,295-314,328-331,210-218 
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બી.પી.ઈ.સ1-4 

CC-40$ -	&��&��� ��'� �� -4 

CC-402 - Sports Theory - 4 

 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક - 45 

1 ખેલGૂદ (વાસંGૂદ, હથોડાફTક અન ે<ટ�પલ ચેઈઝ) 

- મદેાન aકન, રચના, માપ અન ેસાધન \િુવધાઓ 

- વાસંGૂદની શલૈી*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

- હથોડાફTકની શલૈી*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

- <ટ�પલ ચઈેઝ*ુ ંમાપ તનેી શલૈી*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી 

2           બડેિમ�ટન 

  બેડિમ�ટનનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના, માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ, 

બેડિમ�ટનના ંકૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (પ¤ડ, ટોસ, ફોર હ��ડ હાઇ સિવ�સ, ફોર 

હ��ડ લો સિવ�સ, ફોર હ��ડ °ોપ શોટ, ફોર હ��ડ કલયેર, બેડ હ��ડ �કલયર, ફોર હ��ડ <મેશ, 

ફોર હ��ડ <મશે વીથ જVપ) 

3 સોXટબોલ 

- સોXટબોલ રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના, માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ 

- રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (પી:ચqગ, ક�:ચqગ, હ��ટqગ, �ફZડ[ગ 

અન ેબેઝ રન[ગ) 

4 �)ક�ટ 

- �)ક�ટ રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના, માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ 

- �)ક�ટ રમતના ંિવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસbpૂૂતી (ઓફ <પીન, ફ�Zડ[ગ, િવક�ટ 

�કપ[ગ, ઈન <વ[ગ બો:લqગ અન ે<કવરે કટ) 

5       ટ�િનસ 

- ટ�િનસ રમતનો ઇિતહાસ, મદેાન aકન, રચના, માપો અન ેસાધન \િુવધાઓ 

- ટ�િનસ રમતના ંિવિવધ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (સિવ�સ, વન હ��ડ ફોર હ��ડ 

<�ોક, ¡ુ હ��ડ ફોર હ��ડ <ટોક, વન હ��ડ બકે હ��ડ <�ોક, ¡ુ હ��ડ બેક હ��ડ <�ોક, <મશે) 
      � !�" ����#� 

1     લેખક પ�રવાર, �યાયામ િવLાન કોષ-4, ખેલGૂદ રાજપીપળા, �જુરાત �યાયામ Jચારક મડંળ, 1981, પાન.ન.ં 

81-86,92-98,54-59. 

2     લેખક પ�રવાર, �યાયામ િવLાન કોષ-5,  રાજપીપળા, �જુરાત �યાયામ Jચારક મડંળ, 1982, પાન.ન1ં86-193 

3   Jા. હષ0દભાઈ આઇ. પટ�લ અને નિવનચ�o �. ચિનયારા, સાઘંીક રમતો-1, ��ુર Jકાશક ગાધંીમાગ0 અમદાવાદ, 

પાનન.ં 1 થી 14. 

4.    કરણિસqહ આર. ગોહ�લ, પચંકાય0 અને રાહબર� ભાગ-2, �જુરાત રા�ય શાલા પાઠ�/<ુતક મડંળ ગાધંીનગર 

2002 પાનન.ં 67-84 

5    ગર�મા સબરવાલા,ટ�િનસ,�દZહ�, 7/26, L.G.F. aસાર� રોડ દ�રયા ગ�ં ખેલ સા�હmય ક��o 2006 પા.ન.ં 1-67 
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બી.પી.ઈ.સ1-4 

CC-403  – PG�Q 

CC-403 – English 

)��ડટ – 3                                                                                           કલાક – 45 

 

Unit 1  Stories and Comprehension     06 Hours 

  Texts:  

1. Easy English Prose. Mumbai: Jay Publishers, 1999. 

2. Dakorwala, N. K., M. F. Salat and S. P. Sylvestor. Configurations. 

Macmillan. 

  Following stories are to selected from the text: 

1. Marriageable Age 

2. Eyes Are Not Here 

 

Unit 2   Grammatical Skills 

1. Active Voice/Passive Voice    5 Hours 

2. Direct Speech/Indirect Speech    5 Hours 

 

Unit 3  Writing Skills 

1. Invitations       1 Hours 

2. Applications      3 Hours 

3. Event Report      3 Hours 

4. Unseen Comprehension     3 Hours 

 

 

5 Hours are to be kept for Revision 

 

 

References: 

1. Easy English Prose. Mumbai: Jay Publishers, 1999. 

2. Dakorwala, N.K., M.F. Salat and S.P. Sylvestor. Configurations. Macmillan. 

3. Tickoo, M.L, A.E. Subramanian and P.R. Subramaniam. Intermediate Grammar, Usage 

and Composition. New Delhi: Orient Longman Pvt Ltd, 1976. 
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બી.પી.ઈ.સ1-4 

EC-401  - *��*d� �ш� 

EC-401 - Health Education 

)��ડટ – 3                                                                                     કલાક - 45 

1. <વા<�યનો અથ0 

 1. <વા<�યની �યાrયા 

 2. <વા<�ય િશ�ણનો અથ0 અન ે�યાrયા 

 3. <વા<�ય િશ�ણના �યયેો 

 4. <વા<�ય િશ�ણના હ��ઓુ 

 5. <વા<�ય િશ�ણની અગmય 

2. આરો#ય િશ�ણ આપવા માટ�ની પDિતઓ અથવા મા�યમો 

3.  �યlWતગત ત�ુંર<તી વધારવા અન ેટકાવી રાખવા માટ�ની <વા<�ય સબંધંી ટ�વો. 

4. શાળા <વા<�ય કાય0)મના aગો અથવા <વyપો 

 1. િવ
ાલય*ુ ંમકાન 

 2. વગ0ખડં 

 3. �યાયામ ખડં 

 4. �)ડાગંણ 

 5. પીવા*ુ ંપાણી 

 6. અZપાહાર ક��o 

 7. શૌચાલય 

 8. કચરાનો િનકાલ 

5. દાy, બીડ�, તમાGુની અસર અન ેઅટકાવવાના ઉપાયો 

6. રોગના જ�ંઓુનો માનવશર�રમા ંJવશે 

 1. રોગઅિધશયન કાળ 

7. હવા મારફત ેફ�લાતા રોગના ંલ�ણો, માવજત અને અટકાવ 

 1. શરદ� 

 2. ફZn ુઅથવા ઇ�ફ¹એુ�� 

 3. ઓર� 

 4. અછબડા 

8. પાણી મારફત ેફ�લાતા રોગના ંલ�ણો, માવજત અન ેઅટકાવ 

 1. કોલરેા 

 2. કમળો 

9. જ�ં ુમારફત ેફ�લાતા રોગના ંલ�ણો, માવજત અન ેઅટકાવ 

 1. ટાઈફોઈડ 

 2. મલે�રયા 

 3. ધ*ુ0વા 
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 4. �લગે 

 5. �ય 

10. સસંગ0જ�ય રોગના ંલ�ણો, માવજત અન ેઅટકાવ 

 1. દાદર 

 2. ખસ 

 3. એઈÇસ 

11. Jાથિમક સારવાર એટલ ેuુ.ં 

 1. Jાથિમક સારવાર*ુ ંમહmવ અન ેઉપયો:ગતા 

 2. Jાથિમક સારવારના સાધનો 

 3. ઘા અન ેરWત�ાવની સારવાર 

 4. હાડકાન ેલગતી ઈ�ઓની સારવાર 

 5. બેભાનાવ<થાની સારવાર 

 6. �ુગંળામણ અન ે}ાસ અવરોધની સારવાર 

 7. બળOુ/ંદાજOુનંી સારવાર 

 

� !�" ����#� 

1. ડૉ. JÂVુન આર. ભÈ, શર�ર િવLાન-આરો#યશા� અન ે રમત િવLાન, ધવલ Jકાશન 

અમદાવાદ, પાનન.ં- 150-153 

2. ડૉ. હ�રભાઈ પટ�લ અન ેઅ�ય, શર�ર રચના, �યાયામ અન ે<વા<�ય િશ�ણ, હ�.ઉ.�.ુ nિુન. પાટણ 

2006, પાનન.ં 120-131 

3. ડૉ. યોગરાજ થાની અન ેચાxુ સપરા ખેલ, <વા<�ય અન ેશા.િશ. Lાન કોષ <પોટ0સ પ�લીક�શન 

નવી�દZહ� 

4. બી.એ.J�પિત અન ે અ�ય, રમત િવLાન, શાર��રક હલનચલનશા� અન ે <વા<�ય િશ�ણ 

�.ુરા.શા.પાઠ�/<ુતક મડંળ ગાધંીનગર 2002 પાનન.ં 91-97 

5. બી. એ. J�પિત અન ે અ�ય, રમત િવLાન, શાર��રક હલનચલનશા� અન ે <વા<�ય િશ�ણ 

�.ુરા.શા.પાઠ�/<ુતક મડંળ ગાધંીનગર 2002 પાનન.ં 99-111 

6. ડૉ. �હમાuં ુ દ�સાઈ Jાથિમક સારવાર, આરો#ય અન ેપ�રવાર કZયાણ િવભાગ �જુરાત સરકાર 

પાનન.ં 1-28 
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બી.પી.ઈ. સ1 -4 

EC-402  – �� e0����	��  f ;@g ;� �##�� 
EC-402 – Basic Fundamentals of Gandhian Thought 

)��ડટ – 3                                                                                      કલાક – 45 

 

1. સmયના Jયોગો 

- ગાધંીi*ુ ંબાળપણ 

- ગાધંીiના iવન ઘડતરના Jરેક Jસગંો 

- ª#લ�ેડમા ંગાધંીi 

- દ:�ણ આ��કામા ંગાધંીi 

- ભારતમા ંગાધંીiનો સmયાhહ 

 

2. રચનાmમક કાય0)મ 

- અઢારિવધ રચનાmમક કાય0)મો 

- આજના સદંભÁ રચનાmમક કાય0)મોની J<�તુતા 
 

3. મગંળ Jભાત 

- Êત એટલે uુ?ં Êતો*ુ ંમહmવ? 

- એકાદશ Êત 

- *તૂન સમાજ રચનામા ંÊતો*ુ ંમહmવ 
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બી.પી.ઈ.સ1-4 

���-2 ����8�к 

 

ખેલGૂદ (<ટ�પલ ચઈેઝ, વાસંGૂદ અન ેહથોડા ફTક) 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- સાધન \િુવધાઓ 

- <ટ�પલ ચઈેઝની શલૈી (ખ£ુ J<થાન, દોડ કદમો, િવ¬ન પસાર, �ફનીિસqગ) 

- વાસંGૂદની bળૂcતૂ શલૈીઓ (વાસં પકડ અન ેવહન, આગમ દોડ, વાસંની રોપણી – 

સરક, પગ ઠTક, ઝોલો, ઉચક, શર�રની �ફરક�, ધક�લ અન ેવાસં ઓળંગ, ઉતરાણ) 

- હથોડા ફTકની bળૂcતૂ શલૈીઓ (પકડ, ઊભણી, Jાથિમક ઝોલા, ઝોલા સાથનેી ગિત, 

�ફરક�, ફTક અન ેપગ બદલ) 

- િનયમો અન ેપચંકાય0 

:�h
 

- લાઠ� લપટે, લાઠ� આરામ, લાઠ� હિશયાર અન ેપિવ1ા – હિશયાર 

- સાદ�, ઉલટ�, દોyખ, િમZલત, આગે ફલાગં, પીછે ફલાગં, દોહ�ર� વલે – એક, દોહ�ર� 

વલે – દો, દોહ�ર� વલે જગં, દોહ�ર� વલે બેઠક, સલામી – એક અન ેસલામી દો. 

��i+?�: 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- રમતના ંસાધન અન ે\િુવધાઓ 

- રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો*ુ ંિવવરણ અન ેસમpૂતી (પી:ચqગ, ક�:ચqગ, હ��ટqગ, બ��ટÌગ, 

´ોªગ, �ફZડ[ગ અન ેબેઝ રન[ગ) 

- િનયમો અન ેપચંકાય0 

+E�0� 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

- રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો*ુ ં િવવરણ અન ેસમpૂતી (ર�ક�ટ પકડ – <ટા�સ, ફોરહ��ડ 

<�ોક, બકે હ��ડ <�ોક, વન હ��ડ બેક હ��ડ <�ોક, ¡ુ હ��ડ બેક હ��ડ <�ોક, લોબ શોટ, 

<મશે, °ોપ શોટ, ચોપ, Åટ વક0, ફોર હ��ડ કાઉ�ટર એટ�ક, બકે હ��ડ કાઉ�ટર એટ�ક, 

સિવ�સ – સાઈડ આમ0 સિવ�સ અન ે��ટ સિવ�સ) 

- િનયમો અન ેપચંકાય0 

�YкE+ 

- મદેાનની રચના અન ેaકન 

- રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

- રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો (બેટ[ગ – <ટા�સ, ફોરવડ0 �ડફ��સ, બકેવડ0 �ડફ��સ, ઓફ 

°ાઈવ’, ઓન °ાઈવ, કવર °ાઈવ, બોલ[ગ -૧, ફા<ટ – (ઈન <વ[ગ, આઉટ <વ[ગ, 
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લેગ કટર, ઓફ કટર,) ૨. l<પન – (લેગ l<પન અન ેઓફ l<પન), ફ��ZડÌગ, ક�:ચqગ 

અન ે´ો) 

- િનયમો અન ેપચંકાય0 
 

?�=�&H+�- 4. ?�=�&H+� 

 * મદેાનની રચના અન ેaકન 

 * રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

 * રમતના bળૂcતૂ કૌશZયો 

 * શટલની પ¤ડ 

 * ર�ક�ટની પ¤ડ 

 * ટોસ  

* ફોર હ��ડ હાઇ સિવ�સ 

 * ફોર હ��ડ લો સિવ�સ 

 * ફોર હ��ડ °ોપ શોટ 

 * ફોર હ��ડ કલયેર 

 * બેક હ��ડ કલેયર 

 * ફોર હ��ડ <મશે 

 * ફોર હ��ડ <મશે વીથ જVપ 

 * રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 
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�જૂરાત િવ
ાપીઠ : અમદાવાદ સચંા:લત 

મહાદ�વ દ�સાઈ શાર��રક િશ�ણ મહાિવ
ાલય - સાદરા 

�યાયામ અન ેઆરો#ય િશ�ણ િવશારદ (બી.પી.ઇ.)  સમે<ેટ 1 થી 6 

��&�*+	 – 5  ��� – � �\'� ��к 

)મ  િવષય Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 FC-501 શાર��રક િશ�ણમા ંપDિત અન ેઆયોજન 40 60 100 03 

2 CC-501 શાર��રક િશ�ણમા ંકસોટ� અન ેમાપન 40 60 100 03 

3 CC-502 રમત ગમતના િસDાતંો – 5 40 60 100 03 

4 CC-503 કV�nટૂર 40 60 100 03 

5 EC-501 રમત સમાજશા� 40 60 100 03 

5 EC-502 સામાUજક િવLાન 40 60 100 03 

   200 300 500 15 

��&�*+	 – 5  ��� – $ ����8�к 

)મ  JOિૃત Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 PRA-501 Jાયો:ગક     
  રમતો- નેટબોલ, હોક�, Ïટબોલ 40 60 100 02 
  Gુ<તી, મલખમ 20 30 50 01 
  સાદ� ર�લે રમતો 20 30 50 01 
  િવિશ`ટ રમત (કૌશZય, ટ�કિનક અન ેટ�કટ�સ) 20 30 50 01 
  ર�કડ0¢કુ 20 30 50 01 

   120 180 300 06 

2 PRA-501 રમત સfજતા, <પધા0 અન ે�યવ<થાપન - - - 02 

3 COMPL-

501 
hામiવન પદયા1ા - - - 02 

4 COMPL-

502 
ઉ
ોગ  - - - 02 

  સbહૂiવન - - - hેડ 
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બી.પી.ઈ. સ1– 5 

FC-501 -  ш�	
�	к �ш�&�  2'�� ��� ���%� 

FC-501 – Methods and Planning in Physical Education   
)��ડટ – 3                                                                                   કલાક - 45 

 

 �. ш�	
�	к �ш�&�  �W��2��0 2'��a 

  1. અથ0, �યાrયાઓ અન ેપ�રચય 

 2. µકુમ પDિત, દાશ0િનક પDિત, વણ0ન પDિત, દપ0ણ પDિત, yકાવટ સ ેવણ0ન પDિત, 

વણ0ન સે yકાવટ પDિત, તાલ સ ેપDિત, અ:ભનય પDિત, ખડં પDિત, અખડં પDિત 

$ 2�h ���%� 

  1. પાઠના Jકારો 

  2. પાઠ આયોજનના િવભાગો 

  3. પાઠની /વૂ0તયૈાર� 

  4. પાઠ લેખન 

  5. પાઠ આયોજનની અગmય 

  6. પાઠ*ુ ંિનર��ણ 

3. j�	k l� *2e�" ��� ?�m *2e�" 

  1. Eતર�હૃ <પધા0નો પ�રચય 

2. Eતર�હૃ <પધા0*ુ ંઆયોજન 

3. બાF <પધા0નો પ�રચય 

4. બાF <પધા0ઓ*ુ ંઆયોજન 

4. *2e�" 2'��a 

  1. બાતલ પDિતનો પ�રચય  

  2. ચ)ક પDિતનો પ�રચય 

  3. બાતલ પDિતના લાભાલાભ 

  4. ચ)ક પDિતના લાભાલાભ 

  5. બાતલ <પધા0 પDિત 

  6. ચ)ક <પધા0 પDિત 

5. nEк &�кo� ��� х�:/;!��  &�!����0 	��� 

  1. િ1iયા �ારા 400 મીટર Jમાણcતૂ ��ક*ુ ંઆયોજન 

  2. J<થાન (સીI ુJ<થાન, વળાકં J<થાન, ચ)ાવા J<થાન) 

  3. Gદૂના મદેાનો*ુ ંaકન 

  4. ફ�કના મદેાનો*ુ ંaકન 

  5. ખલેGૂદ ઈવ�ેટસની યાદ� 
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� !�" U�*�к� 

1. bGંુુદભાઈ ઓ. શાહ, શાર��રક િશ�ણમા ંપDિત અન ેઆયોજન Jથમ આOિૃQ, ગાધંીનગર,    

�જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક મડંળ 2002 પાન ન,ં 1-8 

2. એજન પાનન.ં 9-38 

3. એજન પાનન.ં 78-130 

4. એજન પાનન.ં 48-66 

5. એજન પાનન.ં 113 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 5 

 CC-50� -   ш�	
�	к �ш�&�  к��+
 ��� &�2� 

CC-501  - Test and Measurement in Physical Education   

)��ડટ – 3                                                                                     કલાક – 45 

 

1.  અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

2. ઇિતહાસ 

3. bZૂયાકંન J�)યામા ંકસોટ� અન ેમાપનની જy�રયાત  

4. કસોટ� પસદં કરવાના ંધોરણો 

 1. ટ�કિનકલ ધોરણો 

    1. હ��લુ:�તા – હ��લુ:�તાન ેઅસર કરતા ંપ�રબળો 

    2. િવ}સિનયતા – J<થાિપત પDિતઓ – અસર કરતા ંપ�રબળો 

    3. Jમાણcતૂતા – Jકારો - અસર કરતા ંપ�રબળો 

    4.  માપદંડ અન ેધોરણો – માપદંડ bZૂયાકંન પ�રબળો 

 2. �યવહાxંુ ધોરણો 

    1. વહ�વટ� બાબતો - સાધનો, સમય, નાણા,ં ઉપયો:ગતા 

    2. િવકાસલ�ી bZૂયો – શાર��રક bZૂયો, માનિસક bZૂયો અને સામાUજક bZૂયો 

5. આહપર શાર��રક યો#યતા કસોટ� 

6. ઇ��ડયાના ગmયાmમક યો#યતા કસોટ� 

7. હાવ0ડ0<ટ�પ કસોટ� 

8. Gુપરની 12 િમિનટ દોડ/ચાલ કસોટ� 

9. )ોસવબેર બળ માપન કસોટ� 

10. રોજસ0ની બળ માપન કસોટ� 

11. લોકહાટ0 અન ેમકેફ�શ0ન બડેિમ�ટન કસોટ� 

12. જો�સન બા<ક�ટબોલ કસોટ� 

13. હબ0નિસqગ હોક� કસોટ� 

14. કસોટ� સચંાલનની વહ�વટ� J�)યા 

 1. /વૂ0 આયોજન   2. કસોટ� દરVયાનની કામગીર�    3.કસોટ� પછ�ની કામગીર� 
 

� !�"G M�- 

1. ડૉ. પી. એમ. કા\�ુoા અન ેકા�તીભાઈ પટ�લ શાર��રક િશ�ણમા ંકસોટ�ઓ માપન અન ેbZૂયાકંન 

રમા Jકાશન ગાધંીનગર 2002 પાનન.ં 1-13 

2. Kansal Devinder K. Tost and Measarment in sports and Physical Education First Edition 1996 

3. Clarke H. Harrigon and Clarke Deivid H Application of Measurement to Physical Education sixh 

Edition 1987 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 5 

CC-50$    	&��&��� ��'� �� - 5 

CC-502 - Sports Theory - 5 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક – 45 

 

1. હોક� 

 1. હોક� વત0માન <થાન 

 2. રમત*ુ ંમદેાન, સમય 

 3. સાધનો 

 4. રમતના િનયમો 

  5. રમતના કૌશZયો (�°બલ[ગ, �હટ[ગ, �ફલક, <Gુપ અન ેપનેાZટ� <ટોક) 
 

2. Gુ<તી 

 1. ઇિતહાસ 

 2. કૌશZયો, િનયમો ન ેસાધનો 

 3. વત0માન <થાન 

 

3. નટેબોલ 

 1. ઇિતહાસ 

 2. િનયમો 

 3. મેદાનો અન ેસાધનો 

 4. કૌશZયો (ચે<ટ પાસ, વન હ��ડ પાસ, વન એ�ડ હાફ <ટ�પ શોટ, સટે શોટ અન ેિપવોટ[ગ) 
 

4. Åટબોલ 

 1. ઇિતહાસ 

 2. મેદાન 

 3. િનયમો 

 4. કૌશZયો( �°બલ[ગ, હાફવોલી �કક, લોફટ�ડ �કક, ગોલક�પ[ગ અન ેકોન0ર �કક) 
 

� !�" ����#� 

1. પચંકાય0 અન ેરાહબર� ભાગ – 1 અન ે2, a¢ભુાઈ પટ�લ, ચ�ુંભાઈ બાર�યા, રંજનબહ�ન પટ�લ 
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બી.પી.ઈ.સ1-5 

CC-503 -    к�)pq�+	 -� 
CC-503 - Computer -1 

   
)��ડટ – 3                                                                                  કલાક – 45 

સDૈાિંતક-50 �ણુ(E-20 બાF-30), Jાયો:ગક-50 �ણુ(E-20 બાF-30) 
 

UNIT – 1 a2� a�A� 

1.1 ઓપનઓ�ફસનો પ�રચય 

1.2  ઓપનઓ�ફસ અને માઈ)ોસોXટ ઓ�ફસ વ~ચે �લુના 

 1.3  વડ0  Jોસેસર – શ�દ J�)યક સોXટવેર  

1.3.1 Introduction to Word Processor - વડ0  Jોસેસરનો પ�રચય, What is Word 

Processing - Advantages of Word Processing (વડ0  Jોસેસ[ગ એટલે uુ?ં વડ0  

વાપરવાના ફાયદાઓ) 

1.3.2 How to Create Text Document - (ટ�Ðટ ડોÑમુે�ટ ક�વી ર�તે તૈયાર કરશો?) 

Elements of Opening Screen - ઑપન[ગ <)�નના ભાગો 

Menu Bar મે*બુાર, Tool Bar ¡ૂલબાર, Ruler yલર, Scroll Bar <)ોલ બાર, Status 

Bar <ટ�ટસ બાર, Context Menu કો�ટ�Ðટ મે*  ુ

1.3.3 Working With Documents - દ<તાવેજ પર કાય0. 

Creation Of a New Document - નવો દ<તાવેજ બનાવવો. 

1.3.4 Major Function of some Menus (With Options)  

વડ0  Jોસેસરના ક�ટલાક કાય0 માટ�ના મે* ુ(િવકZપો સાથે)  

File – ફાઈલ (New, Open, Save, Save As, Export as PDF, Print, Close, Exit 

Word)  

UNIT – 2 

2.1  Editing Documents - દ<તાવેજ માં \ધુારા વધારા કરવા  

Find - ફાઇ�ડ, Find and Replace - ફાઇ�ડ અને ર��લેસ, Cut, Copy and Paste - 

કટ, કોપી અને પે<ટ, Header and Footer - હ�ડર અને Ïટર, Auto Text – ઓટો ટ�Ðટ 

2.2 Formatting Documents - દ<તાવેજને ફોમÁટ કરવાના િવિવધ િવકZપો  

Font ફો�ટ, Font size ફો�ટ સાઈઝ, Typeface ટાઈપફ�સ, Font Effects ફો�ટ 

ઈફ�WÓસ (ફો�ટ કલર, ઈફ�WÓસ, આઉટલાઈન, શેડો), Bullets and Numbering - 

¢ુલેÓસ અને નબંર[ગ, Borders and Shades - બોડ0 ર અને શેÇસ  

2.3 Mail Merge - મેઇલ મ� એટલે uુ?ં મેઇલ મ� J�)યાના પગલા  ં 

2.4 Create Table – ટ�બલ તૈયાર કરOુ ં
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UNIT-3 ��[H+Eш� ��i+��	 

3.1 Introduction to Presentation Software: - Jેઝ�ટ�શન સોXટવેરનો પ�રચય 

Need for a Presentation - Jેઝ�ટ�શનની જy�રયાત 

What can you create in Presentation Software Jેઝ�ટ�શન સોXટવેર �ારા થતા 

pુદા pુદા  કાયs, Presentation Technique (4P) - Jેઝ�ટ�શનની ટ�કિનક 

Facilities available in Presentation Software - Jેઝ�ટ�શન સોXટવેરમા ં 

ઉપલ�ધ િવિશ`ટ સગવડો 

3.2 Presentation Wizard - Jેઝ�ટ�શન િવઝાડ0  

Empty Presentation – એVપટ� Jેઝ�ટ�શન, From Template – �ોમ ટ�Vપલેટ, 

Open Existing Presentation – ઓપન એÔWઝ<ટ[ગ Jેઝ�ટ�શન 

 

UNIT-4  

4.1 Presentation Views - Jેઝ�ટ�શન �n  ૂ

Normal / Outline / Slide sorter / Slide show / Notes Page / Handout Page 

4.2 To create Presentation 

To add slide - નવી <લાઈડ ઉમેરવી, To delete slide - <લાઈડ ડ�લીટ કરવી 

Save the presentation - Jેઝ�ટ�શન સેવ કરOુ ં

4.3 Slide show – <લાઈડ શો, Custom Animation – ક<ટમ એિનમેશન, Interaction – 

ઈ�ટર� Wશન, Slide Transition – <લાઈડ �ાÔ�ઝશન 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 5 

EC-501 -  	&� �&�%ш�T 

EC-501 – Sports Sociology  
)��ડટ – 3                                                                                    કલાક – 45 

 

1. સમાજશા�નો અથ0, �યાrયા તમેજ કાય0�ે1  

2. સમાજશા�ના અ(યાસની અગmય 

3. રમત સમાજશા�નો અથ0, �યાrયા તમેજ કાય0�1ે  

4. રમત સમાજશા�ની અગmયતા 

5. સામાUજકરણનો અથ0 અન ે<વyપ 

6. સામાUજકરણની J�)યામા ંશાર��રક િશ�ણ અન ેરમતો*ુ ંયોગદાન 

7. સામાUજક સ<ંથાઓ અન ેતનેો અથ0 

8. �યlWત અન ેસbહૂન ેJભાિવત કરવામા ંસામાUજક સ<ંથાઓનો ફાળો 

9. સમાજમા ંમ�હલાઓની cિૂમકા 

10. Jાચીન સમયમા ંનાર�*ુ ં<થાન 

11. <વત1ં ભારતમા ંનાર�*ુ ં<થાન અન ેિવકાસ માટ�ના Jયmનો 

12. રમત અન ેમ�હલાઓ 
 

� !�" ����#� 

1. રામ આµ�ુ, bકુ�શ આµ�ુ, સમાજશા� અ�સાર� રોડ દ�રયાગજં �દZહ� 2008, પાનન.ં 1-21 

2. અિનલ એસ. વાધેલા સમાજશા�નો પ�રચય, (nિુન. hથં િનમા0ણ બોડ0, અમદાવાદ 2005) 

પાનન.ં 1-23 

3. રાજબીરિસqહ ખલે સમાજશા� (નઇ �દZહ� <પોટ0સ પ�લીક�શન 2010) પાનન.ં 1-86 

4. અિનલ એસ. વાધેલા સમાજશા�નો પ�રચય, (nિુન.hથં િનમા0ણ બોડ0, અમદાવાદ 2005) 

પાનન.ં 89-97 

5. એજન પાનન.ં 56-83 

6. Jા. �.ક�.દવ,ે નાર�વાદ અન ે�ી શસWતીકરણ, અનડા ¢કુ�ડપો અમદાવાદ 2010 પાનન.ં 78-88 

7. અજમરેિસqહ અન ે અ�ય, શાર��રક િશ�ા તથા ઓÔZમિપક અ:ભયાન નઇ�દZહ� કZયાણી 

પ�લીક�શન 2004 પાનન.ં 539-547 

8. ડૉ. એમ.પી. શમા0, ખેલ ઓર સમાજશા� અ�સાર� રોડ, દ�રયાગજં, �દZહ� 2005, પાનન.ં 44-62 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 5 

EC-502- ��&�(%к ����� 

EC-502- Social Science 
 

)��ડટ – 3                                                                             કલાક – 45 

 

1. સામાUજક િવLાનની િવભાવના 

 ૧. િવLાનનો અથ0 અન ેસકંZપના 

 ૨. સામાUજક િવLાનનો અથ0 અન ેસકંZપના 

 ૩. સામાUજક િવLાન*ુ ંમહmવ 

 

2. સામાUજક િવLાનના �1ેો 

 ૧. સમાજશા� 

 ૨. ઇિતહાસ 

 ૩. રા�યશા� 

 ૪. અથ0શા� 

 ૫. મનોિવLાન 

 

3. ��	�0� �&�%�� 2	 2	��� 2��� 

 ૧. ચાર /xુુષાથ0 – ધમ0, અથ0, કામ અન ેમો� 

 ૨. કમ0નો િસDાતં- ગીતા*ુ ંદશ0ન 

 ૩. આ�મ �યવ<થા 

 ૪. વણ0 �યવ<થા – �િત �યવ<થા 
 

4. �����к ��	�&�  �&�% c�e�	����  j!�:�� 

 ૧. આય0 સમાજ 

 ૨. Jાથ0ના સમાજ 

 ૩. jÕો સમાજ 

 ૪. રામGૃ`ણ િમશન 
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બી.પી.ઈ.સ1-5 

���-2 ����8�к 

 

�. /�*�0 

 * Gુ<તીના મદેાન*ુ ંમાપ 

 * રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો 

 * રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 

$. ��!
 	&� 

 * સાદ� રમતોના મદેાન aકન 

 * સાદ� રમતના સાધન અન ે\િુવધા 

 * િવિવધ Jકારની સાદ� રમતો 

 * ઝેર� દડો   * ડોલ ઇન ગોલ  * ¢tુDનો રા� 

 * સાઠમાર�   * અl#નGંુડ   * ગાડંો હાથી 

 * ગાડંા ંદ�ડકા ં   * પછં� ઊડ�   * crૂયા પ�ી 

 * વ� ુ0ળનો રા�          * માખણ ચોર   * અÈ હા<ય 

 * બટાટા ર�સ   * �પાની સાતતાળ�  * િનશાનબેાજ 

3. ���шO+ 	&� 

 * િવિશ`ટ કૌશZયો 

 * ટ�કિનક 

 * ટ�કટ�સ 

 * �nહૂરચના 

4. ��+?�: 

 * મદેાનની રચના અન ેaકન 

 * રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

 * રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો 

 * બોલની પ¤ડ    * ચે`ટપાસ 

 * ઓવરહ�ડ પાસ   * વનહ��ડ પાસ 

 * વન હ��ડ હાફ <ટ�પ શોટ0  * uટૂ[ગ 

 * �ડફ��સ    * ઓફ��સ 

 * રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 

5.  ��к
 

 1. મદેાનની રચના અન ેaકન 

 2. રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

 3. રમતના bળૂcતૂ કૌશZયો 

 1. હોક� <ટ�કની પ¤ડ 2. �°બલ[ગ  3. �હટ[ગ 

 4. �ફલીક  5. /શુપાસ  6. <Gુપ 
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 7. ર�વસ0 �હટ   8. કોન0ર �હટ  9. પનેાZટ� કોન0ર �હટ 

 10. પનેાZટ� <�ોક  11. ડો:ઝqગ  12. આ)મણ અન ેબચાવ પ�ની િવિવધ 

ફોમÁશનો 

 4. રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 
 

6.  r+?�: 

 1. મદેાનની રચના અન ેaકન 

 2. રમતના સાધન અન ે\િુવધાઓ 

 3. રમતના ંbળૂcતૂ કૌશZયો 

 1. �°બલ[ગ 

 2. પાિસqગ 

3. �ક�કqગ – ઇનસાઇડ �કક, આઉટ સાઇડ �કક, <ટ�પ �કક, હાફવોલી �કક, કોન0ર�કક, Åલવોલી �કક, 

પટં �કક, લોફટ�ડ �કક, પનેZટ� �કક અન ે��લીક 

4. ´ોઇન 

5. ��પ[ગ 

6. હ��ડqગ 

7. ગોલપીક[ગ 

8. આ)મણ અન ેબચાવ પ�ની િવિવધ ફોમÁશન 

9. રમતના િનયમો અન ેપચંકાય0 
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�જૂરાત િવ
ાપીઠ : અમદાવાદ સચંા:લત 

મહાદ�વ દ�સાઈ શાર��રક િશ�ણ મહાિવ
ાલય - સાદરા 

�યાયામ અન ેઆરો#ય િશ�ણ િવશારદ (બી.પી.ઇ.)  સમે<ેટ 1 થી 6 

 

��&�*+	 – 6  ��� – � �\'� ��к 

)મ  િવષય Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 FC-601 શ�ૈ:ણક અન ેરમત મનોિવLાન 40 60 100 03 

2 CC-601 રમત તાલીમ 40 60 100 03 

3 CC-602 શાર��રક યો#યતા 40 60 100 03 

4 CC-603 કV�nટૂર 40 60 100 03 

5 EC-601 �યાયામ \ધુારણા 40 60 100 03 

5 EC-602 આપિQ �યવ<થાપન 40 60 100 03 

   200 300 500 15 

��&�*+	 – 6  ��� – � ����8�к 

)મ  JOિૃત Eત�રક બાF Gુલ )��ડટ 

1 PRA-601 Jાયો:ગક     
  કોચ[ગલેશન(ખેલGૂદ-1,િવિશ`ટ રમત-3 

અ�ય રમત-1 Eત�રક-5, બાF-2- િવિશ`ટ 

રમત-1, ખેલGૂદ/અ�ય રમત-1) 

100 150 250 05 

  િવિશ`ટ રમત (િવિશ`ટ કૌશZય અન ે

કૌશZય*ુ ંEત�રક /થૃG્◌કેરણ) 

20 30 50 01 

   120 180 300 06 

2 PRA-601 રમત સfજતા, <પધા0 અન ે�યવ<થાપન - - - 02 

3 COMPL-601 ઉ
ોગ - - - 02 

  સbહૂiવન - - - hેડ 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 6 

FC-601- шD8�к ��� 	&� &������� 

FC-601- Education and Sports Psychology 

)��ડટ – 3                                                                                      કલાક – 45 

1. મનોિવLાનનો અથ0, �યાrયા અન ેશાખાઓ 

 1. શ�ૈ:ણક મનોિવLાનનો અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

2. રમત મનોિવLાનનો અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

 1. શાર��રક િશ�ણના િશ�ક, રાહબર અન ેખલેાડ�ઓ માટ� રમત મનોિવLાનની અગmયતા 

3. માનવી �યવહાર અન ેમનોિવLાન  

1. �યવહારનો અથ0, �યાrયા, Jકાર અન ેJ�)યા �યવહારની માનિસક J�)યા 

4. વૈયlWતક :ભ�તાનો અથ0, <વyપ અન ેકારણો 

 1. શાર��રક િશ�ણના િશ�ક માટ� વયૈlWતક :ભ�તા*ુ ંમહmવ 

5. વારસો અન ેવાતાવરણનો અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

 1. વારસો અન ેવાતાવરણ*ુ ં�યlWતmવ ઘડતરમા ંસાપ:ે�ક મહmવ 

6. Jેરણા 

 1. Jરેણાનો અથ0, �યાrયા અન ેJકાર 

 2. શાર��રક િશ�ણની JOિૃQ શીખવામા ંJરેણાની cિૂમકા 

7.  સવંગેનો અથ0, �યાrયા અન ેJકાર 

 1. શાર��રક િશ�ણ અન ેરમતો �ારા સવંગે િનય1ંણ 

8. Otૃ� અન ેિવકાસ 

 1. Otૃ� અન ેિવકાસનો અથ0, �યાrયાઓ, બનંનેો તફાવત, શાર��રક િશ�ણમા ંમહmવ 

9. શાર��રક JOિૃQમા ંLાનાmમક J�)યા 

 1. -સવંદેના  -Jmય�ીકરણ   –<bિૃત   -�યાન  

 રમતોમા ંLાનાmમક J�)યાઓની અગmય 

� !�" ����#� 

1. અજમેરિસqહ અને અ�ય, શાર��રક િશ�ણ તથા ઓ:લlVપક અ:ભયાન ¹ધુીયાણા કZયાણી પ�લીશસ0    2004 

2. કમલેશ એમ. એલ., સાયકોલોi ઇન �ફiકલ એ�યકેશન એ�ડ <પોટ0સ, �n ુ�દZહ� મ�ેોપોલીટન ¢કુ 

કંપની 1998 

3. કમલેશ મદન �યાયામ એવમ �)ડા મનોિવLાન �n ુ�દZહ� મ�ેોપોલીટન ¢કુ કંપની 1998 

4. પાઠક પી.ડ�., િશ�ા મનોિવLાન, અમદાવાદ nિુનવિસ�ટ� hથંિનમા0ણ બોડ0 �જુરાત રા�ય 1991 

5. પટ�લ આmમારામ, સોલકં� દ�વ�ેoિસqહ, રમત મનોિવLાન અમદાવાદ ભારત Jકાશન 1997 

6. દવ ેશા�ી જય�ેo અન ેબી� િશ�ણની મનોિવLાિનક આધારિશલા ચોથી આOિૃQ અમદાવાદ બી.એસ.   

શાહ Jકાશન 1986 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 6 

CC-601- 	&� ��:0& 

CC-601- Sports training 

)��ડટ – 3                                                                               કલાક – 45 

 

1. રમત તાલીમ 

 1. અથ0, �યાrયા, �યયે, લા�:ણWતાઓ અન ેરમત તાલીમના િસDાતંો 

2. ઉ`માJરેક  

 1. અથ0, �યાrયા, મહmવ, Jકાર, ફાયદા, ગરેફાયદા અન ેJશમન*ુ ંમહmવ 

3. ક�ડ�શન[ગ માગ0દશ0ક િસDાતંો 

4. તાલીમની પDિતઓ અથ0 અન ે�યાrયાઓ 

 1. પDિતઓ 

1. સકØટ ��ન[ગ  2. આઈસોટોનીક ��ન[ગ 3. આઈસોમ�ે�ક ��ન[ગ   4. આઈસોકાયન�ેટક ��ન[ગ 

5. ઈ�ટરવલ ��ન[ગ     6. ફાટ0લેક ��ન[ગ,  

5.  રમત તાલીમ િનય1ંણ 

 - અથ0, �યાrયા, મહmવ, ઘટકો અન ેJકારો 

6. nlુWત – JnlુWત 

 1. nlુWતનો અથ0, �યાrયા અન ે�યયેો 

 2. તાલીમની પDિતઓ 

 3. JnlુWતનો અથ0, �યાrયા અન ે�યયેો તાલીમની પDિતઓ 

 4. JnlુWત તયૈાર�ના િસDાતંો 

 5. nlુWતમા ંcલૂ થવાના ંકારણો અન ેcલૂ\ધુાર 

   

� !�" ����#� 

1. કાl�તભાઈ પટ�લ, રમત તાલીમના વLૈાિનક િસDાતંો, રમા Jકાશન, ગાધંીનગર પાનન.ં39-52 

2. પચંકાય0 અન ેરાહબર� ભાગ-1, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક મડંળ, ગાધંીનગર પાન.ં 79-119 

3. પચંકાય0 અન ેરાહબર� ભાગ-1, �જુરાત રા�ય શાળા પાઠ�/<ુતક મડંળ, ગાધંીનગર પાન.ં 129-138 

4. ડૉ. હરદયાલિસqગ, સાય�સ ઓફ <પોટ0સ ��ન[ગ �n�ુદZહ� 1991 પાનન.ં 253-260 

5. ડૉ. હરદયાલિસqગ, સાય�સ ઓફ <પોટ0સ ��ન[ગ �n�ુદZહ� 1991 પાનન.ં 174-219 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 6 

CC-60$- ш�	
�	к ��s��� 
CC-602-  Physical Fitness 

 )��ડટ – 3                                                                                          કલાક – 45 

 

1. શાર��રક યો#યતાનો અથ0 અન ે�યાrયા 

2. શાર��રક યો#યતાના ફાયદાઓ (અગmયતા) 

3. સામા�ય શાર��રક યો#યતાના ઘટકો, rયાલ અન ેમાપન 

 1. શર�ર સયંોગીકરણ  - rયાલ અન ેમાપન (B.M.I. અન ેચરબી) 

 2. હદય yિધરવા�હની યો#યતા- rયાલ અન ેમાપન (Gુપરની 12મીનીટ દોડચાલ) 

 3. નમિનયતા - rયાલ અન ેમાપન (બઠેક પહચ) 

 4. <નાn ુસહનશlWત - rયાલ અન ેમાપન (શયનોmથાન) 

 5. <નાn ુબળ - rયાલ અન ેમાપન ( હાથ, પગ અન ેપીઠ) 

4. િવિશ`ટ શાર��રક યો#યતાના ઘટકો, rયાલ અન ેમાપન 

 1. ચપળતા - (બેઠક ધક�લ) rયાલ અન ેમાપન 

 2. સમતોલન (એકપગી સમતોલન) -rયાલ અન ેમાપન 

 3. ગતી \મુળે ( Eખ-હાથ) -rયાલ અન ેમાપન 

 4. શlWત સામ�ય0 ( Gુદક પહચ) -rયાલ અન ેમાપન 

 5. Jિત�)યા સમય (હાથ Jિત�)યા) - rયાલ અન ેમાપન 

 6. ઝડપ (50 વાર) - rયાલ અન ેમાપન 

5. શાર��રક યો#યતાનો િવકાસ અન ે�ળવણીના ંપગિથયા ં

 1. િનયિમતતા   2. )િમકતા    3. શર�ર સમ�વય     4. િવિશ`ટતા 

 5. સ�હ`ºતુા    6. ઉ`માJરેક   7. Jશમન            8. આરામ અન ે�ઘ 

6. શાર��રક યો#યતા િવકાસાmમક કસરતો 

 1. સાઇકલ[ગ        2. એરોબીક JOિૃQઓ      3. જોગ[ગ          4. ક�લે<થિનWસ 

 5. ર�ધમીક કસરતો  6. સરક�ટ ��િનqગ          7. રમત-JOિૃQઓ   8. <વીમ[ગ 

 

� !�" ����#� 

1. ડ�ઇસી સીઓ�કન �ફUજયોલોi ઓફ �ફUજકલ �ફટનશે �n ુદ�Zહ� <પોટ0સ પ�લીક�શન 2007 પાનન.ં 

96-113 

2. Jcલુાલ મો. કા\�ુoા અન ેકાl�તભાઈ રા. પટ�લ શાર��રક યો#યતા અન ે\ખુાકાર�, ગાધંીનગર રમા 

Jકાશન Jથમ આOિૃQ 2010 પાનન.ં 1 થી 74 
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બી.પી.ઈ સ1 – 6 (અ(યાસ)મ) 

CC-603 - к)pq ;+	 
CC-603 -  Computer III 

 

સDૈાિંતક-50 �ણુ(E-20 બાF-30), Jાયો:ગક-50 �ણુ(E-20 બાF-30) 
 

UNIT-1 Introduction to Spreadsheet Software - *��=ш0+ ��i+��	�� 2�	�� 

1.1 Introduction to Spreadsheet - <Jેડશીટનો પર�ચય 

1.2 Working with a Spreadsheet 

Opening A New Spreadsheet - નવી <Jેડશીટ ઓપન કરવી, Save A File - 

ફાઈલ સેવ કરવી, Adding, Deleting and Naming Sheets શીટ ઉમેરવી / શીટ 

ડ�લીટ કરવી / શીટને નામ આપOુ,ં Moving cell contents – સેલની મા�હતી 

અ�ય <થાન ઉપર લઈ જવી, Cut, Copy & Paste – કટ / કોપી અને પે<ટનો 

ઉપયોગ, Find and Replace – ફાઈ�ડ અને ર��લેસ, Undo and Redo Buttons – 

અન £ુ અને ર� £ુ બટ�સ,  

Addressing – <થાનાકં 

Relative address – સાપે� <થાનાંક, Absolute address – િનરપે� <થાનાંક, 
Mixed  

Address –િમ� <થાનાંક, Custom List – એ���ઓ આપોઆપ મેળવવી 

1.3 Spreadsheet Formatting – <Jેડશીટને ફોમÁટ કરવી 

1.4 Spreadsheet Page Settings & Printing – <Jેડશીટમાં પેજ સેટ[ગ અને િJ�ટ[ગ 

UNIT-2 Advance Spread sheet  

2.1 Formula & Functions – \1ૂ અને િવધેય  

Copy and Paste of Formula – \1ૂની કોપી અને પે<ટ 

What is a Function? Various types of Function: િવધેય એટલે uુ?ં િવધેય ના 

િવિવધ Jકાર  

Day Month Year Int Round 

Sqrt Sum Average Count Min 

Max Left Len Right Upper 

Lower If    

2.2 Charts - ચાટ0  
Need for a chart and facilities available in Spreadsheet to make a chart 

ચાટ0  બનાવવાની જyર�યાત બાબત ચચા0 અને <Jેડશીટમાં ચાટ0  બનાવવા માટ�ની 

ઉપલ�ધ સગવડો 

2.3  Chart Types ચાટ0 ના Jકારો : Column Chart – કોલમ ચાટ0 , Line Chart – લાઈન 

ચાટ0 , Pie Chart – પાઈ ચાટ0 , Bar Chart – બાર ચાટ0 , Area Chart – એર�આ ચાટ0  

2.4 What is sorting?  How can you sort data in Spreadsheet? 

સોટÙગ એટલે uુ?ં  <Jેડશીટમાં ડ�ટા સોટ0  ક�વી ર�તે કર� શકાય? 
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UNIT - 3    Internet 

 

3.1 What is internet? , History, Internet uses ઈ�ટરનેટ uુ ં છે?, ઇિતહાસ, 

ઈ�ટરનેટના ઉપયોગો 

3.2 Introduction of World Wide Web – વZડ0  વાઈડ વેબનો પ�રચય   

3.3 Web Browser: Internet Explorer – વેબ jાઉઝર   

3.4 URL –nિુનફોમ0 ર�સોસ0 લોક�ટર 

3.5 Search Engine, Usage of Google – સચ0 એ�iન, Googleનો ઉપયોગ 

 
 

UNIT-4 Use of Computer in Business - 8?[��ш&�  к)pq ;+	�� 12���  

4.1 Multimedia (મZટ�િમડ�યા)નો પ�રચય 

4.2 ડ�<કટોપ પ�લીસ[ગ પ�રચય 

4.3  Security of computer (કV�nટૂરની િસÑ�ૂરટ�) 

Viruses and it’s types, Infector, Weakness, Detection, Cleaning, Antivirus Software  (વાયર અન ેતનેા 

Jકારો, ઇ�ફ�Wટર, વાયરસની શોધ, વાયરસની  નબળાઈઓ, વાયરસ �ૂર કરવો, એ��ટવાયરસ સોXટવોર) 
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બી.પી.ઈ.સ1 – 6 

EC-601 - L����& c�e�	�� 
EC-601 -  Corrective Exercise 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક – 45 

 

1. પો�ર*ુ ંઅથ0 અન ે પ�રભાષા 

2. યો#ય અન ેઅયો#ય પો�રની લા�:ણકતાઓ 

3. અયો#ય પો�રના ંકારણો 

4. યો#ય પો�રની જy�રયાત અન ેિસDાતંો 

5. યો#ય પો�રની કસોટ� 

6. પો�ર*ુ ંવગzકરણ ( સાxંુ પો�ર, બે�ટોમ પો�ર અન ેથાક�લો પો�ર) 

7. પો�રની ખામીઓ અન ેતનેા ંકારણો 

 1. કાયફોિસસ, લોરડોિસસ, <કોલીિસસ, નોકની અન ેXલટેÅટ 

8. પો�ર ખામીઓનો ઉપચાર 

9. િવિવધ Jકારની ખામીઓ માટ� \ધુારાmમક કસરતો 

10. પો�ર ખામીઓન ેઅટકાવવા અન ે\ધુારવા માટ�ની મનોવLૈાિનક બાબતો 

11. પો�ર ખામીઓન ે\ધુારવા માટ�ના �ફUજયોથરે�પી ઉપચાર 

12. મસાજની પ�રભાષા અન ેઅથ0 

 1. મસાજનો ઇિતહાસ 

 2. મસાજના Jકારો 
 

� !�" ����#� 

1. યોગરાજ ધાની, ખેલ<વા<�ય એવમ શાર��રક િશ�ણ Lાનકોષ, <પોટ0સ પ�લીક�શન �n�ુદZહ� 

પાનન.ં 10-11 

2. પો. જમનાદાસ સાવ:લયા, રમત િવLાન હ�.ઉ.�.ુnિુન. પાટણ પાનન,ં 38-48 

3. ડૉ. અજમરેિસqહ, શાર��રક િશ�ણ તથા ઓ:લlVપક અ:ભયાન, કZયાણી પ�લીક�શન, ¹ધુીયાણા 

પાનન.ં 360-371 

4. યોગરાજ ધાની, ખેલ<વા<�ય એવમ શાર��રક િશ�ણ Lાનકોષ, <પોટ0સ પ�લીક�શન �n�ુદZહ� 

પાનન.ં 10-11 

5. પો. જમનાદાસ સાવ:લયા, રમત િવLાન હ�.ઉ.�.ુnિુન. પાટણ પાનન,ં 38-48 

6. મેલેડ�ગાડ0નસ (મકેમીલન પ�લીક�શન, �nયુોક0) JWેટ�કલ એWસસેાઇજ થરેાપી(માગÁટ હોલીસ) 
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EC-60$ – �2�t L��*M�2� 

EC-602 – Disaster Management 

)��ડટ – 3                                                                                    કલાક – 45 

1. આપિQ અન ેઆપિQ �યવ<થાપનનો અથ0 

2. આપિQની �યાrયાઓ  

1. સnંWુત રા`�સઘં 

 2. �જુરાત રા�ય આપિQ �યવ<થાપન અિધિનયમ 2003 bજુબ  

3. આપિQ �યવ<થાપનના ઉપયોગમા ંલવેાયલે ટમ0સ અન ેકો�શ�ેટસ  

 1. વZનર�:બ:લટ� સવંદેનશીલતા/(અસામ�ય0) એટલ ેu ુ(What is Vulnerabitility) 

 2. �મતા 

 3. જોખમ એટલ ેuુ ં

 4. િવપિQ અન ેસવંદેનશીલતા 

4. િવપિQ અન ેઆપિQ વ~ચેનો તફાવત 

5. આપિQ �યવ<થાપન ચ) અન ેત ેસાથ ેસ)ંાયલે તબ¤ાઓ તથા JOિૃQઓ 

 1. આપિQ �યવ<થાપનમા ંસકંળાયલે ક�ાઓ 

 2. આપિQ �યવ<થાપન ચ) 

 3. આપિQ �યવ<થાપનમા ંસકંળાયલે JOિૃQઓ 

 4. અટકાવ, /વૂ0 તયૈાર� તથા સમન આપિQ પહ�લાના તબ¤ાઓ 

 5. આપિQ �યવ<થાપન િમટ�ગેશન JOિૃQઓ*ુ ંવગzકરણ 

 6. લોક આધા�રત આપિQ �યવ<થાપન �ારા લોકસહભાગીતા 

6. આપિQઓની અસર અન ેતનેા Jકાર 

 1. આપિQની અસર  

  1. ભૌિતક અસર 

  2. iવન ઉપરની અસર 

  3. પયા0વરણ ઉપરની અસર 

  4. સામાUજક અન ેઆિથ�ક અસર 

 2. આપિQના Jકારો 

  1. પાણી અન ેઆબોહવા સબંિંધત આપિQઓ 

  2. c<ૂતર સબંિંધત આપિQઓ 

  3. રાસાય:ણક, ઔધો:ગક તથા પરમાº ુસબંિધત આપિQઓ 

  4. અક<માત સબંિધત આપિQ 

  5. «િવક આપિQઓ 

7. આપિQ સામ*ે ુ ંજોખમ 
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8. આપિQ સામનેી સfજતા અન ે/વૂ0 તયૈાર� 

 1. સામા�ય 

 2. શા માટ� /વૂ0 તયૈાર� 

 3. /વૂ0 તયૈાર�મા ંસકંળાયલેી બાબતો 

 4. /વૂ0 તયૈાર� માટ�ની /વૂ0 શરતો અન ેવાતાવરણ 

 5. /વૂ0 તયૈાર� સામનેા J¶ો 

 6. /વૂ0 તયૈાર� સામનેા J¶ો*ુ ંિનરાકરણ 

 7. /વૂ0 તયૈાર�ના પગલા 

9. આપિQઓના Jિતભાવ માટ�ની યોજના 

10. pુદ� pુદ� આપિQઓ સામ ેઅટકાવ, /વૂ0 તયૈાર� અન ેJિતભાવ માટ�ના  પગલાઓ  

 1. cકંૂપ 

 2. �ુ`કાળ 

 3. રોગચાળો 

 4. /રૂ 

 5. વાવાઝોડા ં

 6. Jૌ
ો:ગક આપિQઓ 

 7. અક<માતો 

 8. 1ાસવાદ 

11. સલામતી અન ેસાવધાની માટ�ના અગમચતેીના ંપગલા(ંu ુકરOુ ંઅન ેu ુનકરOુ)ં 

 1. Jાથિમક સારવારના ંસાધનો 

 2. cકંૂપ સામ ેસલામતી 

 3. વાવાઝોડા ંસામ ેસલામતીના પગલા 

 4. /રૂ સામ ેસલામતી 

 5. પતગં ચગાવતી વખત ેરાખવાની સાવચેતી 

 6. ફટાકડા સામ ેસલામતી 

 7. દાyખા*ુ ં/ફટાકડા વચેતા વપેાર�ઓ માટ� 

12. શાળા સલામતી િશ�ણની જy�રયાતો/ મહmવ 

13. શાળા સલામતી કાય0)મની yપર�ખા 

14. શાળાઓમા ંઆગ સામ ેસલામતીની /વૂ0 cિૂમકા અન ેહ�� ુ ં

       
          ,  

� !�" ����#� 

1.  જગદ�શ ગઢવી, આપિQ �યવ<થાપન Jકાશક મા�હતી કિમ¶ર, �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર  

   2011-12 પાનન.ં 10-13, 14-18, 21-22, 31-35,69-75,76-79, 102-110 

2. ડૉ. સી.ડ�. મોદ� ન ેઅ�ય, પયા0વરણ અન ેઆપQો*ુ ં�યવ<થાપન, હ�.ઉ.�.ુnિુન. પાટણ 2005-06        
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���-2 ����8�к 

 

1.   કોચ[ગ લેશન   

     (ખેલGૂદ-1, િવિશ`ટ રમત-3 અ�ય રમત-1 Eત�રક-5, બાF-2- િવિશ`ટ રમત-1, ખેલGૂદ/અ�ય    

રમત-1) 

 

2. િવિશ`ટ રમત 

   (િવિશ`ટ કૌશZય અન ેકૌશZય*ુ ંEત�રક /થૃ¤રણ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


