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એકમ – 1 સંબંધિત સા�બંધિત સાહિત્�ધિત સાહિત્ય એક
ત સંબંધિત સા�હિત્ય એક માર્ગદર્શિક�ત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ� એક મ�ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠�દધિત સાહિત્ય એક��ક� રૂપે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴� 

એકમ – 2 સંબંધિત સા�બંધિત સાહિત્�ધિત સાહિત્ય એક
ત સંબંધિત સા�હિત્ય એક માર્ગદર્શિક�ત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� મ�ખ્ય સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com� સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com.sun.sta�ત 

એકમ – 3 સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p સંબંધિત સામ�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� બ�ક હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#વ્યુ	�.dll����h���C:\Users\user\App%�
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એકમ – 1 સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ધિત સાહિત્ય એક&ભાવનાઓ�湵汤l��P�������&ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ઓ
- સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ��બ્દિક અર્થ અને સ*દક અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ધિત સાહિત્ય એક&ભાવનાઓ�湵汤l��P�������&ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� 
- સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� લાક્ષણિકતાઓ �湵�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�.કત�ઓ 
- �/ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�.ક સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�
- �/ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�.ક સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� અ&#�ઘત�� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#બંધિત સાહિત્ળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindo�
- ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.મ�� સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� જરૂહિત્ય એક માર્ગદર્શિક#��ત
- સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pન�� મ�ત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&
- ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	ક અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p

એકમ – 2 સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p પ્રહિત્ય એક માર્ગદર્શિક6��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� સંબંધિત સા�પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- સંબંધિત સામસ્યાની ��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ઓળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindoખ ક9 પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴સંબંધિત સા�દર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠� 
- ઉપે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ક#.ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴સંબંધિત સા�દર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠� ક9 #ચના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- મ�હિત્ય એક માર્ગદર્શિક�ત� એકત્રીકરણ�寬��@���ક#.
- મ�હિત્ય એક માર્ગદર્શિક�ત� ધિત સાહિત્ય એક&શ્લેષણ અને આંકલાક્ષણિકતાઓ �湵�ષ. અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ����������સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4�� પ્ર%�ક્તિ��������������4�com.sun.star.script.XLibrCત
- પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#.�મ�ન�� અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�ઘટ.
- સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p અ�9&�લાક્ષણિકતાઓ �湵લાક્ષણિકતાઓ �湵�ખના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p

એકમ – 3 સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p દ#ખ�સ્યાની તના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� #ચના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p દ#ખ�સ્યાની તના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ધિત સાહિત્ય એક&ભાવનાઓ�湵汤l��P�������ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠�
- સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p પ્રસ્યાની ત�&ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� સંબંધિત સા�પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- આધિત સાહિત્ય એકર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�ક અન�દ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p મ�ળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindo&&�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા�દભાવનાઓ�湵汤l��P�������મ�� ઘ્યાનમાં રાખવાની બાબતો.�/�esour���������ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pમ�� #�ખ&�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� બંધિત સાહિત્�બંધિત સાહિત્ત�.

એકમ – 4 ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂકલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� વ્યુ	�.dll����h���C:\Users\user\App��ખ્ય સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com�� 
- ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂકલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� લાક્ષણિકતાઓ �湵ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.� 
- ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂકલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� પ્રક�#
- ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂકલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ન�� મ�ત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&
- ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂકલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ન�� કર્થ અને સંશોધનની વિભાવનના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p 



- ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂકલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ન�� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴#2ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.
 
એકમ – 5 આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ����������સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ચ� 

-  આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ����������સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�
-  સ્યાની &�ત�ત્ર્ય સંખ્યા� સંબંધિત સા�ખ્ય સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com�� 
-  T  ન�� પ્રધિત સાહિત્ય એકતચ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p ધિત સાહિત્ય એક&ત#.
-  6��ધિત સાહિત્ય એકતક ગ�.�ત્ત#
-  સંબંધિત સા�ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�કત� કક્ષા અને બુક રિવ્યુ	�
-  ધિત સાહિત્ય એક&ચ#. પ Lર્થ અને સંશોધનની વિભાવનક્ક#. ખ્ય સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com��લાક્ષણિકતાઓ �湵
- સંબંધિત સા�ધિત સાહિત્ય એક&ચ#. પ Lર્થ અને સંશોધનની વિભાવનક્ક#. ખ્ય સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com��લાક્ષણિકતાઓ �湵
- કસંબંધિત સા�ટ2ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ધિત સાહિત્ય એક&શ્વસંબંધિત સાના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p��ત�

સ�દાવાદ – 14�⸱H�浢楟����$ર્ભ : ગ્રંથો���થ/
*  પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�#9ખ, સ�#9�. અપ્ર�ચલાક્ષણિકતાઓ �湵�� આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ����������સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4, જQના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠ઢ પ્રર્થ અને સંશોધનની વિભાવનમ આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, 1998.

* પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�#9ખ, સ�#9�, હિત્ય એક માર્ગદર્શિકદCતત એસંબંધિત સા. ક9. મના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�&/જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pક સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�મ�� આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ����������સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4�� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.,  જQના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠ઢ 
પ્રર્થ અને સંશોધનની વિભાવનમ આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, ચ�પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴� પ્રક��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠�ક�લાક્ષણિકતાઓ �湵ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠# સંબંધિત સા�સંબંધિત સા��ટ2 જQના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠ઢ, 1995.

* પ્રક��, &મ�� જ. એટ9ધિત સાહિત્ય એક& બ�ક ઓના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p સ્યાની પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�ટ�સંબંધિત સા સ્યાની ટ9ટ9સ્યાની X2Cસંબંધિત સા, ગ્વાલિયર વેનુસ પબ્લીકેશન ગ્વાલિયર, 2000. પટેલ આર. એસ., સંશોધ&�ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�લાક્ષણિકતાઓ �湵�# &�ન �સંબંધિત સા પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴*લાક્ષણિકતાઓ �湵�ક9�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p ગ્વાલિયર વેનુસ પબ્લીકેશન ગ્વાલિયર, 2000. પટેલ આર. એસ., સંશોધ&�ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�લાક્ષણિકતાઓ �湵�#, 

2000. પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ટ9લાક્ષણિકતાઓ �湵 આ#. એસંબંધિત સા., સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴���ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા�કલ્પના���8����પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ઓ અમદ�&�દ, 2010 

  *   પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ટ9લાક્ષણિકતાઓ �湵 આત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂમ�#�મ જ., સંબંધિત સા�લાક્ષણિકતાઓ �湵�ક2 દ9&�ન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશો[ધિત સાહિત્ય એકસંબંધિત સા\� &�., ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.મ�� સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴દ્ધધિત સાહિત્ય એકતઓ,  અમદ�&�દ 
ભાવનાઓ�湵汤l��P�������#ત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ, 1997�7� 2010 �010 �1995.�.�.��Đ���摘������摘摘摘摘摘摘ﾴ椪ﾘ椪������瓬7��ҹἐX䢰ޒ�摘ﾴ椪ﾘન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશોસ્યાની ટટ` Qટ, અમદ�&�દ, 1997

  *  ચધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p��#� એના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p. જ. , ક�સ�ન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશો[� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�.એમ., સંબંધિત સા�&ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�લાક્ષણિકતાઓ �湵�� જર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠હિત્ય એક માર્ગદર્શિકદ� ક9., સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p અ�9&�લાક્ષણિકતાઓ �湵, અમદ�&�દ,  ઓમ 
ધિત સાહિત્ય એકપ્રન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશોટસંબંધિત સા�, મ�મના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠# અમદ�&�દ, 2007.

  *  પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�#9ખ, ભાવનાઓ�湵汤l��P������ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠&�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pલાક્ષણિકતાઓ �湵�લાક્ષણિકતાઓ �湵 ઉ., ધિત સાહિત્ય એકત્રીકરણ�寬��@��&�દ2 મન�ભાવનાઓ�湵汤l��P�������ઈ દ., ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.મ�� આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ����������સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4, અમદ�&�દ, ચત�ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, 

%�ધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p&ધિત સાહિત્ય એકસંબંધિત સા�ટ2 ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય અમદાવાદ, 1994�r']/UIName���������틨tퟔֶ�䌖������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInt�ર્થ અને સંશોધનની વિભાવનધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pમ��. બંધિત સાહિત્�ડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������, ગ�જ#�ત #�જ્ય અમદાવાદ, 1994�r']/UIName���������틨tퟔֶ�䌖������Ũ�����q�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.lang.XComponent:@� અમદ�&�દ, 1994
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 ક�લ ગ�ણ- 100

એકમ – 1  ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�જીન�� ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	. ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�ચન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશોતના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- �/ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�.ક તત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� 
- તત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ��ખ�ઓ
- ક9ળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindo&.� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� તત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p &ચ્ચેનો સંબંઘ��`�����&�com.sચ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા�બંધિત સાહિત્�ઘ
- તત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	�ત્રીકરણ�寬��@��� ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�જીન�� પ્રદ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�ધિત સાહિત્ય એક&ચ�#ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	. અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.મ�� પ્રસ્યાની ત �તત�
- ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�જીએ સ્યાની પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ષ્ટ કરેલા કેળવણીનટ ક#9લાક્ષણિકતાઓ �湵� ક9ળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindo&.�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ઉદ9��.
- ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.મ�� ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�જીન�� ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�ચ\તના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p

એકમ – 2 જી&ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pલાક્ષણિકતાઓ �湵ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	� મ Qલ્પના���8������ અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.
- મ Qલ્પના���8�����ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�, વ્યુ	�.dll����h���C:\Users\user\App��ખ્ય સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com��
- મ Qલ્પના���8�����ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� પ્રક�#�
- મ Qલ્પના���8����� ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� આ
�#��લાક્ષણિકતાઓ �湵�
   (ત�ત્વિક, મનત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&ક, મના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�&/જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pક, સંબંધિત સામ�જ��સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4��, વ્યુ	�.dll����h���C:\Users\user\App�&��હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક)

- મ Qલ્પના���8������ અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	. 
    (#મત�મ�� મ Qલ્પના���8������ન�� મ�ત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&)

એકમ – 3 સ્યાની &�સ્યાની i� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સ �ખ�ક�#2
- સ્યાની &�સ્યાની i� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સ �ખ�ક�#2ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ધિત સાહિત્ય એક&ભાવનાઓ�湵汤l��P�������&ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- સ્યાની &�સ્યાની i� સંબંધિત સા�બંધિત સાહિત્�ધિત સાહિત્ય એક
ત ��ગ્વાલિયર વેનુસ પબ્લીકેશન ગ્વાલિયર, 2000. પટેલ આર. એસ., સંશોધ�ત�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� ઘટક�, ત�મન�� મ�પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા�
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�
- ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	.ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સ્યાની &�સ્યાની i� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સ �ખ�ક�#2 સંબંધિત સા�ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� સંબંધિત સા�બંધિત સાહિત્�

- સ�ખ�ક�#2ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#.�મ� (ઘટક�)
- સ્યાની &�સ્યાની i� સંબંધિત સા�બંધિત સાહિત્�ધિત સાહિત્ય એક
ત ��ગ્વાલિયર વેનુસ પબ્લીકેશન ગ્વાલિયર, 2000. પટેલ આર. એસ., સંશોધ�ત�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ફાયદાઓ�䵕`�䄳呂��#�/org.openoffice.O��દ�ઓ

એકમ – 4 ત.�& વ્યુ	�.dll����h���C:\Users\user\App�&સ્યાની ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- ત.�&ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� અર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�
- ત.�& ઉત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ન્ન ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન&�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� ક�#.�
- ત.�& દQ# ક#&�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ઉપે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴���.



- ત.�& વ્યુ	�.dll����h���C:\Users\user\App�&સ્યાની ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન�પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pમ�� ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	. અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ��ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ફાયદાઓ�䵕`�䄳呂��#�/org.openoffice.O�ળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindo�
- ત.�&ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� ર્થ અને સંશોધનની વિભાવનત� હૃદ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�બંધિત સાહિત્મ�#2ઓ.

એકમ – 5 ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	. અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� #મત�મ�� ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� ભ Qધિત સાહિત્ય એકમક� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સંબંધિત સા���
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�� સ્રોત �ons�����p�⽴桳��-�com.sun.sta�ત
- કસંબંધિત સા#ત�� �#2# ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- જી& #સંબંધિત સા��. ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- જૈ&��ત્રીકરણ�寬��@�� ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- સંબંધિત સામ�જલાક્ષણિકતાઓ �湵ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	� મના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- આ��# ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p
- �લાક્ષણિકતાઓ �湵ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pચલાક્ષણિકતાઓ �湵ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p��સ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������������4

સ�દાવાદ – 14�⸱H�浢楟����$ર્ભ : ગ્રંથો���થ/
* જ�ષ� �હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#પ્રસંબંધિત સા�દ, �/ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�.ક તત્ય એક માર્ગદર્શિકા રૂ&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, #�જક�ટ પ્રર્થ અને સંશોધનની વિભાવનમ આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, સંબંધિત સાp#�ષ્ટ કરેલા કેળવણીનX %�ધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p. #�જક�ટ, 2000. છઠ્ઠી આવૃત્તિ, શિક્ષણ દર્શનޓ��ð���ጼ撨����g.ጠ撨ጄ撨የ撨ዐ撨ኸ撨ኤ撨ኈ撨ተ撨ቘ撨ቄ撨መ撨ᇰ撨ᇔ撨ᆸ撨ᆠ撨ᅰ撨ᅘ撨茰撩य��kt�अ��na쨐अ�� 
આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	. દ��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p

* ��� ગ�.&�ત દ9સંબંધિત સા�ઈ, 
ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p&�ત, અમદ�&�દ  બંધિત સાહિત્�. એસંબંધિત સા. ��� પ્રક��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pક�# ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ક� 
અમદ�&�દ, 2004-2005

* અજમ�# ધિત સાહિત્ય એકસંબંધિત સા\ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠, ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ધિત સાહિત્ય એક�ક્ષા અને બુક રિવ્યુ	� તર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� ઓલાક્ષણિકતાઓ �湵ક્તિ��������������4�com.sun.star.script.XLibrsપે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ક અણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�ભાવનાઓ�湵汤l��P��������ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p&� હિત્ય એક માર્ગદર્શિકદલ્પના���8�����2t કલ્પના���8������.� ધિત સાહિત્ય એકપ્રબ્દિક અર્થ અને સન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશોટuગ્વાલિયર વેનુસ પબ્લીકેશન ગ્વાલિયર, 2000. પટેલ આર. એસ., સંશોધસંબંધિત સા, બંધિત સાહિત્�.15 

સંબંધિત સા�Cટ#-8, ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p��ડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તિ��������, ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p&� હિત્ય એક માર્ગદર્શિકદલ્પના���8�����2 2004

* ક�સ�ન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશો[� પ્રભ�લાક્ષણિકતાઓ �湵�લાક્ષણિકતાઓ �湵, પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ટ9લાક્ષણિકતાઓ �湵 ક�ક્તિ��������������4�com.sun.star.script.XLibrન્દ્રસિંહ વી., શારીરિક શિક્ષણમાં સંશોતભાવનાઓ�湵汤l��P�������ઈ, ��#2હિત્ય એક માર્ગદર્શિક#ક ��ગ્વાલિયર વેનુસ પબ્લીકેશન ગ્વાલિયર, 2000. પટેલ આર. એસ., સંશોધ�ત� અના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� સ �ખ�ક�#2 ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠# પ્રર્થ અને સંશોધનની વિભાવનમ આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, 

#મ� પ્રક��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p ર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠��
�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠#, 2010

* સંબંધિત સા�&ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�લાક્ષણિકતાઓ �湵�� જમના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�દ�સંબંધિત સા, સંબંધિત સા�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p� જત�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pક�મ�#, સંબંધિત સા�&ણિકતાઓ �湵汤l��H�ө�લાક્ષણિકતાઓ �湵�� જર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠દ2�, #મત ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�ટ. પ્રર્થ અને સંશોધનની વિભાવનમ 
આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત, �9મચ�[�ચ��� ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p�ર્થ અને સંશોધનની વિભાવન� ગ�જ#�ત %�ધિત સાહિત્ય એકના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p., પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴�ટ., 2006

* પે ��p���闸牾����m.闠牾��闈牾閬牾ޒवޒ�r閈牾镰牾镘牾镄牾ἐX⎴ટ9લાક્ષણિકતાઓ �湵 મ�ક9� જી., #મત ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, ધિત સાહિત્ય એક&સંબંધિત સાના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠# પ્રર્થ અને સંશોધનની વિભાવનમ આવ Lધિત સાહિત્ય એકત્ત ધિત સાહિત્ય એક&સંબંધિત સાના મુખ્ય સ્રોત �ons�����pર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠#, 2005

  ત�ળો���X����� �com.sun.star.awt.XWindo� મર્ગદર્શિકા રૂપે ��p���闸牾����m.闠ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, #મત ધિત સાહિત્ય એક&જ્ઞાનિક સંશોધનોમાં આંકડાશાસ્ત્રીય પરિ�ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p, જતપ�#, સંબંધિત સાના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p#�ઇઝ પ્રક��ના મુખ્ય સ્રોત �ons�����p જતપ�#, 2007
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પ્રશ્નપીઠ  અમદાવાદ –ત્ર – 1  સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���ન�� પીઠ  અમદાવાદ –દ્ધાંતિક તેમજ પૂર્વે થયેલાં સંશોધનો વિષયસાહવિદ્યાપીતશા�સ્ત્ર અનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���) આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ������������?�o:/OOO340/ooo/s�શા�સ્ત્ર�  પીઠ  અમદાવાદ –દ્ધાંતિક તેમજ પૂર્વે થયેલાં સંશોધનો વિષયસાહવિદ્યાપીતઓ

        ક�લ ગ�ણ- 100

એકમ-1    * સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� સ�કલ્પના અને પ્રકારો ��ml��પીઠ  અમદાવાદ –નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� અનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���) પ્રક�રાત / 
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� લ�ક્ષણિક્તાઓ �汤l�������ણક્તાઓ �汤l�����������ત�ઓ 
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� વિદ્યાપી	વિદ્યાપીશાષ્ટ લાક્ષણિક્તાઓ�B લ�ક્ષણિક્તાઓ �汤l�������ણક્તાઓ �汤l�����������ત�ઓ
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� જરૂરિક શિરાત  �ત/
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���ન�� મ2ત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���慪Đ�牡档摘������摘摘摘摘	

એકમ-2   * સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']��� દાવાદ – 14�⸱H�浢楟����$રાત ખાસ્તની રચના�ᘜޑt1���સ્પતિ (પીએચ.ડી.)અભ્યાસક્રતનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� રાત ચનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']����
* પ્રસ્પતિ (પીએચ.ડી.)અભ્યાસક્રત�	નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']����
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']��� દાવાદ – 14�⸱H�浢楟����$રાત ખાસ્તની રચના�ᘜޑt1���સ્પતિ (પીએચ.ડી.)અભ્યાસક્રતનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� વિદ્યાપી	ર્ભ �ગ/
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']��� પ્રસ્પતિ (પીએચ.ડી.)અભ્યાસક્રત�	નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']����નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']����� સ/પીઠ  અમદાવાદ –�નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���/

એકમ-3   *  સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� પીઠ  અમદાવાદ –� �નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� સ�કલ્પના અને પ્રકારો ��ml��પીઠ  અમદાવાદ –નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']����ઓ
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']��� પીઠ  અમદાવાદ –દ્ધાંતિક તેમજ પૂર્વે થયેલાં સંશોધનો વિષયસાહવિદ્યાપીતઓ
* પ્ર� /ણિક્તાઓ �汤l�������ગક સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���  /જનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']����ઓ 
* સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']��� ઉપીઠ  અમદાવાદ –કરાત ણ/

એકમ-4   * સ�શા/'નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']��� અ2F	�લલ)ખાસ્તની રચના�ᘜޑt1��નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���, વિદ્યાપી	વિદ્યાપી	' પ્રકરાત ણ/, ત)ન�� મ2ત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���慪Đ�牡档摘������摘摘摘摘ત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���慪Đ�牡档摘������摘摘摘摘	

એકમ-5   * આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ������������?�o:/OOO340/ooo/s�શા�સ્ત્ર�  પીઠ  અમદાવાદ –દ્ધાંતિક તેમજ પૂર્વે થયેલાં સંશોધનો વિષયસાહવિદ્યાપીતઓ  - સ�કલ્પના અને પ્રકારો ��ml��પીઠ  અમદાવાદ –નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� અનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���) ગણતરાત �
* આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ������������?�o:/OOO340/ooo/s�શા�સ્ત્રનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� સ�કલ્પના અને પ્રકારો ��ml��પીઠ  અમદાવાદ –નો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન                                        �']���� - પીઠ  અમદાવાદ –રિક શિરાત ચ 
* સ2સ�બંધિત વિષય ક્ષેત્રમ�ઘઆંક – પીઠ  અમદાવાદ –રિક શિરાત ચ   ઉપીઠ  અમદાવાદ – /ગ
* વિદ્યાપી	ચરાત ણ પૂર્વે થયેલાં સંશોધનો વિષયસાહિત્યનું  વિહંગાવલોકન        Hથક્કરાત ણ – પીઠ  અમદાવાદ –રિક શિરાત ચ  ઉપીઠ  અમદાવાદ – /ગ 
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