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RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE 

Courses  Code Credits  Total Hours  

Subject-1 RMST-1 3 48 

Subject-2 RMST-2 3 48 

Practical work RMSP-3 6 192 

Total   12 288 

Credits – 3          Marks: 100 

અધ્મમન જનષ્જિઓ :  

1. અધ્મેિા વાંળધન વભસ્ત્માની ઓખ  અને વાંળધન દયખાસ્ત્િની િૈમાયીભાાં આાંિયદ્રજિન જલકાવ કયળે.  

2. અધ્મેિા કઈ વભસ્ત્મા શર કયલા િયપ લૈજ્ઞાજનક મગ્મિા અને િકકવાંગિ લરણ કેલળે  

3. અધ્મેિા ળૈક્ષજણક વભસ્ત્મા શર કયલાભાાં ઉમગી વાંળધનની જલજલધ Ûજિઓ જલળે વભિન જલકાવ કયળે. 

4. અધ્મેિા જલજલધ પ્રકાયનાાં વાંળધન વાધન અને પ્રમ જતિઓન ઉમગ કયલા વભિન જલકાવ કયળે. 

5. અધ્મેિા આાંકડાકીમ પ્રમ જતિઓની ક ળિાથી રયજિિ થળે. 

6. અધ્મેિા ભાજશિી જલશ્રેણ ભાટે કમ્પ્મ ટયન ઉમગ કયળ.ે 

 

ેય-1-વાંળધનની Ûજિઓ -I 

RESEARCH METHODOLOGY-I 

SCHEME OF TEACHING AND ASSESMENT: 

Unit Content Weightage  Suggested 

Methodology Total 

Hours 

Percentage  

1 UNIT: -1 ળૈક્ષજણક વાંળધન અન ેિેની     

                ૂલકધાયણઓન રયિમ 

1.1  વાંળધનના રક્ષણ,વ્માખ્મા,ૂલકધાયણા 

1.2 વાંળધન દયખાસ્ત્િની યિના 

1.3 વાંળધનની પ્રરિમા 

1.4 ઉત્કલ્નાનખ્માર,િેના પ્રકાય અને િેન ાં યીક્ષણ. 

10 20 િિાક અને વ્માખ્માન 

2 UNIT: 2 ળૈક્ષજણક વાંળધનની Ûજિઓ 

2.1 લણકનાત્ભક વળધનન અથક,વાન, 

      અને પ્રકાય. 

2.2 પ્રામજગક વાંળધનન અથક,રક્ષણ,  

      િ થ યિનાના વાન. 

2.3 ગ ણાત્ભક વાંળધન; એથનગ્રારપક વાંળધન, 

      ડેલ્પી ટેકનીકન ખ્માર, રાક્ષજણકિાઓ  

10 20 વ્માખ્માન , ઉિય 
અને પ્રશ્ન 

 



      અને િેના વાન. 

3 UNIT: 3 નભૂના 

3.1 નભૂન, નભૂનાની જલબાલના, નભૂનાની પ્રરિમા. 

3.2 વાયા નભૂનાનાાં રક્ષણ 

3.3 જફનવાંબાલનામ તિ નભૂનાઓ:વશેિ ક નભૂના  

     વાંદગી આન ાંજગક નભૂના, જનણકમ આધારયિ  

     નભૂના, જનમિજશસ્ત્વા નભૂના, સ્ત્ન ફર. 

3.4 વાંબાલનામ કિ નભૂનાઓ;માદજછિક નભૂના   

      પ્રમ જતિ,સ્ત્િયીકૃિ માદજછિક,     

      ઝૂભખાપ્રમ જતિ,મિનાફધ્ધ નભૂના, 

      ફશ સ્ત્િયીમ  નભૂના. 

3.5 નભૂના વાંદગીભાાં બૂર અને િેને  

      ઘટાડલાની યીિ 

10 20 િણાલ ાં, 

બ્રેન સ્ત્ટભીંગ. 

એક જભનીટ ેય 

 

4 UNIT: 4 ભાજશિી એકજરકયણ અન ેિેના વાધન. 

4.1  ભાનની યીિ: લરણભાદાંડ:અથક,લગીકયણ.   

       રીકટક ની લરણ ભાદાંડની ધ્ધજિ.  

4.2  કવટીઓન ાં લગીકયણ: કવટીઓ: અથક,  

       િેની  યિનાના વાન, લસ્ત્િ રક્ષી 

       કવટી.ભાનાાંક યીક્ષણની ભૂબૂિ  

       રાક્ષજણકિાઓ; ભાનાાંક, જલશ્લવનીમિા, 

       પ્રભાણબૂિિા. 

4.3 ભાજશિી એકરીકયણની યીિ : ભ રાકાિ-અથક, 

      પ્રકાય,વાન,પામદા અને ભમાકદાઑ.  

      અલરકન-અથક,પ્રકાય,વાન, 

      પામદા અને ભમાકદા. 

18 40 ેનર િિાક, પ્રલિન 

જનદળકન 
 

TOTAL 48 100%  

 

OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE (%) 

Knowledge Comprehension Application  Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 

 



વાંળધનભાાં ભાજશિીન ાં લગીકયણ-II 

Data Analysis in Research-II 
SCHEME OF TEACHING AND ASSESMENT 

Unit Content Weightage (100%) Suggested 

Methodology Total 

Hours 

Percentage 

1 UNIT:1 ભાજશિીના પ્રકાય અને અન્મ  

             વફાંજધિ ભાજશિીના ભા 

1.1 પ્રાિજરમ પ્રમ જતિ, અને અપ્રાિજરમ  

પ્રમ જતિનીિરૂરયમાિ િેભિ રાબ અને ભમાકદાઑ . 
1.2 વાંબાલના લિયેખા :કકૂદિા અને જલરૂિાની  

રાક્ષજણકિાઓ અને ભમાકદાઓ  
1.3 ભાન ભાટેની વફાંજધિ જસ્ત્થજિના ગરાઓ :ઝેડ- 

ટેસ્ત્ટ, ટી-ટેસ્ત્ટ, સ્ત્ટેનાઇન, વકન્ટાઇર યેન્ક, િાાંજિક 
ગ ણિય. 

1.4   વશવફાંધાકના ભા: 
1.4.1 ઉત્ાદનક્ષm વશવફાંધ 

1.4.2  િભ વશવફાંધ 

1.5  વૈo>i>જિક ખ્માર;આાંજળક અનેફશ જલધ  

       વશવફાંધ, પાઈ, શે્રણીક, બફદ     

       શે્રણીક,ટેટ્રાકયીક(ગણિયી જલના) 

14 30 િિાક, વ્માખ્માન, 

િણાલલ ાં, 

જનયીજક્ષિ અભ્માવ 

2 UNIT:2  અન ભાજનિ ભાજશિીન ાં જલશ્રેણ અને  
         અથકઘટન 

2.1 આાંકડાકીમ યીક્ષણ ન ાં ભશત્લ ; 

2.1.1 ફે િપાલિ લછિે ના િપાલિન ાં ભશત્લ 

2.1.2 ફે વશવફાંધ લછિે િપાલિન ાં ભશત્લ  

         જનણકમાત્ભકિા 

2.2.1 એક- છિી, (o- છિી કવટીની વાંકલ્ના 

          પ્રથભ પ્રકાયની બૂર, ફીજા પ્રકાયની બૂર જલિયણ  

          ૃથતકયણ; એક ભાગી અને (oભાગી લગીકયણ  

          વશજલિયણ ૃથતકયણ       

          (પતિ વૈoiજિક ખ્માર અને અથકઘટન) 

14 30 વ્માખ્માન, 

પ્રશ્નિયી, 

પ્રબ્રેભ- ેય -

પ્રેવેનટેળન 

  



3 UNIT :3 અપ્રિારીમ કવટીઓ 

3.1 ભટા નભૂનાઓ ભાટે: સ્ત્કામ-તલેય ,વભાન  

       વાંબાલનાયીક્ષણ. 

3.2  કેન્ડારન ાં ટી અને ડફલ્મ  યીક્ષણ  

3.3  ભેનજલટન ાં મ -યીક્ષણ 

3.4  ફ્રૂસ્ત્કરલારીવ 

10 20 િણાલલ ાં, બ્રેન 

સ્ત્ટભીંગ, લન 

જભનીટ ેય 

4 Unit: 4 કમ્પ્મ ટય oiયા ભાજશિીન ાં લગીકયણ 

4.1 કમ્પ્મ ટય વૉફ્ટલેયભાાં ભાજશિીન ાં આાંકડાકીમલગીકયણ 

4.2  એતવેર ભા આાંકડાકીમ ભાજશિીન ાં જલશ્રેણ  

10 20 ેનર િિાક, 

વ્માખ્માન, જનદળકન 

TOTAL 48 100%  

OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE (%) 

Knowledge Comprehension Application  Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL 

5 10 20 35 15 15 100 

 

RMSP-3 

Credits – 6          Marks: 200 

પ્રામજગક કામક :(કઈ ણ ફ)ે 

1. દયખાસ્ત્િ િૈમાય કયલાના વાન િૈમાય કય. 
2. કાલ્જનક ભાજશિી િૈમાય કયી બરકટક ધ્ધજિ ભ િફ ભાજશિીન ાં યીક્ષણ અને જલશ્રેણ કય . 

3. નભૂનાની ભાજશિી રઇ  ટી અથલા આયની  કકભિની ગણિયી કય 

4. ળૂન્મ, રદળા-જફનરદળાત્ભક ૂલકધાયણા રખ. અને વશવફાંધ ભાટે ાાંિ અને યીક્ષણ ભાટે ાાંિ ૂલકધાયણા 

ફનાલ. ૂલકધાયણને આધાયે ભાજશિી રખ. 

5. એક ભાજશિી રઈને બરકટક ભાન, અને જવજધ્ધ કવટી oiયા (એભ.વી.તમ ) ફનાલ. 
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