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+2य संशोधक +वCयाDयाEनो,
संशोधन हG एक प$तशीर 26 या आहे . /नयम आ@ण कायप$ती हG संशोधन 26 येचा अ+वभाIय
भाग आहे . संशोधनाJया 0लखाणा संबं*धत वेगवेगKया प$ती वेगवेगKया पु<तकांमLये %दले या
आहे त.

यामुळे नवीन संशोधक Nहणून 0लखाण करताना तुमJया मनामLये संOम /नमाण होऊ

नये व संशोधक,

यांचे मागदशक या सवाEमLये एक वाQयता ये1यासाठS महा+वCयालयाने हG

पुि<तका तयार कर1याचे ठर+वलेले आहे . हG पुि<तका चार भागांमLये +वभागलेलG आहे .
•

भाग प हला मLये संशोधन संबंधीचे अंतगत काय करावयाची आहे

यासंबंधी स+व<तर

मा%हती दे 1यात आलेलG आहे .
•

भाग दस
ु रा मLये संशोधन 2बंधा संबं*धत स+व<तर मा%हती दे 1यात आलेलG आहे .

•

भाग

तसरा मLये

अंतगत

असाइ;मट आ@ण संशोधन 2बंध

0ल%हताना Lयानात

TयावयाJया सव मह वाJया /नयमांची मा%हती दे 1यात आलेलG आहे.
•

भाग चार मLये संशोधनाचे म4
ु य पAृ ठ, अनु म@णका, आलेख, कोAटक हे कसे असावे
यासंबंधीचे नमुने दे 1यात आलेले आहे .

तुमचे संशोधन काय सुरळीतपणे हो1यासाठS हG पुि<तका आपणास मागदशक ठरे ल असे वाटते.
या पुि<तकेमLये %दलेलG मा%हती Nहणजे अं/तम स य नUहे . आप या संशोधनाJया गरजेनुसार
यामLये मागदशकाJया स

यानुसार बदल होऊ शकतो.
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भाग प हला
अंतगतकाया संबंधी या
मागद शका
या शैW@णक वषामLये संशोधनासंबंधी एकूण सहा असाइनमट जमा करावयाJया आहे त.
मा%हती पुढGल2माणे
असाइनम! ट

असाइनम! टचे शीषक

गुण

१

संशोधन आराखडा

१००

२

संशोधन प$ती

१००

३

संदभ सा%ह याचा आढावा

१००

४

संशोधन सम<या अWय

१००

५

मा%हतीचे +व,लेषण

१००

६

शोध /नबंध

१००

वरGल असाइनमटची स+व<तर मा%हती पुढGल भागांमLये %दलेलG आहे .

याबXलची
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असाइ+म!ट १: संशोधन आराखडा
आप या संशोधन लघु2बंधात खालGल मुXे व

मांचा अवलंभ करणे. अ[यासाJया <व\पानुसार

म]
ु यांमLये बदल होऊ शकतो.
मुखप1ृ ठ
अनु म णका
१) 2<तावना
१.१ संशोधन सम<येचे <पAटGकरण
१.२ संशोधन सम<येचे मह व
१.३ संशोधन अ[यासाची उ%XAटे
१.४ पBरक पना (केवळ तुलना मक आ@ण सहसंबंध अ[यासासाठS )
संशोधन2,न (फQत गुणा मक अ[यासासाठS)
१.५ ग%ृ हतके
१.६ पBरसीमा
१.७ मयादा
१.८ काया मक Uया4या
२) संदभ सा%ह याचा आढावा (6कमान दोन)
३) संशोधन प$ती
३.१ संशोधन अ0भक प (फQत 2ायो*गक संशोधनासाठS)
३.२ संशोधनातील चले (फQत 2ायो*गक संशोधनासाठS)
३.३ संशोधनाची जनसं4या
३.४ ;यादश तंf
३.५ मा%हती गोळा कर1याची साधने
३.६ 2ायो*गक काय माची \परे षा ( फQत 2ायो*गक संशोधनासाठS)
३.७ अभासाची कायप$ती
३.८ संशोधनाची नै/तक बाजू
३.९ मा%हती +व,लेषणाची प$त
संदभ
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सादर कर3या या सूचना:
•

संशोधन आराखडा ह5त ल खत व फुल<केप पेपर वर 0ल%हलेला असावा. (एका बाजूने)

•

संशोधन आराखडा सादर कर1यापव
ू h मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

संशोधन आराखडा दोन 2तींमLये (एक मळ
ू 2त व दस
ु रG 2तीमi
ु ा/नQकल) +वभाग 2मख
ु ांकडे
जमा करावा.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे
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असाइनम!ट २: संशोधन प6ती
मुखप1ृ ठ
१. 2<तावना ( शीषक आ@ण

मांक 0शवाय)

२. संशोधन प$ती
३. संशोधन अ0भक प ( फQत 2ायो*गक संशोधनासाठS)
४. संशोधनाची चले
५.१ <वाkयी चले
५.२ आkय चले
५.३ /नयंlfत चले
५.३.१ बाmय चले
५.३.२ संOम चले
५. 2/तसादक
६.१ जनसं4या
६.२ ;यादश
६.३ ;यादश /नवडीची 26 या आ@ण तंf
६. मा%हती गोळा कर1याची साधने
७. /नवडले या साधनांची कारणमीमांसा
८. संशोधन साधनांचे वणन
९. संशोधन साधन +वकासाची प$त (संबं*धत अस यास)
१०. 0शWक /न0मत साधनाची वैधता ( अस यास)
११. 2ायो*गक काय माचे वणन ( फQत 2ायो*गक संशोधनासाठS)
१२. संशोधकांची कायप$ती
१३. संशोधनाची नै/तक बाजू
१४. मा%हती +व,लेषणाची प$त
संदभ
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सादर कर3या या सूचना:

•

संशोधन आराखडा ह5त ल खत व फुल<केप पेपर वर 0ल%हलेला असावा. (एका बाजूने)

•

संशोधन आराखडा सादर कर1यापूवh मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

संशोधन आराखडा दोन 2तींमLये (एक मूळ 2त व दस
ु रG 2तीमुiा/नQकल) +वभाग 2मुखांकडे
जमा करावा.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे
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असाइनम!ट ३ : संदभ सा ह7याचा आढावा
मुखप1ृ ठ
१. 2<तावना ( शीषक आ@ण

मांक 0शवाय)

२. संशोधनाची ताि वकरचना
३. अ[यासा संबं*धत संदभ
४. सारांश
संदभ
सादर कर3या या सूचना:
•

संशोधन आराखडा ह5त ल खत व फुल<केप पेपर वर 0ल%हलेला असावा. (एका बाजूने)

•

संशोधन आराखडा सादर कर1यापूवh मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

संशोधन आराखडा दोन 2तींमLये (एक मळ
ू 2त व दस
ु रG 2तीमi
ु ा/नQकल) +वभाग 2मुखांकडे
जमा करावा.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे
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असाइनम!ट ४: संशोधन सम5येचा आशय
या असाइनमट मLये संशोधकाने आप या संशोधन संबं*धत ताि वक भाग स+व<तर पणे 0लहावा
उदाहरण १: “<थूल मल
ु ांJया मान0सक आरोnय शैW@णक आयमान आ@ण शारGBरक सo
ु ढता घटक

यांJयातील सहा संबंधाचा +व,लेषणा मक अ[यास”
a) <थूलता: आढावा
b) जाग/तक साथीचा रोग
c) युवकांमधील <थूलता
d) <थूलतेशी/नगडीत घटक
e) <थुलतेचे शरGरशा<fीय पैलू
f) पेशींचा +वकास
g) चरबीचेशरGर भागांतील +वतरण
h) <थुलतेचे आरोnयाशी संबं*धत धोके
i) बालपणातील <थूलता
j) बालपणातील <थूलतेची कारणे
उदाहरण २: “फुटबॉल खेळाडूंJया कौश य कायमानावरिUहqडओ 2 याभरण अLयापन प$तीचा होणारा

पBरणाम”
a) अLयापन प$ती एक oिAटWेप
b) जाग/तक पातळीवर

sडा अLयापणा संबंधीJया प$ती

c) अLयापनप$तींचा भारतातील<तर
d) +व+वध

sडा कौश य आ@ण अLयापन प$ती

e) फुटबॉल मधील कौश यांचे वणन
f) फुटबॉल Jया कौश य काय मनावर पBरणाम करणारे घटक
g) कौश य कायमान मापनाJया प$ती
सादर कर3या या सूचना:
•

या असाइनमट मLये 0ल%हणाtया आशयाला संदभ Cयावे.

•

संशोधन आराखडा ह5त ल खत व फुल<केप पेपर वर 0ल%हलेला असावा. (एका बाजन
ू े)

•

संशोधन आराखडा सादर कर1यापूवh मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

संशोधन आराखडा दोन 2तींमLये (एक मूळ 2त व दस
ु रG 2तीमुiा/नQकल) +वभाग 2मख
ु ांकडे जमा
करावा.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे
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असाइनम!ट ५: मा हतीचे ;व<लेषण
मुखप1ृ ठ
१. 2<तावना (शीषक आ@ण

मांक 0शवाय)

२. जनसं4या शा<fीय मा%हतीचे +व,लेषण
३. वणना मक +व,लेषण ( फQत सं4या मक संशोधनासाठS) आ@ण याचे वणन
४. वणना मक +व,लेषणाचे अथ/नवचन
५. अनुमाना मक सं4याशा<fीय +व,लेषण
६. पBरक पना परGWण
७. 2मुख /नAकषाEचे अथ/नवचन
८. चचा

सादर कर3या या सूचना:
•

संशोधन आराखडा ह5त ल खत व फुल<केप पेपर वर 0ल%हलेला असावा. (एका बाजूने)

•

संशोधन आराखडा सादर कर1यापव
ू h मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

संशोधन आराखडा दोन 2तींमLये (एक मळ
ू 2त व दस
ु रG 2तीमi
ु ा/नQकल) +वभाग 2मुखांकडे
जमा करावा.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे

13

असाइनम!ट ६: शोध नबंध
१. शोध/नबंध शीषक
२. संशोधकाचे आ@ण संशोधक मागदशकाचे नाव
३. सारांश (२००–३०० शuद)
४. मह वाJया संvा
५. 2<तावना
६. संशोधन प$ती
७. मा%हतीचे +व,लेषण (कोAटक व याचे वणन)
८. चचा
९. /नAकष आ@ण 0शफारशी
१०. संदभ
शोध नबंधातील श=दांची सं>या २५००-३००० असावी
सादर कर3या या सूचना:
•

संशोधन आराखडा टाईप केलेले असावे ( पाठोपाठ).

•

या द<तऐवजांमLये %दलेले टाइपो5फsचे /नयम पाळावे.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1यापूवh मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

संशोधन आराखडा दोन 2तींमLये (एक मूळ 2त व दस
ु रG 2तीमुiा/नQकल) +वभाग 2मुखांकडे
जमा करावा.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे
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भाग २
संशोधन आराखडा ल ह3यासाठAचे
मागदशक सूचना

15

अ. Cाथ मक भाग
• मुखपAृ ठ
• संशोधन मागदशकाचे 2माणपf
• संशोधकाचे 2/तvापf
• ऋण/नदy श
• सारांश
• अनु म@णका
• कोAटकांची यादG
• आकृ यांची यादG
• पBर0शAट
• सारांश (२००-३०० शuद)

ब. मु>यभाग
१) C5तावना
अ[यासाची 2<तावना अथवा पा,वभूमी (शीषक आ@ण

मांका0शवाय)

१.१ संशोधन सम<येशी /नगqडत संक पनांचा ताि वक भाग
१.२ संशोधन सम<येचे <पAटGकरण
१.३ संशोधन सम<येचे मह व
१.४ संशोधन अ[यासाची उ%XAटे
१.५ पBरक पना (केवळ तुलना मक आ@ण सहसंबंध अ[यासासाठS )
संशोधन2,न (केवळ गुणा मक अ[यासासाठS)
१.६ ग%ृ हतके
१.७ पBरसीमा
१.८ मयादा
१.९ काया मक Uया4या
संदभ
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२) संदभ सा ह7याचा आढावा (पूवE या संशोधांनांचे ;व<लेषण)
2करणाची 2<तावना (शीषक आ@ण

मांका0शवाय)

२.१ संशोधनाशी संबं*धत संदभ सा%ह य (Wेfा2माणे)
२.२ सारांश
संदभ
३) संशोधन प6ती
2करणाची 2<तावना (शीषक आ@ण

मांका 0शवाय)

३.१ संशोधन प$ती
३.२ अ0भक प (केवळ 2ायो*गक संशोधनासाठS)
३.३ संशोधनातील चले (केवळ 2ायो*गक संशोधनासाठS)
३.३.१ <वाkयी चले
३.३.२ आkय चले
३.३.३ /नयंlfत चले
•

बाmय चले

•

संOम चले

३.४ 2/तसादक
३.४.१ जनसं4या
३.४.२ ;यादश
३.४.३ ;यादश /नवड1याची 26 या व तंf
३.५ मा%हती गोळा कर1याची साधने
३.६ /नवडले या साधनांची कारणमीमांसा
३.७ संशोधन साधनांचे वणन
३.८ संशोधन साधन +वकासाची प$त (संबं*धत अस यास)
३.९ 0शWक /न0मत साधनाची वैधता (संबं*धत अस यास)
३.१० 2ायो*गक काय माचे वणन (केवळ 2ायो*गक संशोधनासाठS)
३.११ संशोधकांची कायप$ती
३.१२ संशोधनाची नै/तक बाजू
३.१३ मा%हती +व,लेषणाची प$त
संदभ
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४) मा हतीचे ;व<लेषण
2<तावना (शीषक आ@ण

मांक 0शवाय)

४.१ जनसं4या शा<fीय मा%हतीचे +व,लेषण
४.२ वणना मक +व,लेषण (केवळ सं4या मक संशोधनासाठS) आ@ण याचे वणन
४.३ वणना मक +व,लेषणाचे अथ/नवचन
४.४ हनुमाना मक सं4याशा<fीय +व,लेषण
४.५ पBरक पना परGWण
४.६ 2मुख /नAकषाEचे अथ/नवचन
४.७ चचा
संदभ
५) सारांश, न1कष आ ण शफारशी
५.१ सारांश
५.२ मु4य /नAकष
५.३ /नAकष
५.४ 0शफारशी

क. संदभ Cभाग
•

संदभ 5ंथ सूची

•

पBर0शA|ये

संशोधन अहवाल सादर कर3यासाठA या सूचना:
•

आपला संशोधन अहवाल सादर करताना या द<तऐवजाचा मधील भाग तीन मLये नमूद
के यानुसार टायपो5ा6फ /नयमांचे अनुसरण करत अस याची खाfी करा.

•

अहवाल पAृ ठे केवळ पAृ ठाJया एका बाजूला मु%iत करणे आव,यक आहे .

•

संशोधन अहवाल सादर कर1यापव
ू h मागदशकाची <वाWरG यावर असावी.

•

5ंथालयात संशोधन अहवालाJया सॉHट कॉपीसह दोन Cती जमा करणे.

•

संशोधन आराखडा सादर कर1याची अं/तम तारGख आहे
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संशोधन सादरIकरणा या मागद शका
१.

C5तावना / अ[यासाची पा,वभूमी

२.

संशोधन सम<येचे <पAटGकरण

३.

संशोधन सम<येचे मह व

४.

संशोधन अ[यासाची उ%XAटे

५. पBरक पना (केवळ तुलना मक आ@ण सहसंबंध अ[यासासाठS )
६. संशोधन 2,न (केवळ गुणा मक अ[यासासाठS)
७.

ग%ृ हतके

८.

पBरसीमा

९.

मयादा

१०. काया मक Uया4या
११. संदभ सा ह7याचा आढावा (पूवE या संशोधांनांचे ;व<लेषण)
१२. संशोधन प6ती

१३. अ0भक प (केवळ 2ायो*गक संशोधनासाठS)
१४. संशोधनातील चले (फQत 2ायो*गक संशोधनासाठS): <वाkयी चले, आkय चले, /नयंlfत चले, बाmय
चले, संOम चले
१५. 2/तसादक: जनसं4या, ;यादश, ;यादश /नवड1याची 26 या व तंf
१६. मा%हती गोळा कर1याची साधने (कोAटक <व~पात मांडणे)

१७. 2ायो*गक काय माची \परे षा (केवळ 2ायो*गक संशोधनासाठS)
१८. संशोधकांची कायप$ती
१९. मा%हती +व,लेषणाची प$त
२०. मा हतीचे ;व<लेषण (कोAटक <व~पात मांडणे)
२१. +व,लेषणाचे सं4याशा<fीय सादरGकरण कोAटक <व~पात मांडणे
२२. गुणा मक +व,लेषण व पथ
ृ करण
२३. म4
ु य शोध 6कंवा /नAकष
२४. 0शफारशी
२५. संदभ सूची
टGप: 2 येक +वषयासाठS <वतंf <लाइड असणे आव,यक आहे .
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संशोधन सादरIकरणा या मागद शका
संशोधन कायाचे अं/तम सादरGकरण कर1यासाठS पुढGल मागद0शका दे 1यात आले या आहे त.
•

5लाईड Jडझाईन: <लाईडची पा,वभूमी हG Lफकट रं गाची व साधी असावी. सव <लाईड मधील
टाय+पंग शQयतो एकाच रं गामNये असाUया – काKया 6कंवा भडक.

•

फॉ+टसाईज आ ण 5टाईल: मु4य भागाचा फॉ;ट साइज २४ पेWा कमी नसावा. तर हे qडंगचा फॉ;ट
साइज ४० असावा आ@ण मु4य भागाचा फॉ;ट साईज ३० इतका असावा. फॉ;ट <टाइल जा<त
भडक नसावी.

•

सादरIकरणातील मुP:े सादरGकरणातील मX
ु े संQRSत असावेत. एका <लाईडवर वर जा<त आशय
दे णे योnय नाहG. आशय जा<त अस यास आ@ण एका <लाइडमLये बसत नस यास पढ
ु Gल
<लाईडवर काहG आ,य Tयावा.

•

ॲ नमेशन: सादरGकरणात कोण याहG <व\पात कोणतेहG ॲ नमेशन अपेQRत नाहI.

•

िVहJडओ आ ण आकृ7या: जेथे शQय असेल तेथे िVहJडओ आ ण आकृ7या टाळा. केवळ चांगले
%दस1यासाठS चाट 6कंवा िUहडीओ सार4या कृतीचा समावेश क\ नका. अ[यासाशी सुसंगत
अस यास आकडेवारG आ@ण िUहqडओ समा+वAट केले जाऊ शकतात.
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भाग तीन
टायपोYाLफकल मागद शका

21

भाषा
संशोधन अहवालाची मु4य भाषा Nहणून केवळ इंYजी आ ण मराठA भाषा <वीकाय आहे त.
संशोधक संशोधन अहवाल इं5जीमLये 0लहGत अस यास इं5जी Uय/तBरQत इतर भाषांमLये
असले याकोटे शनचे भाषांतरआव,यक आहे आ@ण जर तो मराठS भाषेत संशोधन अहवाल 0लहGत
असेल तर मराठS Uय/तBरQत दस
ु tया भाषांमLये असले याकोटे शनचे भाषांतरआव,यक आहे

कागद / पेपर
ए4 आकार ( ८.२७" X ११.६९" ) उभा,

संशोधन अहवाल छापला जाणे आव,यक आहे . केवळ

कागदाJया एका बाजूला चांग या2तीJया (Executive Bond) वर काKया शाईत छापले जावे;
मi
ु ण हे लेसर +2ंटर 6कंवा चांग या गुणव तेचे असावे.

मािजन
डाUया बाजल
ू ा १.५”
वरती खालG आ@ण उजUया बाजूला १”

फॉ+ट 5टाइल
•

मजकुराJया म4
ु य भागासाठS १२-lबंदच
ू ा फॉ;ट असावा (उदा. टाईNस ;यू रोमन, कॅ0लबरG,

एBरयल 6कंवा हेलवे%टका)
•

मराठSसाठS 12-lबंदच
ू ा गुगल इनपुट फॉ+टच असावा.

फॉ+ट साईज
2करणाचे शीषक उपशीषक म4
ु य मजकुरापेWा <पAटपणे उठून %दसायला हवेतते पढ
ु Gल 2माणे
असावे. मजकूर शैलG शीषक / उपशीषलेख शैलG यांमLये संपूण अहवालामLये सात य असणे
आव,यक आहे .
शीषक

मराठA

इंYजी

१६

१४

म4
ु यशीषक (बो ड आ@ण डावीकडे सरे @खत असावे )

१२

१२

उप0शWक (बो ड डावीकडे सरे @खत असावे )

१२

१२

मजकूर

१२

१२

2करणाचे शीषक आ@ण

मांक (बो ड आ@ण मLयभागी सरे @खत असावे )
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पान मांक
सव पAृ ठे अनु मे

मां6कत केलेलG पा%हजे. BरQत 6कंवा डुिˆलकेट नसावे. पAृ ठ

मांकासाठS

फॉ;ट आकार 12 आहे आ@ण संपूण मजकूरामLये सारखाच असणे आव,यक आहे.
अ. 2ाथ0मक भगामधील पAृ ठ

मांक रोमन अंकांमLये लोअरकेस आव,यक आहे .पAृ ठाJया

तळाशी मLयभागीअसावे, शीषक पAृ ठाला पान
ब. मु4य भागातील पAृ ठ
मु4य भागामLये पAृ ठ

मांक नको.

मांक (सव मजकूर पAृ ठे ) अरबी अंकांमLये असणे आव,यक आहे .
मांकांची जागा खालGल2माणे आहे

•

पAृ ठाJया वरGलभागापासून१/२ इंच पा%हजे आ@ण उजUया समासाने संरे@खत करावी.

•

2करण, 5ंथसूची आ@ण पBर0शAट शीषक पAृ ठांसाठS पAृ ठ

मांक Cया परं तु ते

प%ह या पAृ ठावर 2द0शत क\ नका.

लाईन 5पे संग
मजकुरासाठS १.५
संदभाEसाठS १.५
सारांश साठS १

गोषवारा
संशोधन अहवालात गोषवारा असणे आव,यक आहे . गोषवारा हा एका पAृ ठावर आ@ण 0संगल
<पेस मLये असावा.

गोषवाराला कोणतीहG *चfे 6कंवा तळटGप असू नये. गोषवाtयाJया शuदांची

मयादाहG २००–३०० आहे .

ए+डनोट
‘ए+डनोट’ Nहणजे हा एक संदभ, <पAटGकरण 6कंवा %टˆपणी आहे कs जो लेख अथवा संशोधनात
2करणाJया शेवटG असते.
•

संशोधकाने संदभ दे 1यासाठS ‘ए;डनोट’ चा उपयोग करावा.

•

सुपरि< ˆ|स आ@ण संबं*धत मजकूर यासाठS वापरलेला फॉ;टचा आकार मजकुराJया
म4
ु य भागामLये (12-पॉइंट 6कमान) वापर या 2माणेच असावा.

•

संपूण संशोधन अहवालात सुसंगतता असावी.
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आकृ7या आ ण को1टक
अ. टे बल आ@ण आकृ यांची रचना जागा आ@णआशयसरावाCवारे /नि,चत करा. अहवालात मूळ
नसले या कोण याहG आकृ यांचे 6कंवा कोAटकांचे ‹ोत दे णेआव,यक आहे ;

काहG

2करणांमLये कॉपीराइट परवानगी आव,यक असू शकते. संशोधनअहवालातील टे बल आ@ण
आकडेवारGतील अWरे सुवाJय असावेत. आकडेवारG रं गाJया 6कंवा राखाडी-2माणात असू
शकतात, जे +वषयांJया योnयतेनुसार असतील.
ब. संशोधन अहवालातील आकृ या आ@ण कोAटकांची शीषके, कोAटकाJया वरती आ@ण
आकृतीJया खालG1.5 अंतरावर असू शकतात.
क. सव कोAटके व आकृ यांची यादG संशोधन अहवालात सु~वातीला %दलेलG असावी.
•

आकृ या: कोAटका Uय/तBरQत सव साम5ी आकृती मानलG जाते. यामLये चाट,
आलेख,

रे खा*चfे

इ यादGंचा

समावेश

असू

शकतो.आकृ या

द<तऐवजाJया

मजकुरासाठS %दले या मािजनशी जुळ या पा%हजे.
•

कोAटक: कोAटका मLये मा%हती उ[या अथवा आडUया रे षेमLये मांडलेलG असावी.
मा%हती

सं4या मक,गुना मक

6कंवा

दो;हG

2कारात

असू

शकते.वाचकाJया

oिAटकोनातून

कोAटकाचीमांडणीकरावी.कोAटकामLये

सादर

केलेलG

द<तऐवजाJया

मजकूरासाठS

असणे

आव,यक

%दले या

मािजनमLये

मा%हती
आहे .

(नमु;यादाखल एक कोAटक या द<तऐवजातील भाग 4 मLये %दलेले आहे )

Yंथसच
ू ी
5ंथसूचीमLये संशोधकाला द<तऐवज तयार कर1यात उपयुQत ठरले या सव सा%ह यांची यादG
Cयावी. ती संशोधन अहवालाJया शेवटG Cयावी. 5ंथसच
ू ी हG अ फाबे%टकल

माने असावी.

प]र श1ट
पBर0शAट हे संशोधन अहवालाJया शेवटG असणारG पूरक मा%हतीचा सं5ह असतो. पBर0शAटात
अशी मा%हती असते जी मु4य अहवालात समा+वAट कर1यासाठS खप
ू तपशीलवार आहे , जसे कs
लांब ग@णतीय आकडेमोड, कोAटक 6कंवा कJचे 2ाˆतांक, इ.
•

2 येक पBर0शAटला शीषक व

•

पBर0शAटाचे

मांक वणा मी असावी (उदा. पBर0शAट अ, ब,...)

मांक व शीषक अनु म@णकेत पBर0शAट शीषकाखालG घालणे मह वाचे आहे .
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भाग चार
तपशीलासह संशोधन नमुने

25

रा^य5तरIय बा5केटबॉल खेळाडूं या शू टंग कायमानाचा
;व<लेषणा7मक अ_यास
Bold &
Inverted
Pyramid

Double spaced
All first alphabets of each word should be
in Upper Case except adjectives.

संशोधनलघु Cबंध
सा;वaीबाई फुले पुणे ;वbयापीठास

एम.पी.एड पदवीसाठA सादर

संशोधक

Researcher Name
Bold & Centred

;व म सजcराव लांडगे

मागदशक
बालाजी पोटे (पीएच.डी)

Guide Name
Single Space &
Centred

संशोधन क!d
महारा1eIय मंडळाचे चंdशेखर आगाशे शारI]रक शRण महा;वbयालय
गुलटे कडी, पुणे ४११०३७

ए;Cल २०१९

Name of Research Centre
and University Name
Bold & Centred

Month and Year
of Submission
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Cमाणपa

2माणपf दे 1यात येते कs, hी. ;व म सजcराव लांडगे, यांनी सा+वfीबाई फुले पुणे +वCयापीठाJया
शारGBरक 0शWण +वषयातील एम.पी.एड. पदवीसाठS “रा^य5तरIयबा5केटबॉल खेळाडूं या शू टंग
कायामानांचा ;व<लेषणा7मक अ_यास” या +वषयावर 2बंध सादर केलेला आहे . यांनी केलेला अ[यास हे
याचे मूळ काम आहे आ@ण या 6कंवा इतर कोण याहG +वCयापीठात पदवी 6कंवा पुर<कारासाठS हे
संशोधन 6कं वा याची नQकल कर1यात आलेलG नाहG.
hी. ;व म सजcराव लांडगे यांनी मा•या मागदशनाखालG हे काम /नयोिजत वेळेत पूण केले आहे .
2बंधातील भाषेJया oAटGकोनातून आ@ण सादरGकरणाव\न 2बंध समाधानकारक आहे . हे ता6कक आ@ण
अनु 0मक आहे . मी मू यमापनासाठS तेच अ5े+षत करत आहे .
मी पुढे असे जाहGर करतो कs इतर <fोतांकडून 2ाˆत केलेलG साम5ी +व+वध <fोतांकडून 2ाˆत
केलG गेलG आहे आ@ण याची योnयBर या दखल घेतलG गेलG आहे .

ए;Cल २०१९
मागदशकाची सहI
डॉ. बालाजी पोटे
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C तiापa

“रा^य5तरIयबा5केटबॉल खेळाडूं या शू टंग कायामानांचा ;व<लेषणा7मक अ_यास”या संशोधन 2बंध
अहवालात समा+वAट कर1यात आलेले संशोधन काय हे मी <वतः केलेले आहे . यासाठS मला मागदशक
डॉ. बालाजी पोटे यांचेकडून 0मळालेले मागदशन आ@ण यापूवh झाले या संशोधनाचे संदभ याखेरGज मी
कोणतीहG मदत घेतलेलG नाहG असे 2/तvापव
ू क घो+षत करतो.
सदर संशोधन 2बंध माझा <वतःचा मुळचा असून दस
ु रया कोण याहG +वCयापीठाससादर केलेला नाहG. हा
संशोधन 2बंध शारGBरक 0शWणातील एम.पी.एड. पदवीसाठS पुणे +वCयापीठास मी आदरपूवक स+वनय
सादर करGत आहे .

संशोधक
;व म सजcराव लांडगे
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ऋण नदc श

2<तत
ु संशोधनपण
ू कर1यासाठS अमू य मागदशन आ@ण 2ो साहन %द याबXल डॉ. बालाजी पोटे यांचा
संशोधक ऋणी आहे . 2क प हाती घे1यास आ@ण पूण कर1यास अनुमती आ@ण सदै व सहकाय %द याबXल
चंiशेखर आगाशे शारGBरक 0शWण महा+वCयालयाचे 2ाचाय डॉ. सोपान कांगणे यांचा संशोधक ऋणी आहे .
2<तत
ु संशोधन काय पण
ू वाला नेताना संक0लत मा%हतीचे +व,लेषण आ@ण अं/तम /नAकष काढ1यासाठS
%दले या अमू य सहकायाबXल चंiशेखर आगाशे शारGBरक 0शWण महा+वCयालयातील 2ाLयापक डॉ.
महे श दे शपांड,े डॉ. अ0मत 2भू, डॉ. शरद आहे र, डॉ. योगेश बोडके या सवाEचा संशोधकऋणी
आहे .आ@णतसेच सव 2ाLयापक वग, 5ंथपाल, व कायालयीन कमचारG यांनी केले या बहुमोल
मागदशनाबXल व सहकायाबXल या सवाEचा संशोधकऋणी आहे .
संशोधन पूण कर1यासाठS पुणे िज हा बा<केटबॉल संघटना यांJया अमू य सहकायाबXल मी यांचा ऋणी
आहे .

संशोधक
;व म सजcराव लांडगे
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सारांश

सदर संशोधनाचा म4
ु य उXेश १३ वषाखालGल राIय<तरGय बा<केटबॉल खेळाडूंJया शू%टंग कायमानाचा
+व,लेषणा मक अ[यास करणे हा होता. यासाठS संशोधकाने १३ वषाखालGल राIय<तरGय बा<केटबॉल
<पधyमधील २४० खेळाडूच
ं ी सहे तुक पLदतीने /नवड केलG होती. या खेळाडूंJया शू%टंग कायमानाचा
+व,लेषणा मक अ[यास कर1यासाठS /नरGWण तQता व *चfीकरण या साधनांचा वापर कर1यात आला.
/नरGWण तQता तIvांकडून तपास1यात आला, व पथदशh अ[यास कर1यात आला. आ@ण संशोधनाJया
गरजेनुसार /नरGWण तQ यात बदल कर1यात आले. संशोधनाJया उ%XAटानुसार +व,लेषण कर1यात आले
आहे . यासाठS वारं वारता, टQकेवारG या साधनांJया आधारे मा%हतीचे +व,लेषण केले.
सदर संशोधनातून असे %दसून आले कs, शू%टंग कौश यासाठS आ मणाची जागा

मांक (झोन) २ चा

आ मणकर1यासाठS सवा*धक वापरकर1यात आला तसेच आ मणाची जागा मांक (झोन) २ व\न
खेळाडूंचे बा<केट कडीमLये टाकून यश<वीपणे गुण 0मळव1याचे (बा<केट यशाचे) 2माण सवा*धक
अस याचे आढळतात.
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