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1.  ш<�=�� 
��*�>�?

આ અિધિનયમમા ંવપરાયલેા ંક!ટલાકં પદોનો અથ6 આ �માણે છે, િસવાય ક! આ પદો Zજૂરાત િવ�ાપીઠના

કાયદાઓ, ધારાધોરણો ક! વટ\ુકમથી અ?યW પ�રભાિષત કરવામા ંઆ]યા ંહોય.

1.1 ‘િવ�ાપીઠ’ એટલે Zજૂરાત િવ�ાપીઠ �ડ^ડ "િુનવિસ_ટ.

1.2 ‘ઉમેદવાર’ એટલે એવી ]ય89ત ક! `ણે M.Phil. /Ph.D.ના અ:યાસ,મમા ં�વેશ માટ! અર#

કર છે.

1.3 ‘િવ�ાથA’ એટલે એવી ]ય89ત ક! `ણ ેM.Phil. /Ph.D.ના અ:યાસ,મમા ં�વેશ મેળ]યો છે

અને `ની ન<ધણી થયલેી છે.

1.4 ‘માગ6દશ6ક’ `ન ેિવ�ાપીઠ Fારા સશંોધન માગ6દશ6ક તરક!ની મા?યતા આપવામા ંઆવી છે.

1.5 ‘સહમાગ6દશ6ક’ એટલે સ"ં9ુત માગ6દશ6નના �ક�સામા ંgFતીય માગ6દશ6ક.

1.6 ‘સW’ એટલે Tહ!ર કર!લા સWનો સમયગાળો.

1.7 ‘Hદુતવધારો’ એટલ ેM.Phil./Ph.D.ની ન<ધણી પછ અ�,ુમે ચાર અને બાર સW પછ

લબંાવવામા ંઆવલેો સમયગાળો.

1.8 ‘ન<ધણી’  એટલ ે M.Phil./Ph.D.ના કાય6,મ hતગ6ત શોધકાય6 હાથ ધરવા માટ!ની

ઉમેદવારની ન<ધણી, ` ઉમેદવાર અ:યાસકાય6મા ંઉ'ીણ6 થયો/થઈ હોય અને `નો સશંોધન

��તાવ િવ�ાપીઠ Fારા �વીકારવામા ંઆ]યો હોય.

1.9  ‘પરSક’  એટલે લેQખત પરSા ક! શોધિનબધંની તપાસ માટ! િવ�ાપીઠ Fારા િન"9ુત

કરવામા ંઆવેલ તjk, અને સબંિંધત માગ6દશ6ક.  

1.10 ‘િવ�ાસભા’ (એક!ડ!િમક કાઉ8?સલ) એટલે Zજૂરાત િવ�ાપીઠની િવ�ાસભા.

1.11  ‘M.Phil. /Ph.D.’ એટલે અ�,ુમે મા�ટર ઓફ �ફલોસોફ અને ડૉ9ટર ઓફ �ફલોસોફ.

2.  �����= ?

આ અિધિનયમ બધા જ માગ6દશ6કો, સહમાગ6દશ6કો, પરSકો, ઉમેદવારો અને િવ�ાથAઓન ેલાZ ુપડશે.

3.  !@'A�?

આ અ:યાસ,મોનો ઉ3ે4ય િવ�ાથAન ેસશંોધનની તાલીમ આપવાનો તથા તે માટ!ની �વતWં તપાસ અને

Hળૂmતૂ શોધકાયn માટ! તૈયાર કર પોતાના િવષયSેW અને ]યવસાયના kાનમા ંસાથ6ક યોગદાન માટ!

સSમ બનાવવાનો છે. આ તાલીમ ��,યાનો hત નથી પરંp ુફળદાયી સશંોધનની કાર�કદq માટ!� ુ ંસાધન

છે. આ ઉ3ે4યની �ા��ત માટ! નીચેની બાબતો િસr કરવાની રહ!શે.



• પસદં કર!લી િવ�ાશાખામા ંHળૂmતૂ kાનની �ા��ત.

• સશંોધન SેW ેsડાણIવૂ6કના kાનની �ા��ત.

• સબંિંધત િવષયSેWમા ંસશંોધન ઉપકરણોના ઉપયોજનની Sમતાની �ા��ત.

• Hળૂmતૂ સશંોધનો હાથ ધરવા માટ!ના ંજ;ર કૌશOયો અન ેSમતાની �ા��ત.

4.  �=B���?

4.1 M.Phil.   к��C7�     ��DE��     �=B���  :

4.1.1 Zજૂરાત િવ�ાપીઠ Fારા Tહ!ર કર!લા િવષયોમા,ં  ઉમેદવાર M.Phil.ની ન<ધણી માટ! લાયક

ગણાશે. M.Phil. માટ! અ��ુનાતકના કોઈપણ     િવષયમાં   િવ�ાપીઠ! ` પદવીન ેસમકS પદવી

તરક!ની મા?યતા આપી છે તેમા ંઉમેદવાર! vૃપાZણુ િસવાય ઓછામા ંઓછા vુલ ૫૫ ટકા Zણુ

(૭ પોzટ �ક!લમા ંB અથવા ૧૦ પોzટ �ક!લમા ંB+) મેળ]યા હોય તે આવ4યક છે (}ોત: UGC

2.1). 

4.1.2 અ�~ુQૂચત Tિત,  અ�~ુQૂચત જનTિત,  ઉ�ત(નોન �,િમલેયર) વગ6મા ંસમાવશે ન પામતા

અ?ય પછાત વગ6ના ઉમેદવાર,  શાર�રક અSમ ક! ૧૯-૦૯-૧૯૯૧ IવૂL અ��ુનાતક થયા

હોય તેવા ઉમેદવાર માટ! અ��ુનાતક કSાએ vૃપા Zણુ િસવાય ૦૫ ટકાની �ટછાટ

આપવામા ં આવશે એટલે ક! ૫૫ના બદલે ૫૦ ટકા Zણુ મેળ]યા હશે તો ત ે M.Phil.ના

અ:યાસ,મમા ં�વેશ મેળવવા માટ! લાયક ગણાશ ે(}ોત UGC 2.2).

4.2    Ph.D.     к��C7�     ��DE��     �=B���  :

4.2.1    Zજૂરાત િવ�ાપીઠ Fારા Tહ!ર કર!લા િવષયોમા,ં  ઉમેદવાર Ph.D. ની ન<ધણી માટ! લાયક

ગણાશે. Ph.D. માટ! અ��ુનાતકના કોઈ પણ િવ    ષયમાં  Zજૂરાત  િવ�ાપીઠ! ` પદવીને સમકS

પદવી તરક!ની મા?યતા આપી છે તેમા ંઉમેદવાર!  vૃપાZણુ િસવાય ઓછામા ંઓછા vુલ ૫૫

ટકા Zણુ (૭ પોzટ �ક!લમા ંB  અથવા ૧૦ પોzટ �ક!લમા ંB+)  મેળ]યા હોય ત ેઆવ4યક છે

(}ોત UGC 3.1).

4.2.2    ` ઉમેદવાર! M.Phil.  અ:યાસકાય6 (Course work)મા ંઓછામા ંઓછા ૫૫ ટકા (સર!રાશ)

અથવા ૭ પોzટ �ક!લમા ં B  અથવા ૧૦ પોzટ �ક!લમા ં B+ મેળ]યા હોય અથવા Zજૂરાત

િવ�ાપીઠના ઉમેદવાર ક! ` ઉમેદવારનો શોધ િનબધં જમા કરા]યો/તપાસાઈ ગયો છે પરંp ુ

તેની મૌQખક પરSા બાક હોય ત ે ઉમેદવારને Zજૂરાત િવ�ાપીઠમા ં Ph.D.  કાય6,મ માટ!

યો5ય ગણવામા ંઆવશે.

4.2.3 અ�~ુQૂચત Tિત;  અ�~ુQૂચત જનTિત;  ઉ�ત(નોન �,િમલેયર) વગ6મા ંસમાવશે ન પામતા

અ?ય પછાત વગ6ના ઉમેદવાર; શાર�રક અSમ અને 19-09-1991 IવૂL અ��ુનાતકમા ંઉ'ીણ6

થયલેા હોય તેવા અ��ુનાતક કSાએ vૃપાZણુ િસવાય ઓછામા ં ઓછા 50  ટકા Zણુ

મેળવનાર ઉમેદવાર Ph.D.ના અ:યાસ,મમા ં�વેશ મેળવવા માટ! લાયક ગણાશ.ે



5. F�'ш F�7��:

5.1 �િત વષ6 ઑગ�ટ/સ�ટ!^બરના સમયગાળામા ંM.Phil./Ph.D.મા ંન<ધણી કરવાની રહ!શે. 

5.2 માગ6દશ6કોએ િવભાગીય વડા Fારા ૧૫ એિ�લ ~ધુીમા ં M.Phil./Ph.D.ના �વેશ માટ!ની

ખાલી જ5યાઓની સBંયા િવ�ાપીઠના vુલસQચવન ેમોકલવાની રહ!શે. 

5.3 િવ�ાપીઠના vુલસQચવ એિ�લ/મ ે માસમા ં M.Phil./Ph.D.ના �વેશ hગેની Tહ!રાત/

~ચૂના આપશ.ે  M.Phil./Ph.D.મા ં �વેશ માટ!ની Tહ!રાત�ુ ં માળNુ ં પ�રિશVટ-1  Hજુબ�ું

રહ!શે.  િવ�ાપીઠની વેબસાઈટ ઉપરાતં રાV�ય �િસgr ધરાવતા ઓછામા ં ઓછા બે

સમાચારપWોમા ં Tહ!રાત આપવાની રહ!શે,  ` પૈક એક સમાચારપW Zજુરાતી ભાષામાં

રહ!શે.

5.4 ઉમેદવાર!  િવ�ાપીઠ Fારા આયો�જત નીચ ેHજુબની બ ેકસોટઓ આપવાની રહ!શે (M.Phil.

અને Ph.D. અ:યાસ,મ માટ! અલગ પરSા લેવામા ંઆવશે).

i. સશંોધન સ�જતા - vુલ Zણુ ૫૦ - સમય દોઢ કલાક

• સશંોધન�ુ ંપrિતશા� અને �કડાશા��ુ ંસબંિંધત kાન -  ૩૦ Zણુ (}ોત UGC

5.4.1)

• મા�હતી અને ��યાયન ટ!9નોલો#�ુ ંસશંોધનમા ંઉપયોજન - ૦૫ Zણુ

• સબંિંધત િવષયSેWના �તૂન �વાહો - ૧૫ Zણુ

ii. ગાધંીિવચાર - vુલ Zણુ ૫૦ - સમય દોઢ કલાક

ઉપરો9ત કસોટઓ એક સાથે એક જ �દવસ ેલેવામા ંઆવશ.ે 

5.5 H3ુા ,માકં 5.4 મા ં~Qૂચત બનંે ��પWો માટ! ���વ;પ �માણે Zણુ�ુ ંિવતરણ નીચ ેHજુબ

રહ!શે.

i. હ!pલુSી ��ો    - ૧૫ Zણુ

ii. �ૂંક જવાબી ��ો - ૧૫ Zણુ

iii. િનબધં �વ;પના ��ો       ૨૦ Zણુ

5.6  ગાધંીિવચારની કસોટ માટ! Zજુરાતી,  �હ?દ અને h�ે# એમ Wણ ભાષામા ં ઉપલ/ધ હોય તે�ું

I�ુતક ન� કરવામા ં આવશે.  M.Phil./Ph.D.  અ:યાસ,મ માટ!  ગાધંીિવચારની કસોટ hગે�ું

I�ુતક ઉમેદવાર અર#પW િવ�ાપીઠમા ંર�ૂ કર! ત ેસમય ેઆપવામા ંઆવશે.  ઉમેદવાર માટ! બ�ે

પરSામા ંઓછામા ંઓછા ૪૦ ટકા Zણુ મેળવવાના રહ!શે.  બનંે પરSામા ંમેળવેલા Zણુનો સર!રાશ

૫૦ ટકા ક! તેથી વ� ુહોવો જ;ર છે.

5.7 એસ  .  સી  .,    એસ  .  ટ  .,     ઉ�ત    (  નોન     �,િમલેયર  )    વગ6માં     સમાવેશ     ન     પામતા     અ?ય     પછાત     વગ6 તથા  

�દ]યાગં  વગ6ના     ઉમેદવારોને  �વેશ  પરSામાં  મેળવલેા  સર!રાશ  Zણુમાં    5    ટકાની  �ટછાટ  

આપવામા ંઆવશે  .  

5.8 M.Phil./Ph.D.  માટ!  અનામત જ5યાઓની જોગવાઈ �વત6માન ક!?� સરકારના ધારાધોરણ Hજુબ

િવભાગ/િવષયવાર કરવાની રહ!શે.  અનામત જ5યાઓની ગણતર ` તે  િવષય Hજુબ �યાનમાં



લેવાની રહ!શે.

5.9 ".ુ#.સી.  JRF/NET/SLET મા ં ઉ'ીણ6 ઉમેદવારોને M.Phil./Ph.D.ની  જ5યાઓની ફાળવણીમાં

50 ટકાથી વ�ુ નહ� પણ ` તે કSા      (ક!ટ!ગર)મા ંઅQ�મતા આપવાની રહ!શે. 

5.10 ".ુ#.સી. JRF/ NET/ SLET ઉ'ીણ6 ઉમેદવારો િવષયસબંિંધત પરSા (H3ુા ,માકં 5.4 - ��પW

i - સશંોધન સ�જતા િવષયક કસોટ)માથંી H8ુ9ત મેળવી શકશે. આ પરSા તેઓ આપવાના છે ક! નહ�

ત ેhગેની િવગત અર#પWમા ં�પVટ રતે જણાવવાની રહ!શે.  આ Hજુબ પરSામાથંી H8ુ9ત મેળવી

હોય તેવા ઉમેદવારો જો ગાધંીિવચારની પરSામા ંઉ'ીણ6 હોય તો તેમન ેગાધંીિવચારની પરSાને

આધાર! અQ�મતા આપી ".ુ#.સી.  JRF/  NET/  SLET  ઉ'ીણ6 ઉમેદવારોને M.Phil./Ph.D.ની

જ5યાઓમા ં�વેશ આપવાનો રહ!શે.  તેમ છતા ંજો ઉમેદવાર �વ�ેછાએ િવષયસબંિંધત પરSા આપે

તો તે પરSા�ુ ંપ�રણામ hિતમ ગણાશ.ે

5.11 M.Phil./Ph.D.ના �વેશ માટ! જો િવ�ાથAન ે�વેશ ફાળ]યા પછ જ;ર સમયમયા6દામા ંફ ભરને

�વેશ ન મેળવ ેતો અ�તા,મ યાદમા ંત ેપછ આવનારા િવ�ાથAન ે�વેશ આપવાનો રહ!શે.

5.12 આ �વેશ ��,યા Iરૂ થયા પછ જો અનામત કSાની જ5યાઓ ખાલી રહ!તી હશે તો આ  

ખાલી જ5યાઓ માટ! ફરથી ખાસ �વેશ ��,યા એક માસમા ંકરવાની રહ!શે  .  

5.13 M.Phil./Ph.D.મા ંનોધાયેલા િવ�ાથAઓના નામ, સશંોધન િવષય, માગ6દશ6ક-સહમાગ6દશ6ક તથા

�વેશ/ન<ધણીની તારખ દશા6વતી વષ6વાર ~Qૂચ વેબસાઈટ પર Hકૂવાની રહ!શે. (}ોત UGC 5.6)

6.  �� C�шCк�� 
)$� � �' ��G#HI�?

6.1 લેQખત પરSાના પ�રણામને આધાર!  યો5યતા Hજુબ �વેશયો5ય ઉમેદવારોને  પW Fારા

પ�રણામની Tણ કરવાની રહ!શે.  પW મ�યેથી ઉમેદવાર!  ~Qૂચત સમય ે િવ�ાપીઠમા ં;બ;

Hલુાકાત માટ! સબંિંધત �માણપWોની Hળૂ નકલો સાથે આવવા�ુ ં રહ!શે.  ;બ; Hલુાકાત

દરિમયાન ઉમેદવારના ં સશંોધન kાન-કૌશOયો તથા રસની સાથ ે સાથ ે �માણપWો પણ

તપાસવાના ં રહ!શે.  �માણપWોને આધાર!  ઉમેદવાર/િવ�ાથA Fારા અગાઉ આપવામાં

આવેલી મા�હતીમા ંજો કોઈ Sિત Iરુવાર થશે, તો ત ેઉમેદવાર/ િવ�ાથAનો �વેશ રદ થશે.

6.2 ]ય89તગત ;બ; Hલુાકાત પછ ડન,  િવભાગીય અ�યS,  માગ6દશ6કો (M.Phil./Ph.D.

કSાએ માગ6દશ6ન આપતા સબંિંધત િવભાગના બધા જ માગ6દશ6કોની સિમિત-િવભાગીય

માગ6દશ6ક સિમિત-Departmental  Board  of  Supervisors–DBoS)  અન ે ઉમેદવારોની

હાજરમા,ં  સલાહ-મસલત Fારા માગ6દશ6કોની hિતમ પસદંગી અન ે ફાળવણી કરવાની

રહ!શે.  આ IવૂL માગ6દશ6કો અને ઉમેદવારોએ પર�પર સશંોધન રસિવષયક પ�રચય

આપવાનો રહ!શે. �યારબાદ અ�તા,મન ેઆધાર! માગ6દશ6કની પસદંગી કરવાની રહ!શે, અને

િવ�ાથAએ િનધા6�રત ફ  ભરવાની  રહ!શે  .   િવભાગીય અ�યSે સમ� કાય6વાહની ન<ધ,

સબંિંધત િવ�ાશાખાના ડન મારફતે,  vુલસQચવ�ીન ે મોકલવાની રહ!શે.  `ન ે આધાર!

િવ�ાકયશાખા/પરSા િવભાગ �વેશયો5ય ઉમેદવારોન ે �વેશઆદ!શ મોકલશે. �વેશ-

આદ!શન ેઆધાર!  ઉમેદવાર! િનધા6�રત સમયમા ંફ ભરવાની રહ!શે.  



6.3 M.Phil./Ph.D.મા ં�વેશ માટ!ની ખાલી જ5યાઓની ` રતે ગણતર કરવામા ંઆવી હતી,

અને ખાલી જ5યાઓની ` સBંયા Tહ!રનામામા ં�ગટ કરવામા ંઆવી હતી, બરાબર ત ેરતે

જ સBંયામા ંજ5યાઓ ભરવાની રહ!શે.

6.4 િન�િૃ'માં એક વષ6 બાક હોય તે માગ6દશ6કને એમ  .  �ફલ  .  ના િવ�ાથA અને િન�િૃ'માં બે  

વષ6 બાક હોય તે માગ6દશ6કને પીએચ  .  ડ  .  ના િવ�ાથAઓ ફાળવવના રહ!શે નહ�  .    તેથી  

jયાર! િવ�ાથAસBંયા મગંાવવામા ંઆવે �યાર! તે માગ6દશ6કની સBંયા દશા6વવી નહ�  .  

7  M.Phil./Ph.D.ના અ:યાસ,મ�ું �વ;પ અને અ:યાસકાય6     (Course Work):

7.1 M.Phil./Ph.D.ના દર!ક િવ�ાથAએ �થમ સWના સમયગાળામા ં(ઓછામા ંઓછ આઠ

,!�ડટ અને વ�મુા ંવ� ુ૧૬ ,!�ડટ)  અ:યાસકાય6�ુ ંવગ6કાય6 Iણૂ6   કરવા�ુ ંરહ!શે.  જો

િવ�ાથA  તેમાં  િનVફળ  રહ!  તો  �વેશ  આપોઆપ  રદ  ગણાશે.  અ:યાસકાય6ની

પરSામા ં�થમ સWમા ંઅ�'ુીણ6 થાય અથવા કોઈપણ કારણસર અ�પુ8�થત રહ!

તો તેને બીT સWમાં પરSામાં ઉપ8�થત થવાની તક મળશે.  જો િવ�ાથA બીT

સW/�ય�નમા ંપણ અ�'ુીણ6 થાય ક! અ�પુ8�થત રહ! તો તેનો �વેશ આપોઆપ

રદ ગણાશે. (}ોત UGC  7.1  and 7.5) અ:યાસકાય6ના અ:યાસ,મમા ં નીચેની

બાબતોનો સમાવેશ કરવાનો રહ!શે.

I સશંોધન�ુ ંપrિતશા� અને �કડાશા�ીય પrિતઓ – 4 ,!�ડટ (પરSણઃ 100 

Zણુ લેQખત)

II સશંોધનમા ંક^�"ટૂર�ુ ંઉપયોજન - 2  ,!�ડટ. તે પૈક    1    ,!�ડટ લેQખત    (  પરSણઃ  

25    Zણુ  )     તથા     1    ,!�ડટ �ાયોQગક    (  પરSણ    25    Zણુ  )   આ ��પWના અ:યાસ,મની

રચના તથા તેના HOૂયાકંન�ુ ંઆયોજન "િુનવિસ_ટ  કSાએ કરવા�ુ ંરહ!શે.   

III સબંિંધત િવષયSેWમા ંસા�ંત સશંોધન િવષયક સા�હ�ય સમીSા માટ! પરSણ

50    Zણુ    (  સા�હ�ય સમીSા�ુ ંHOૂયાકંન દર!ક િવભાગે    50    Zણુમાથંી કરને પરSા  

િવભાગને મોકલવા�ુ ંરહ!શે  .)   તથા બૌgrક િમલકત અિધકારો (IPR), સા�હ�યસમાનતા

(Plagiarism),  મા�હતીખનન (Data  mining) આ Wણ  H3ુા  માટ!  લેQખત  પરSા

લેવાશે  .   આ પાઠ¥,મની સ"ં9ુત રતે   2   ,!�ડટ     (50   Zણુ   + 50   Zણુ  )   ગણવામા ંઆવશે  .   

7.2 M.Phil./Ph.D. કSાએ સબંિંધત િવષયોના �ૂથ �માણે ક^�"ટૂર ઉપયોજનના વગn

લેવા�ુ ંઆયોજન, ` ત ેિવ�ાશાખાના ડને કરવા�ુ ંરહ!શે.

7.3 સWાતં,ે  7.1મા ં દશા6વેલા દર!ક િવષયની પરSામા ં િવ�ાથAએ ઉ'ીણ6 થવા માટ!

ઓછામા ંઓછા 5.5 �ેડ મેળવવાનો રહ!શે. અ:યાસકાય6ની પરSામા ંઉ'ીણ6 ન થનાર

િવ�ાથAન ેબીT સWના hતે એક વધારાની તક આપવાની રહ!શે.  બીT સWને hતે

અ:યાસકાય6ની આપેલી પરSામા ંપણ અ�'ુીણ6 થનાર િવ�ાથAનો �વેશ આપોઆપ

રદ થશે. અ:યાસકાય6ના પ�રણામની ફ!રતપાસ કરાવી શકાશે.

7.4 એમ.�ફલ.(અ�પુારંગત)મા ંઉ'ીણ6 થયેલા પીએચ.ડ.ના િવ�ાથAન ેઅ:યાસકાય6માથંી



H8ુ9ત આપવાની રહ!શે. (}ોત UGC 7.6)

7.5 અ:યાસકાય6  Iણૂ6  ક"ુ¦  હોય  અને  પીએચ  .  ડ  .    થયલેા  હોય  તેવા  િવ�ાથAઓને  

એમ  .  �ફલ  .  ના અ:યાસકાય6  (  કોષ6વક6  )  માથંી H8ુ9ત આપવાની રહ!શે  .  

7.6 ��યેક િવ�ાશાખાના િવભાગની િવભાગીય માગ6દશ6ક સિમિતએ (Departmental Board

of Supervisors – DBoS) Ph.D. માગ6દશ6ક હોય તેવા ઓછામા ંઓછા દસ અને વ�મુાં

વ� ુવીસ નામની એક યાદ Wણ વષ6ના સમયગાળા માટ! vુલનાયક�ીને આપવાની

રહ!શે. સશંોધન ��તાવની તપાસ માટ! તjkોની આ યાદમાથંી vુલનાયક બ ેતjkોના

નામ પસદં કરશે.  M.Phil./Ph.D.ના ��યેક િવ�ાથA માટ! એક સશંોધન માગ6દશ6ક

સિમિત િન"9ુત કરવાની રહ!શે (}ોત UGC  8).  �થમ સW દરિમયાન સશંોધન

સલાહકાર સિમિત (Research Advisory Committee – RAC) સમS M.Phil./Ph.D.ના

િવ�ાથAએ સશંોધન ��તાવની ર�ૂઆત કરવાની રહ!શે. 

7.7 સશંોધન સલાહકાર સિમિતમા ંિન^નQલQખત સ:યોનો સમાવશે કરવાનો રહ!શે.

i.  માગ6દશ6ક - ક8?વનર 

ii સહમાગ6દશ6ક – સ:ય (જો હોય તો) 

iii બ ેિવષય િનVણાતો – સ:ય (તjkોની ~Qૂચમાથંી vુલનાયક Fારા પસદં થયલે)

iv િવ�ાશાખાના ડન – સ:ય

v. િવભાગીય અ�યS

માગ6દશ6કની અ�પુ8�થિતમા ંિવભાગીય અ�યS ક8?વનર રહ!શ.ે

7.8 સશંોધન સલાહકાર સિમિતના ંકાયn /જવાબદારઓ નીચ ેHજુબ રહ!શે.

i. સશંોધન ��તાવને તપાસીન ેસશંોધન િવષયન ેઆખર �વ;પ આપ�ુ.ં

ii.  સશંોધન�ુ ં પgrતશા� તથા અ:યાસયોજના િવકસાવવામા ં સશંોધકને

માગ6દશ6ન I§ંુૂ પાડ�ુ.ં  સશંોધન hતગ6ત સશંોધક! હાથ ધરવાના ં કાય6 ન�

કરવામા ંમદદ;પ થ�ુ.ં

iii.  શોધકાય6મા ંથયેલી �ગિતની સમયાતંર!  સમીSા કરવામા ંસશંોધકન ેમદદ;પ

થ�ુ.ં

7.9 સશંોધન ��તાવ (Research Design)�ુ ંHOૂયાકંન સશંોધન સલાહકાર સિમિત (RAC)

Fારા હાથ ધરવામા ંઆવશે.  સશંોધન સલાહકાર સિમિત સશંોધન ��તાવનો �વીકાર

કરશે/~ધુારા ~ચૂવશ/ે અ�વીકાર કરશે.

7.10 સશંોધન સલાહકાર  સિમિત  (RAC)  સમS સતંોષકારક દ!ખાવ ન કરનારા

િવ�ાથAન ેWણ માસ પછ અને વ�મુા ંવ� ુછ માસના સમયગાળામા ંપોતાના સશંોધન

��તાવન ે ~ધુારને Iનુઃ ર�ૂ કરવા માટ!ની એક તક આપવાની રહ!શે.  સશંોધન

��તાવની Iનુઃ તપાસ માટ! vુલનાયક તjkોના નામની સમ� ~Qૂચમાથંી Iનુઃ કોઈ



પણ બ ેનામ પસદં કરશે. (�થમ તપાસ વખત ે` નામ હતા ત ેજ વ� ુઇ�છનીય છે).

આ સમયગાળામા ંIનુઃ સશંોધન ��તાવ ર�ૂ ન કયn હોય અથવા સશંોધન ��તાવ

અ�વીકાય6 બ?યો હોય તેવા િવ�ાથAનો �વેશ આપોઆપ રદ થશ.ે

7.11 સશંોધન બાબત ે થયેલી �ગિતની એક ��pિુત (Presentation)  તૈયાર કરને

માગ6દશ6ન મેળવવાના ઉ3ે4યથી સશંોધક! દર છ માસે એક વાર સશંોધન સલાહકાર

સિમિત સમS હાજર થવા�ુ ંરહ!શે. સશંોધન સલાહકાર સિમિત (RAC)એ તૈયાર કર!લા

છ માસના �ગિત અહ!વાલની બ ેનકલો પૈક એક નકલ પરSા િવભાગન ેઅને એક

નકલ િવ�ાથAને આપવાની રહ!શે. (}ોત UGC 8.2).
,

8  �J�9�?

M.Phil./Ph.D.ની તમામ �વેશ��,યા Iણૂ6 કર, �વેશ-આદ!શને આધાર! ફ ભરનારા િવ�ાથAની ન<ધણી

કરવાની રહ!શે. અ:યાસકાય6મા ંઉ'ીણ6 થયા હોય તેમ જ `નો સશંોધન ��તાવ  �વીકારવામા ંઆ]યો હોય

તેવા િવ�ાથA પોતા�ુ ંશોધકાય6 ચા© ુરાખી શકશે.  �થમ સWના hતે �થમ તક વખત ેઅ:યાસકાય6માં

અ�'ુીણ6 થયા હોય પણ તેમનો સશંોધન ��તાવ �વીકારવામા ં આ]યો હોય તેવા િવ�ાથA પોતા�ું

શોધકાય6 ચા© ુરાખી શકશે.  આવા િવ�ાથA માટ! અ:યાસકાય6ની પરSા gFતીય તક વખત ેઉ'ીણ6 કરવી

અિનવાય6 રહ!શે. અ?યથા તેવા િવ�ાથAનો �વેશ આપોઆપ રદ ગણવામા ંઆવશે.

9  �ш%�, K���� �' F �� KE���?

9.1 M.Phil./Ph.D.ના ��યેક િનવાસી િવ�ાથAએ િવ�ાપીઠના િશ�ત hગેના િનયમો અને  

પરંપરાઓને અKકૂપણ ેઅ�સુર અને Zજૂરાત િવ�ાપીઠ Fારા િનયત કર!લા કાય6,મોમા ં

ભાગ લેવો અિનવાય6 રહ!શે. 

9.2 M.Phil./Ph.D.ના ��યેક િવ�ાથAએ ન<ધપોથીમા ંમાગ6દશ6કન ેમ�યાની તારખ, સમય

અને થયલેી ચચા6/કાય6ની િવગત સQંS�તમા ંન<ધવાની રહ!શે અને તેમા ંમાગ6દશ6ક અને

િવ�ાથA બનંેએ હ�તાSર કરવાના રહ!શે.  િવ�ાથAએ આ ન<ધપોથી બ ે નકલમા ં તૈયાર

કરવાની રહ!શે, ` પૈકની એક નકલ માગ6દશ6ક પાસે અને એક નકલ િવ�ાકય શાખામાં

સWના hતે �ગિત અહ!વાલની સાથ ેજમા કરાવવાની રહ!શે

9.2.1  દર!ક સWના hતે િવ�ાથAએ સW દર^યાન કર!લા કામ તેમજ પછના સWમાં

કરવાના કામની િવગતો  સશંોધન સલાહકાર સિમિત સમS ર�ૂ કરવાની રહ!શે.  જો

સશંોધન સલાહકાર  સિમિત(RAC)ને  િવ�ાથAના  કામ  hગે  સતંોષ  ન થાય  તો  તે

િવ�ાથA�ું ` તે સW નામ�ૂંર કર શકશે.  આવી 8�થિતમાં િવ�ાથAએ ` તે સWમાં

ફરથી  સતંોષકારક  રતે  કામ  કરને  સશંોધન સલાહકાર  સિમિત  પાસે  સW મ�ૂંર

કરાવવા�ુ ંરહ!શે. (દા.ત.  સશંોધન સલાહકાર સિમિતએ િવ�ાથA�ુ ંWી�ુ સW નામ�ૂંર

ક"ુ¦ હોય તો WીT સWની ફ ફરવાર ભરને છ માસના ગાળા�ુ ંન�ુ ંWી�ુ સW કામ

કર સશંોધન સલાહકાર સિમિત પાસે મ�ૂંર કરાવવા�ુ ંરહ!શે. �યારબાદ જ તે પછના

સWમા ંજઈ શકશે.)



આ િવ�ાથA  હવે  સાડા  Wણ  વષ6  પછ  જ  િનબધં  જમા  કરાવી  શકશે.  પણ  vુલ

સમયમયા6દા પીએચ  .  ડ  .   માટ!   Wણ વષ6 તથા બીT Wણ વષ6થી વ� ુસમય મળ શકશે

નહ� તે જ રતે એમ  .  �ફલ  .   માટ! એક વષ6 તથા બી�ુ ંએક વષ6 તેથી વ� ુસમય મળ  

શકશે નહ�  .   

10  �� C�шCк�� ��L���?

10.1 િનયમ Hજુબ �ા�યાપક Mphil./Ph.D.ના િવ�ાથAઓન ે માગ6દશ6ક તરક! સીધી સેવા

આપી શકશે.

10.2 સહ�ા�યાપક  અને મદદનીશ �ા�યાપક માટ!ઃ

i. Ph.D.ની પદવી મેળવેલી હોવી જોઈએ.

ii. સાદંQભ®ક સામાિયક (Referred Journal)માં પાચં સશંોધન પWો �કાિશત થયલેા

હોવા જોઈએ.

iii. એમ.�ફલ. (અ�પુારંગત)  કSાએ Wણ વષ6નો શૈSQણક/સશંોધન કાય6નો અ�ભુવ

મેળવેલો હોવો જોઈએ.

અથવા

અ��ુનાતક કSાએ ચાર વષ6નો શૈSQણક/સશંોધન કાય6નો અ�ભુવ મેળવેલો

હોવો જોઈએ.

અથવા

�નાતક કSાએ છ વષ6નો શૈSQણક/ સશંોધન કાય6નો અ�ભુવ હોવો જોઈએ.

અથવા

એક HBુય શોધ �કOપ (મેજર રસચ6 �ો`9ટ) અથવા બ ેલ&શુોધ �કOપ (માઈનર

રસચ6 �ો`9ટ) ર�ૂ કર!લા હોવા જોઈએ.

     

ન<ધઃ

I. સશંોધન િવષયક I�ુતક-�કાશનન ે માગ6દશ6ક તરક!ના ં ધોરણોમાં

ગણતરમા ંલેવામા ંઆવશે. (".ુ#.સી. ~Qૂચત  �કાશક  Fારા �કાિશત)

II. િવkાન િવ�ાશાખા માટ! ;િપયા પાચં લાખ ક! તેથી વ�,ુ  અ?ય િવ�ાશાખા

માટ! Wણ લાખ ક! તેથી વ� ુ રકમના �ો`9ટને મેજર રસચ6 �ો`9ટ તથા

એકથી Wણ લાખ ~ધુીની રકમના �ો`9ટન ેદર!ક િવ�ાશાખા માટ! માઇનોર

રસચ6 �ો`9ટ તરક! ગણતરમા ં  લેવામા ં આવશે (UGC  Regulations

2016).

III. સશંોધન પWમા ં �થમ લેખક ક! પW]યવહાર લખેક  તરક! નામ અને

�પVટકરણ  હશે,  તો જ તે સશંોધન માગ6દશ6ક તરક!ના ં ધોરણોમાં



ગણતરમા ં લેવામા ં આવશે.

IV. પ�રસવંાદ/પ�રષદમા ંર�ૂ થયલેા સશંોધનપW જો આયોજક ISBN ધરાવતા

I�ુતક �વ;પે �કાિશત કર!, તો ત ેસશંોધનપW તરક! ગણાશ.ે

10.3  Zજૂરાત િવ�ાપીઠમા ં Iણૂ6 સમયના કાયમી અ�યાપક તરક! િન"9ુત થયેલાને જ

સશંોધન માગ6દશ6ક તરક! િન"9ુત કર શકાશે. (}ોત UGC 6.2)

10.4 �તરિવ�ાકય અQભગમ આધા�રત સશંોધનના �ક�સામા ં િવભાગન ે બા¯

માગ6દશ6નની આવ4યકતા જણાય,  તો તેવા �ક�સામા ં પોતાના િવભાગમા ં Ph.D.ના

માગ6દશ6ક તરક!ની મા?યતા ધરાવતા અ�યાપકને માગ6દશ6ક તરક! િન"9ુત કર; અ?ય

િવભાગ/"િુનવિસ_ટ/સ�ંથામા ં કાયમી િનમDકૂ થયેલા ]ય89તન ે સહમાગ6દશ6ક તરક!

િન"9ુત કર શકાશે. (}ોત UGC 6.4)

11. M.Phil./Ph.D.ના ��	�&M�� )$N��?

11.1 કોઈ પણ સમય ે�ા�યાપક કSાના માગ6દશ6ક/સહમાગ6દશ6ક,  િવ�ાપીઠના ક! િવ�ાપીઠ

િસવાયની "િુનવિસ_ટના vુલ મળને Wણ M.Phil.  અને આઠ Ph.D.ના િવ�ાથAઓને

માગ6દશ6ન આપી શક!. તે જ રતે સહ�ા�યાપક vુલ મળને બે M.Phil. અને છ Ph.D.ના

િવ�ાથAઓન ે માગ6દશ6ન આપી શક!.  ત ે જ રતે મદદનીશ �ા�યાપક vુલ મળન ે એક

M.Phil. અને ચાર Ph.D.ના િવ�ાથAઓન ેમાગ6દશ6ન આપી શક! (}ોત UGC 6.5).

11.2 જો કોઈ માગ6દશ6ક માW એમ  .  �ફલ  .  ના માગ6દશ6કની મા?યતા ધરાવતા હશે તો તે vુલ  

પાચં એમ  .  �ફલ  .  ના િવ�ાથAઓને માગ6દશ6ન આપી શકશે  .  

12. M.Phil./Ph.D.ના �� C�шCк�� �E�O���/)K�� C�шCк�� ���P �к?

12.1  કોઈક  કારણોસર  િવ�ાથAને  માગ6દશ6કની  સેવાઓ  ઉપલ/ધ  થતી  ન  હોય  તો

િવ�ાથA સશંોધન સલાહકાર સિમિત  (RAC) Fારા vુલસQચવને અ?ય માગ6દશ6ક/

સહમાગ6દશ6કની િનમDકૂ માટ! અર# કર શકશ.ે

12.2  લ5ન ક!  અ?ય કોઈ કારણથી મ�હલા િવ�ાથA જો પોતા�ુ ંશોધકાય6 અ?ય કોઈ

િવ°િવ�ાલયમા ંતબદલ કરવા ઈ�છે, તો તેમ કરવાની તેને �ટ આપવાની રહ!શે.

અલબ' આ શોધકાય6 કોઈ અ�દુાિનત સ�ંથાના માગ6દશ6ન હ!ઠળ ક! િવ�ાપીઠના

કોઈ અ�દુાિનત �કOપ �વ;પ�ુ ંન હોય તે આવ4યક છે.  આ �કારના �ક�સામાં

થયલે કાય6મા ંમળેલ માગ6દશ6ન બદલ મ�હલા િવ�ાથA Hળૂ સ�ંથા/માગ6દશ6ક ��યે

સૌજ?ય દાખવશે. (}ોત UGC 6.6)

13. M.Phil./Ph.D.ના �� C�шCк Q��� ��	�&M�'  '����к �E���=/ ��	�&M�� �J�9� �� к���:

13.1  પોતાની પાસે માગ6દશ6ન મેળવતા િવ�ાથAની નામન<ધણી રદ કરવા માટ!ના ંકારણો

`વા ક! લાબંા સમય ~ધુી કાય6 ન કર�ુ,ં િનયિમત રતે માગ6દશ6કને ન મળ�ુ ંઅને

શોધકાય6મા ં સતંોષકારક �ગિત ન કરવી વગેર! ગભંીર �ક�સા સશંોધન સલાહકાર

સિમિત(RAC)ન ે દશા6વીને માગ6દશ6ક! vુલસQચવ મારફત િવ�ાકય શાખાને લેQખત



Tણ કરવાની રહ!શે..

13.2  સશંોધન સલાહકાર  સિમિતની  તપાસમાં જો  િવ�ાથAની  �ગિત સતંોષકારક  ન

જણાય  તો  સિમિત  તે  hગેનાં  કારણો  તપાસી  ~ધુારલSી  ~ચૂનો  કરશે.  આ

~ચૂનોને અ�સુરવામાં િવ�ાથA િનVફળ Tય તો ચો�સ કારણો દશા6વીને સિમિત

vુલસQચવને ન<ધણી રદ કરવા માટ!ની ભલામણ કરશે. (}ોત UGC 8.3). 

14. M.Phil./Ph.D.ના )$ш=�� ��>���$ �E����?

કોઈ �ક�સામા ંિવ�ાથA પોતાના શોધકાય6નો િવષય બદલવા ઇ�છતા હોય તો ન<ધણી પછના

એક વષ6ના સમયગાળા ~ધુીમા ંફ9ત એક વાર માગ6દશ6કની સમંિત, vુલનાયક�ીની મ�ૂંર 

અને )$ш=�� )��Kк�� )���� (RAC)�� *���9 થી તેમ કર શકશે. બદલાયેલા િવષયના 

સશંોધન ��તાવની મ�ૂંર મેળવવાની રહ!શે.  

15. M.Phil./Ph.D.ના ш=���O$��� ш�>Cк��$ �E����?

કોઈ �ક�સામાં િવ�ાથA પોતાના શોધ    િનબધંના શીષ6કને બદલવા ઇ�છતો હોય   અને આ �કારનો

ફ!રફાર િનબધંના િવષયવ�pનુ ે વ� ુ સાર રતે ર�ૂ કરતો હોય અને ન<ધણી થયેલા િવષયના

]યાપક પ�ર�³ેયમા ંસમાયલેો હોય, તો ન<ધણી પછના એક વષ6ના સમયગાળા ~ધુીમાં ફ9ત એક        

વાર માગ6દશ6કની સમંિત  ,  vુલનાયક�ીની મ�ૂંર અને   સશંોધન  સલાહકાર સિમિત (RAC)ની

ભલામણથી તેમ કર શકશે   . 

16. M.Phil./Ph.D.નો S#������=

16.1 M.Phil.નો અ:યાસ,મ,  અ:યાસકાય6 (કોસ6વક6)  સ�હત ઓછામા ંઓછો 2  સW(એક સW

એટલે 6  માસનો સમયગાળો)નો અને વ�મુા ંવ� ુ 4  સWનો રહ!શે.  પછના ંબે સWો માટ!

Hદુતવધારો,  �ગિત અહ!વાલ તથા માગ6દશ6કની ભલામણ અને સશંોધન  સલાહકાર

સિમિત(RAC)ની ભલામણ �� આધાર!  આપવાનો રહ!શે.  આ Hદુતવધારાની મ�ૂંર

િવ�ાસભા પાસે લેવાની રહ!શે. Hદુત વધારા દરિમયાન અ:યાસના સમયગાળામા ં��યેક

સWની ફ ભરવાની રહ!શે (}ોત UGC 4.2).

16.2 Ph.D.નો અ:યાસ,મ,  અ:યાસકાય6 (કોસ6વક6)  સ�હત ઓછામા ં ઓછો 6  સW (એક સW

એટલે છ માસનો સમયગાળો)નો અને વ�મુા ંવ� ુ12 સWનો રહ!શે. પછના ંબ ેસWો માટ!

Hદુતવધારો,  �ગિત અહ!વાલ તથા માગ6દશ6કની ભલામણ અને સશંોધન  સલાહકાર

સિમિત(RAC)ની ભલામણ ના આધાર! આપવાનો રહ!શે.  આ Hદુત વધારાની મ�ૂંર

િવ�ાસભા પાસે લેવાની રહ!શે. Hદુત વધારા દરિમયાન અ:યાસના સમયગાળામા ં��યેક

સWની ફ ભરવાની રહ!શે (}ોત UGC 4.2).

16.3 M.Phil./Ph.D.ના �વેશથી લઈને મળેલા મહ'મ સમયગાળામા ંપણ શોધિનબધં Iણૂ6

ન થાય તો મ�હલા િવ�ાથA તથા 40  ટકાથી વ� ુશાર�રક અSમ િવ�ાથA(�દ]યાગં)ના

�ક�સામા ં M.Phil.  માટ!  એક વષ6 તથા  Ph.D.  માટ!  બ ેવષ6નો Hદુતવધારો આપવાનો

રહ!શે. મ�હલા િવ�ાથAન ેM.Phil./Ph.D.ના સIંણૂ6 અ:યાસ,મ દરિમયાન એક વખત 240



�દવસ ~ધુીની મયા6દામા ં �~િૂત/બાળ સભંાળ રT (મેટિન_ટ/ચાઈOડ ક!ર લીવ)

મળવાપાW રહ!શે (}ોત UGC  4.4).

17. ���� T �к�9�:

M.Phil./Ph.D. કSાએ સW શ; થયાના એક માસના સમયગાળામા ંિવ�ાથAએ િનયત

ફ ભરવાની રહ!શે. િનયત સમયમા ંફ ન ભરનાર િવ�ાથAએ બમણી ફ વ�મુા ંવ�ુ

` તે સWના hત ~ધુી ભરન ેપોતાનો �વેશ ચા© ુરાખી શકશે. આગળના સWની

ફ ભરાયાની ખાતર થયા બાદ જ પછના સWની ફ ભર શકાશે.

સળંગ બે સWોની ફ ન ભરનાર િવ�ાથAનો �વેશ આપોઆપ રદ થયેલો ગણાશ.ે

અ:યાસના સમ� સમય દર^યાનના તમામ સWની ફ સમય ેસમયે ભરવાની રહ!શે.

18. M.Phil./Ph.D.ના ш=�к��C��$ F �� �' ш=���O$��� )J
9� U ��V�= 
��)$���?

18.1 દર!ક િવ�ાથAએ પોતાના શોધકાય6મા ંથયલેી �ગિતની ર�ૂઆત ઓછામા ંઓછ બ ેવાર

િવભાગીય પ�રસવંાદોમા ં કરવાની રહ!શે. સબંિંધત િવભાગ ે આ ઉ3ે4ય અ�સુાર

આવ4યકતા Hજુબ સમયાતંર!  પ�રસવંાદ યોજવાના રહ!શે.  આ પ�રસવંાદમા ં સશંોધન

સલાહકાર સિમિતના સ:યો,  િવભાગીય માગ6દશ6ક સિમિતના સ:યો,  અ�યાપકો,  સશંોધક

િવ�ાથAઓ તથા સશંોધનમા ંરસ ધરાવનારા સૌ કોઈ ઉપ8�થત રહ શક! ત ેમાટ! ઓછામાં

ઓછા આઠ �દવસ IવૂL િવભાગ Fારા તેની લQેખત Tહ!રાત કરવાની રહ!શે. (}ોત UGC

9.3)  બે ર�ૂઆતો પૈક શોધિનબધં ~પુરત કરવાના Wણ માસ અગાઉ સ<પણી IવૂLના

પ�રસવંાદમા ંિવ�ાથAએ પોતાના સશંોધનની એક વાર ર�ૂઆત કરવાની રહ!શે.

18.2 શોધકાય6ની Zણુવ'ા hગેના તટ�થ િનણ6ય માટ!, શોધિનબધં ~પુરત કરતા પહ!લા ંિવ�ાથAએ તે

hગે M.Phil.  કSાએ ઓછામા ં ઓ´ં એક સશંોધનપW પ�રસવંાદ/   પ�રષદ

(સેિમનાર/કો?ફર?સ)મા ંર�ૂ કર!©ુ ંહો�ુ ંજોઈએ અને Ph.D. કSાએ ઓછામા ંઓછા બે સશંોધનપW

પ�રસવંાદ/પ�રષદ (સેિમનાર/કો?ફર?સ)મા ંર�ૂ કર!લા ંહોવા જોઈએ અને એક સશંોધનપW UGC

~Qૂચત સશંોધન સામિયક/સમીQSત (Referred Journal)મા ં�કાિશત થયે©ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. �કાશન

hગેના �વીvૃિતપWના ;પમા ંશોધપWના �વીકારનો Iરુાવો ર�ૂ કરવાનો રહ!શે (}ોત UGC 9.4).

18.3 શોધિનબધં ~પુરત કરવાના બ ેમાસ IવૂL શોધિનબધંના સારની 06 નકલો શોધિનબધંની

ભાષામા ંતથા 04 નકલો �હµદ/h�ે# ભાષામા ંિવ�ાથAએ ર�ૂ કરવાની રહ!શે. શોધિનબધં

Zજુરાતી િસવાયની ભાષામા ંહોય તો શોધિનબધંના સારની વધારાની 02 નકલો Zજુરાતી

ભાષામા ંર�ૂ કરવાની રહ!શે.

18.4 શોધિનબધંના સાર(Synopsis)ની નકલો િવભાગમા ંજમા કરા]યાની તારખથી વ�મુા ંવ�ુ

બે માસના સમયગાળામા ંશોધિનબધં પરSા િવભાગમા ંર�ૂ કરવાનો રહ!શે.  આ શરત�ું

પાલન ન કરનાર િવ�ાથAએ શોધિનબધં ર�ૂ કરવા માટ! �થાયી સિમિતની પરવાનગી

લેવાની રહ!શે.

18.5 શોધિનબધંની તપાસ માટ! બહારના ઓછામા ંઓછા છ તjkો (Ph.D.ના માગ6દશ6ક હોય



તેવા)ના ં નામની ~Qૂચ સશંોધન સલાહકાર સિમિત મારફતે vુલનાયક�ીને આપવાની

રહ!શે. છ તjkો પૈકના ઓછામા ંઓછા બ ેતjkો શ¶ અને અ�vૂુળ હોય તો રાjય ક!

રાV� બહારના ન� કરવા. પરSકની વયમયા6દા   70   વષ6 છે  .  

19. M.Phil./Ph.D.ના ш=���O$�"#$ ��WX#$:

19.1 િવ�ાથA પોતાની માpભૃાષામા ંઅથવા  �હµદ/h�ે# ભાષામા ંશોધિનબધં ર�ૂ કર શકશે.

19.2 િવ�ાથA તથા તેના માગ6દશ6ક�ુ ંશોધિનબધંની ભાષા પર �m�ુવ હો� ુ ંઅિનવાય6 છે.

19.3 શોધિનબધંના ટાઇિપµગમા ંZજુરાતી, �હ?દ માટ! "િુનકોડ (‘·િુત’, ‘મગંલ વ’ . "િુનકોડ) 

ફો?ટ તથા h�ે# માટ! ટાઈ^સ ?" ુરોમનનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહ!શે.  શોધિનબધં  

        કાગળની બ�ે બા�ુ ટાઈપ કરાવવાનો રહ!શે  .   શોધિનબધં�ુ ં  માળNુ ંપ�રિશVટ-4 મા ં

દશા6]યા Hજુબ�ુ ંરહ!શે.

20. M.Phil./Ph.D.ના ш=���O$��� )J
9�?

20.1 શોધિનબધં સાથે સા�હ�યસમાનતા (Plagiarism) સબંિંધત �માણપW, માગ6દશ6ક પાસે લેવા�ું

રહ!શ.ે શોધિનબધંની સો¹ટ કોપી (CDમા)ં શોધિનબધં સાથે જમા કરાવવાની રહ!શ.ે

20.2 �વેશ પરSામા ંઉ'ીણ6 થયા પછ �થમ વખત ફ ભયા6ની તારખથી એમ.�ફલ.  માટ!

ઓછામા ંઓછા બે સW અને પીએચ.ડ. માટ! ઓછામા ંઓછા છ સWના સમયગાળા બાદ

શોધિનબધં જમા કરાવી શકાશે.

20.3 પ�રિશVટ-5 Hજુબ િવ�ાથA તથા માગ6દશ6ક! �માણપW આપવાના ંરહ!શે.

20.4 િનયત પરSા ફ સાથ,ે  િવ�ાપીઠના કોઈ પણ િવભાગ�ુ ં કંઈ પણ લેDુ ં બાક નથી તે

hગે�ુ ં�માણપW (િનયત માળખા Hજુબ) િવ�ાથAએ ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ!શે..  

20.5 િવ�ાથAએ પ�રિશVટ-4  મા ંદશા6વલેા માળખા Hજુબ કાચી બાધંણી કર!લા શોધિનબધંની

ચાર નકલો (બ ેનકલો પરSા િવભાગ માટ!,  એક નકલ માગ6દશ6ક માટ! અને એક નકલ

સબંિંધત િવભાગ માટ!) િવ�ાકય શાખાન ેિવભાગ મારફત આપવાની રહ!શે.

20.6 શોધિનબધંની સ<પણી બાદ અને મૌQખક પરSા(Viva Voce)  IવૂL િવ�ાપીઠ િસવાયના

િવ�ાથAઓએ પરSા િવભાગ Fારા આયો�જત યરવડા ચ,-  પેટ રº�ટયા આધા�રત એક

કાતંણ કસોટ આપી તેમા ંઉ'ીણ6 (30 િમિનટમા ં90 તાર) થવા�ુ ંરહ!શે.

21.M.Phil./Ph.D.ના ш=���O$�"#$ S �Y��$к�?

21.1 િવ�ાથA Fારા જમા કરાવવવામા ંઆવલેા શોધિનબધંને માગ6દશ6ક! તથા ઓછામા ંઓછા

બ ેબા¯ પરSકોએ તપાસવાનો રહ!શે (}ોત UGC 9.6) શોધિનબધં જમા કરાવતા પહ!લાં

સશંોધન સલાહકાર સિમિત (RAC) Fારા ~ચૂવાયેલા ંછ નામ પૈક vુલનાયક બ ેબા¯

તjkોની પરSકો તરક! િનમDકૂ કરશે.

21.2 શોધિનબધં તપા�યા પછ દર!ક પરSક! પરSા િનયામકન ે લQેખત અહ!વાલ

આપવાનો રહ!શે.  HOૂયાકંનની સાર;પ બાબતો પ�રિશVટ-6  Hજુબ તૈયાર કર

અહ!વાલ સાથે મોકલવાની રહ!શે, `મા ંપોતાના મતા�સુાર �પVટ ભલામણ કરવામાં



આવી હશે ક!,

શોધિનબધંનો �વીકાર કર M.Phil./Ph.D.ની પદવી એનાયત કરવા માટ! ભલામણ

કરવામા ંઆવે છે.

અથવા

શોધિનબધંન ે~ચૂના Hજુબ ~ધુારને છ માસમા ંIનુઃ ર�ૂ કરવા માટ! ભલામણ

કરવામા ં આવે છે.  (Iનુઃતપાસ માટ! શોધિનબધં તે જ પરSકને મોકલવાનો

રહ!શે.)

અથવા

શોધિનબધંનો અ�વીકાર કર M.Phil./Ph.D.ની પદવી એનાયત કરવા માટ!

ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી.

21.3 બા¯ પરSકોએ પ�રિશVટ-6 મા ં ~ચૂવેલા માળખા Hજુબ િનબધં મ�યાની તારખથી

Wણ માસમા ંપોતાનો HOૂયાકંન અહ!વાલ મોકલવાનો રહ!શે.

21.4 જો માW એક જ પરSક શોધિનબધંનો અ�વીકાર કર! તો ન� થયલેી નામની ~Qૂચમાથંી

vુલનાયક Fારા િન"9ુત થયલેા pતૃીય પરSકને ત ે મોકલવાનો રહ!શે,  `નો િનણ6ય

આખર ગણાશ.ે

21.5 જો બનેં પરSકો શોધિનબધંનો અ�વીકાર કર!  તો િવ�ાથAને M.Phil./Ph.D.મા ંઅ�'ુીણ6

Tહ!ર કરવાનો રહ!શે.

21.6 મૌQખક પરSા IવૂL પરSકો Fારા ~ચૂવાયેલા ~ધુારા-વધારા િવ�ાથAએ શોધિનબધંમાં

કરવાના રહ!શે.  આ માટ! પરSા િનયામક,  પરSકની ઓળખ �ગટ કયા6 િસવાય,

~ચૂવાયેલા ~ધુારા-વધારાની  Tણ માગ6દશ6ક  Fારા િવ�ાથAન ે કરશે.

21.7 લેQખત અહ!વાલ તથા મૌQખક પરSા(Viva) hતગ6ત આવેલા ં~ચૂનો (જો કોઈ

હોય તો) Hજુબના ફ!રફારો શોધિનબધંમા ંકરને પાક બાધંણીવાળ ચાર નકલો (બે

નકલો પરSા િવભાગ માટ!,  એક નકલ માગ6દશ6ક માટ! અને એક નકલ સબંિંધત

િવભાગ માટ!)   તથા સો¹ટ કોપી (સીડ)  મૌQખક પરSા પછ િવ�ાથAએ પરSા

િનયામકને આપવાની રહ!શે.  શોધિનબધંમા ં ~ચૂવવામા ં આવેલા ફ!રફારો/~ધુારા-

વધારા �વ�છતાIવૂ6ક  કાગળની  બ�ે  બા�ુ ટાઈપ કરાવીને અગાઉના ં IVૃઠોની

જ5યાએ Hકૂવાના રહ!શે.  િવ�ાથAએ ~Qૂચત બધા જ ફ!રફારો/~ધુારા-વધારા કયા6 છે

ત ેHજુબ�ુ ં�માણપW સબંિંધત માગ6દશ6ક!/સહમાગ6દશ6ક! આપવા�ુ ંરહ!શે. માગ6દશ6ક

Fારા આપવામા ંઆવે©ુ ંઆ Hજુબ�ુ ં�માણપW શોધિનબધંના શીષ6કIVૃઠ (between

Cover page and Title page)ની IવૂL ચ<ટાડવા�ુ ંરહ!શે.        

22. �Z8хк 
��\�(Viva Voce)

22.1 પરSકોના અહ!વાલોન ે તપા�યા પછ,  પરSકોએ િનબધંનો �વીકાર કયn છે તે

Hજુબનો vુલનાયકને સતંોષ થાય તો ત ેમૌQખક પરSા લેવાની ભલામણ કરશે.



22.2 M.Phil./Ph.D. કSાએ શોધિનબધં પરની મૌQખક પરSા ` તે િવ�ાશાખાના ડન અને

િવભાગીય અ�યS ે ગોઠવવાની રહ!શે.  આ માટ! પરSા િવભાગ પરSક�ુ ં નામ

િવભાગીય અ�યS મારફતે માગ6દશ6કને મોકલી આપશે.  માગ6દશ6ક પરSક સાથે

મસલત કરન ે મૌQખક પરSાની તારખ,  સમય અને સબંિંધત િવગતો ન� કરને

િવભાગીય અ�યS મારફતે પરSા િનયામકને મોકલી આપશે.

22.3 મૌQખક પરSા સબંિંધત િવભાગમા ંલેવાની રહ!શે, િસવાય ક! vુલનાયક Fારા કોઈ અલગ

~ચૂના આપવામા ંઆવી હોય. પરSા િનયામક! મૌQખક પરSાની તારખ, સમય અને

અ?ય િવગતો�ુ ંTહ!રનાHુ ંબહાર પાડવા�ુ ંરહ!શે. મૌQખક પરSાની તારખથી ઓછામાં

ઓછા આઠ(8) �દવસ IવૂL મૌQખક પરSા�ુ ંTહ!રનાHુ ંબહાર પાડવા�ુ ંરહ!શે.  સબંિંધત

િવભાગના અ�યાપકો તથા િવ�ાથAઓન ે મૌQખક પરSામા ં ઉપ8�થત રહ!વાની Tણ

િવભાગીય અ�યS ેકરવાની રહ!શે. 

22.4 નીચ ેHજુબના સ:યોની બનલેી સિમિત Fારા મૌQખક પરSા લેવામા ંઆવશે.

િવભાગીય અ�યS - અ�યS

બા¯ પરSકોમાથંી એક - સ:ય

માગ6દશ6ક/સહમાગ6દશ6ક – સ:ય / સ:યો

સબંિંધત ડન સ:ય તરક! ઉપ8�થત રહ શકશ.ે

22.5 િવ�ાથAએ મૌQખક પરSામા ં ઉ'ીણ6 થવા�ુ ં રહ!શે. પરSક, માગ6દશ6કની હાજરમાં

તપાસ હ!ઠળની િવિવધ બાબતોને �યાનમા ંરાખી ��ો'ર કરશે.  �યાર બાદ સબંિંધત

િવભાગના અ�યાપકો તથા સશંોધન કાય6મા ં ��'ૃ િવ�ાથAઓની સમS િવ�ાથAએ

Tહ!ર પ�રસવંાદ આપવાનો રહ!શે.

22.6 મૌQખક પરSામા ં િવ�ાથAના દ!ખાવને આધાર!  મૌQખક પરSા સિમિતએ નીચ ેHજુબની

ભલામણ કરવાની રહ!શે ક!,

i િવ�ાથAન ેM.Phil./Ph.D.ની પદવી એનાયત કરવામા ંઆવે. ~ચૂવવામા ંઆવલેા

ફ!રફારો \ ~ધુારા-વધારા (જો કોઈ હોય તો) પ�રણામ IવૂL Iણૂ6 કરવામા ંઆવે.

અથવા

ii Wણ માસમા ંIનુઃ મૌQખક પરSા ગોઠવવામા ંઆવ.ે 

23. મૌQખક પરSાનો ઠરાવ અ�યS ેપરSા િનયામકને મોકલવાનો રહ!શે.  પરSા િનયામક! ઠરાવન,ે

vુલનાયકની આખર મા?યતા માટ! vુલસQચવન ેમોકલી આપવાનો રહ!શે. 

]KE���S#$:

vુલસQચવ/vુલનાયકના િનણ6યનો પW પરSા િનયામકન ે સ<પશ.ે  ઉ'ીણ6 િવ�ાથA માટ! vુલસQચવના

હ�તાSરથી Tહ!રનાHુ ંબહાર પાડવા�ુ ંરહ!શે. પાક બાધંણીવાળા, ~ધુાર!લા, સવંિધ_ત શોધિનબધંની ચાર

નકલો તથા સો¹ટ કોપી (સીડ) િવ�ાથA પરSા િવભાગમા ંર�ૂ કર! ત ેપછ જ Tહ!રનાHુ ંબહાર પાડવા�ું

રહ!શે. M.Phil./Ph.D.  કSાએ શોધિનબધંની Wણ નકલો પૈક એક નકલ ` ત ે િવભાગન ેપ�રણામ Tહ!ર



થયેથી પરSા િવભાગનો િસ�ો મારને મોકલી આપવામા ંઆવશે.                            

24. G#.^.)�.��$ )J
9�?

24.1 M.Phil./Ph.D.ની પદવી�ુ ંTહ!રનાHુ ં�ગટ કયા6 પછના Wીસ �દવસમા,ં  તમામ સ�ંથાઓ

અને િવ°િવ�ાલયો ઉપયોગમા ંલઈ શક! ત ેહ!pથુી ઇનÅ¹લબનેટ (INFLIBNET) પર Hકૂવા

માટ!, િવ�ાપીઠ! શોધિનબધંની સો¹ટ કોપી ".ુ#.સી.ને મોકલવાની રહ!શે.

24.2 M.Phil./Ph.D.ની પદવી એનાયત કરવાની ��,યા અને લ&તુમ ધોરણો hગેનો

િવ°િવ�ાલય અ�દુાન આયોગ (UGC) અિધિનયમ     - 2018      ની જોગવાઈ અ�સુાર પદવીની

Tહ!રાત કરવામા ંઆવી છે ત ેHજુબ�ુ ંએક �માણપW િવ�ાપીઠ! િવ�ાથAન ેઆપવા�ુ ંરહ!શે.

25. 
������?

ઉ'ીણ6 થયેલા િવ�ાથA િવ�ાપીઠના તે પછના પદવીદાન સમારંભમા ં M.Phil./Ph.D.ની પદવી

મેળવવા માટ! અર# કર શકશે.  િવ�ાપીઠનો પદવીદાન સમારંભ મહદંશે �િતવષ6 18 ઑ9ટોબરના રોજ

યોજવામા ંઆવ ેછે. ઉ'ીણ6 િવ�ાથAએ M.Phil./Ph.D.ની પદવી મેળવવા માટ! અર#પW ભરવા�ુ ંરહ!શે.

26. &C_D�?

આ અિધિનયમમા ં સમાિવVટ કોઈ પણ કલમ ક! જોગવાઈના સદંભL,  અથ6ઘટનમા ં કોઈ મતભેદ પેદા

થાય, તો vુલનાયકનો િનણ6ય આખર અને બધંનકતા6 રહ!શે.

27. ��ш'>?

27  ઓગ�ટ,  2018  M.Phil./Ph.D.ની પદવી એનાયત કરવાની ��,યા અન ે લ&તુમ ધોરણો hગેનો

િવ°િવ�ાલય અ�દુાન આયોગ (UGC)  અિધિનયમ -  2018 ના અ8�ત�વમા ં આ]યાના �દવસથી આ

અિધિનયમનો અમલ કરવાનો રહ!શે.  આ IવૂL �વેશ મેળવેલા િવ�ાથAન ે �વેશ મેળ]યાના સમયે

�વત6માન િનયમો લાZ ુપાડવાના રહ!શે િસવાય ક! આ િવ�ાથA M.Phil./Ph.D. અિધિનયમ – 2016 લાZુ

પાડવા ઈ�છતો હોય, આ અિધિનયમના અમલની સાથ ેઆ સબંિંધત અગાઉના િનયમો રદ થયેલા ગણાશ.ે




���ш`D-I

M.Phil./ Ph.D. �� �J�9��� ]KE���"#$ ��WX#$
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M.Phil./ Ph.D.�� �J�9� ��DE�� ]KE���

,માકં. Zિૂવ./ િવ�ાવાચ.-                                                     તા.     /    /20….

Zજૂરાત િવ�ાપીઠના અ��ુનાતક િવભાગોમા ં M.Phil./  Ph.D.  ના કાય6,મમા ં ન<ધણી કરાવવા માટ!

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી આ સાથ ેઅર#ઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે. M.Phil./ Ph.D.ની પદવી

માટ! િવ�ાપીઠ! ઘડ!લા �વેશ પરSાના અિધિનયમ અ�સુાર આ ન<ધણી કરવામા ંઆવશે. તા.    /    /20...

થી Zજૂરાત િવ�ાપીઠના HBુય કાયા6લયમા ં .............;િપયા રોકડા/ઓનલાઈન અથવા બે?ક ચલણ

મારફતે ફ પેટ! ભરન ે~Qૂચત અર#પW મેળવી શકાશે.

)$U �9C ���' *�Ea#$ �^
b �=к�� �
���� c��� ����х .................. (' .    

+ ����d? M.Phil./ Ph.D.

1. િવ�ાશાખા/ િવષયવાર ખાલી જ5યાઓની 8�થિત નીચ ેHજુબ છે.

   ,મ    િવષય     ખાલી જ5યાની સBંયા  ,મ      િવષય     ખાલી જ5યાની સBંયા

(1) (8)

(2) (9)

(3) (10)

(4) (11)

(5) (12)

(6) (13)

(7) (14)

2. M.Phil./ Ph.D. મા ં�વેશ માટ! પોતાની અર# મોકલતા પહ!લા ંખાલી જ5યાની ઉપરો9ત 8�થિત

તપાસી લેવી.

3. �વેશ લાયકાત, �વેશ પરSા�ુ ં�વ;પ તથા ફના માળખા સબંિંધત મા�હતી િવ�ાપીઠના HBુય

કાયા6લયમાથંી મેળવી શકાશે.

4. ;બ;મા ંઅર#પW મેળવવા ઇ�છતા ઉમેદવાર! ........... ;િપયા ભરન ેતે મેળવી શકશે.



5. િવ�ાપીઠની વેબસાઈટ ‘www.gujaratvidyapith.org’  પરથી પણ અર#પW ડાઉનલોડ કર

શકાશે.  �ટ!ટ બે?ક ઓફ ઇÆ?ડયા,  આ�મરોડ Çા?ચનો vુલસQચવ,  Zજૂરાત િવ�ાપીઠના નામનો

................. ;િપયાનો �ડમા?ડ Èા¹ટ અર#પW સાથે મોકલવાનો રહ!શે.

6. િવિવધ કSાઓમા ંઅનામત જ5યાઓની જોગવાઈ અનામત hગેના ત�કાલીન િનયમો અ�સુાર

કરવાની રહ!શે.

7. જ;ર દ�તાવજેો સાથે�ુ ંભર!©ુ ંઅર#પW ઉમેદવાર! ફ9ત Zજૂરાત િવ�ાપીઠના HBુય કાયા6લયમાં

આપવા�ુ ંરહ!શે.

8. છેOલી તારખ પછ મળેલા ંઅર#પWો �યાનમા ંલેવામા ંનહ� આવે.

                                                                        e#�)8��

                                                                    � ����� ��	�
��

                                                                         ������

   




���ш`D-II

�J�
=&�"#$ ��WX#$ (8O�����)� ��	�&Md ��DE)

S#��к�� �J�

1) ��	�&M"#$ ���?

2) S#��к�� 7��$к?

3) �� C�шCк�' �f���� ����х? _ _ / _ _ / 20....

4) �f���= )�� �W=?    _ _ . _ _      &�     _ _ . _ _     ��B�� +#��   

5) ��	�&M� �
�) ��DE �g� к�Ea#$ �'х�к��C?

6) U ��C S#��к�� O�� ��	�&M Q��� ш=�к��C��$ &�'�� F ��?

7) ��	�&M� K�& ������ к�� ���?

8) � ��� S#��к���� ����х?   _ _ / _ _ / 20....  ���?                 )��?  _ _ . _ _          

                                                                            ��	�&M�� K%��\�

9) �� C�шCк��$ + ���=?

�� C�шCк"#$ ���?                                                        �� C�шCк�� K%��\�                                




���ш`D-III

F �� KE���"#$ ��WX#$

F �� KE���

1. ��	�&M"#$ ���?

2. ��*� ?

3. M.Phil./Ph.D.�= �J�9�7��$к?

4. �J�9� ����х?

5. ш=���O$��= ��>�?

6. �� C�шCк"#$ ���?

7. KE����= )�� �W=?   ��.  ____/ ___/ 20         &�  ��.  ____/ ___/ 20

8. KE����= )bк��$к?

9. �� C�шCк�' �f���� ����х=?

10. ��$�'��$ U#%�к=�� + �8�?

11. Fh�\к��C�= KE���()$%&� �' %&W=�� �� �= )�K�):

12.  )$ш=�� )$�*V i�HI�d�� ���'�� S#��к��= (��� �' K=@� )�K�):

13.  )b ������� к�Ea#$ к��C?



14. � ��� )b"#$ ��=��?

_______________________

��.  ____/ ___/ 20                                                             ��	�&M�� )K�

______________________________________________________________________________

સશંોધન સલાહકાર સિમિત (RAC) �= 8*F��?

________________________

��.  ____/ ___/ 20                          સશંોધન સલાહકાર સિમિત�� )j�=�� )K�

______________________________________________________________________________

e#�)8���� �J�?

_______________________

��.  ____/ ___/ 20                                                             e#�)8���� )K�




���ш`D-IV

M.Phil./ Ph.D. �� ш=���O$�"#$ ��WX#$

શોધિનબધં�ુ ંમાળNુ ંનીચે �માણ ેરહ!શે.

1. નકલો માટ! સાર Zણુવ'ાવાળો કાગળ વાપરવાનો રહ!શે. ર�ૂ કરવામા ંઆવનારા િનબધંના

લખાણમા ંકાળા-mખૂરા ક! એવા કોઈ પણ �કારના ડાઘા િવનાની એકધાર Zણુવ'ાવાળ

ઝેરોS નકલો કરાવવાની રહ!શે.

2. બધી જ નકલો�ુ ંલખાણ A4 સાઈઝના સફ!દ કાગળની     બ�ે      બા�ુ     1.5 લાઈન �પેસમા ંટાઈપ

કર!©ુ ંહો�ુ ંજ;ર છે.

3. Zજુરાતી, �હµદ લખાણ માટ! "િુનકોડ ફો?ડ (·િુત, મગંલ `વા "િુનકોડ) અને h�ે# લખાણ

માટ! ટાઈ^સ ?" ુરોમન ફો?ટના સદંભL ઉપયોગમા ંલેવાના ફો?ટ�ુ ંમાપ નીચે દશા6]" ુ ંછે.

i. �કરણ/ પ�રિશVટ�ુ ંશીષ6ક    14  પોzટ  બોOડ

ii. શીષ6ક/ પેટા શીષ6ક 12 પોzટ બોOડ

iii. પાઠ 12 પોzટ

iv. પાદટપ  9 પોzટ

v. સદંભ6~Qૂચ 12 પોzટ

4. બાધંણી તરફ 1.5 zચ jયાર! અ?યW 1 zચનો મા�Êન છોડવાનો રહ!શે.

5. IVૃઠ,માકં,  હ!ડર તથા Ëટરને મા�Êનની hદર Hકૂ શકાશે,  પરંp ુ કોઈપણ સજંોગોમા ં તે

IVૃઠની ધારથી ઓછામા ંઓ´ ંઅધn zચ Ìૂર રહ! તેમ Hકૂવાના ંરહ!શે.

6. શોધિનબધંના ��યેક IVૃઠ (કોરા IVૃઠ સ�હત)ન ે,માકં આપવાના રહ!શે. અલબ', કોરા IVૃઠ

ક! �થમ IVૃઠ પર IVૃઠ,માકં છાપવાનો રહ!શે નહ�.  કોરા IVૃઠ,  ��તાવના,  અ�,ુમQણકા,

સારણી~Qૂચ, આvૃિત~Qૂચ, પ�રિશVટ~Qૂચન ેરોમન Qલિપમા ંઅલગથી  ,માકં આપવાના રહ!શે.

શોધિનબધંના ં�કરણ, આvૃિત, આલેખ, નકશા, સદંભ6~Qૂચ, પ�રિશVટ ઇ�યા�દ દર!કને સળંગ

IVૃઠ,માકં આપવાના રહ!શે.

7. jયાર! કોઈ આvૃિત, આલેખ, નકશા ક! લખાણને આÍુ ં(Landscape) Hકૂવા�ુ ંથાય �યાર!  તેનો

આધાર (Bottom) બાધંણીની સામેની ધાર તરફ રહ! તે રતે તેન ેગોઠવવા�ુ ંરહ!શે.

8. શોધિનબધંની પીઠ (Spine) પર પદવી�ુ ંનામ, શોધિનબધંના િવષય�ુ ંસQંS�ત શીષ6ક અને

િવ�ાથA�ુ ંનામ Hકૂવા�ુ ંરહ!શે.

9. શોધિનબધં ` ભાષામા ંહોય તે ભાષામા ંજ આવરણ IVૃઠ (Cover Page)  અને શીષ6કIVૃઠ



(Title Page)�ુ ં લખાણ રાખવા�ુ ં રહ!શે.  શીષ6કIVૃઠ (Title Page)ના પછના ,મે વૈક�Oપક

ભાષામા ંશીષ6કIVૃઠ Iનુઃ ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ!શે. વૈક�Oપક ભાષા નીચ ેHજુબ રહ!શે.

��O$��� *�>� �kкlY
к *�>�

i. Zજુરાતી/�હ?દ h�ે#

ii. h�ે# Zજુરાતી/�હ?દ

iii. Zજુરાતી/�હ?દ િસવાયની h�ે# અને Zજુરાતી/�હ?દ

  કોઈ પણ ભારતીય ભાષા આ �ક�સામા ં વધારાના એકન ે બદલે

બ ેશીષ6કIVૃઠ Hકૂવાના થશ.ે

iv. h�ે# િસવાયની કોઈ પણ          ,,                         ,,      

  િવદ!શી ભાષા  

  

10. શોધિનબધંના િવQભ� િવભાગોનો ,મ આ �માણ ેરહ!શે.

i. આવરણ IVૃઠ(પાvંુ)

ii. કો§ંુ IVૃઠ

iii. શોધિનબધંની ભાષામા ંશીષ6કIVૃઠ

iv. વૈક�Oપક ભાષા/ભાષાઓમા ંશીષ6કIVૃઠ/IVૃઠો

v. િવ�ાથA-માગ6દશ6ક�ુ ં�માણપW (પ�રિશVટ-5 Hજુબ)

vi. ��તાવના/આભાર

vii. અ�,ુમQણકા (IVૃઠ,માકં સ�હત)

viii. સારણી ~Qૂચ (IVૃઠ,માકં સ�હત)

ix. આvૃિત/ આલેખ/ નકશા/ સSેંપ ~Qૂચ (IVૃઠ,માકં સ�હત)

x. �કરણો

xi. સદંભ6~Qૂચ (References)

xii. વાÎમય~Qૂચ (Bibliography)

xiii. પ�રિશVટો

xiv. પા�રભાિષક શ/દ~Qૂચ

xv. કો§ંુ IVૃઠ

xvi. સારસSંપે/સારાશં/abstract

xvii. સશંોધનપWના �કાશન સબંિંધત િવગતો




���ш`D-V

F��9
b

આથી \ુ ં                                                                                                                    લખી આIુ ં´ ંક! �થંાલય અથવા

દ�તાવે#કરણ  ક!?�ના  કોઈ  કાય6  માટ!  મારા  શોધિનબધંનો  કોઈ  ભાગ  ક!  સIંણૂ6  શોધિનબધં

к=m�'  સ<પવામા ં આવશે  તો  તેનો  મન ે કોઈ  વાધંો  નથી.

%&W    ׃                                          ��	�&M�� )K� ׃                                        

����х  ׃                                         ��	�&M"#$ ��� ׃                                        

�� C�шCк�� )K�  ׃                                                                               

�� C�шCк"#$ ���  ׃                                                                                

)���S#$   ׃                                                                                 

                                                                                    

                                                                                     



F��9
b

આથી \ુ ં/ અમે                                                  �માણપW આIુ ં´ ં /  આપીએ છએ ક! મારા /

અમારા સીધા માગ6દશ6ન હ!ઠળ  Zજૂરાત  િવ�ાપીઠમા ં                                                                           

                                            ની પદવી મેળવવાના ભાગ;પે ~�ુી/�ી                                                   

                                            Fારા___________________________ િવ�ાશાખાના                         

                                                               િવષયમા ં  ર�ૂ  કરવામા ં  આવેલો  શોધિનબધં  ક!  `�ું

શીષ6ક                                                                                                                                                              

છે ત ે િવ°સનીય અને પrિતસર�ુ ં યો5ય શોધકાય6 છે.  Zજૂરાત િવ�ાપીઠ અથવા અ?ય કોઈ

િવ°િવ�ાલય ("િુનવિસ_ટ)મા ંઆ  શોધકાય6નો  કોઈપણ  ભાગ  બી#  કોઈ  પદવી  માટ!  ર�ૂ

કરવામા ં આ]યો  નથી.

%&W    ׃                                          �� C�шCк�� )K� ׃                                                  

����х  ׃                                         �� C�шCк"#$ ��� ׃                                                   

)���S#$   ׃                                                                   

                                                                      

                                                                       

)K�� C�шCк�� )K� ׃                             

)K�� C�шCк"#$ ��� ׃                                

)���S#$   ׃                                                                   

                                                                      

                                                                       



O�$KE���

આથી  \ુ ં બાહં!ધર આIુ ં ´ ં ક!  આ  શોધિનબધંમા ં ��pતુ  સમ�  સશંોધનકાય6          

             િવષયમા ં                             ની પદવી �ા�ત કરવાના ભાગ;પ ેનીચે સહ કરનારા         

                                                                                                          ના સીધા માગ6દશ6ન અને  દ!ખર!ખ

હ!ઠળ  ર�ૂ  કરવામા ં  આ]"ુ ં  છે.  આ  સશંોધનકાય6નો  કોઈપણ  �હ�સો  બી#  કોઈ  પદવી  માટ!

ર�ૂ  કરવામા ં આવેલો  નથી.     

%&W    ׃                                          ��	�&M�� )K� ׃                                        

����х  ׃                                         ��	�&M"#$ ��� ׃                                        

�� C�шCк�� )K�  ׃                                                                               

�� C�шCк"#$ ���  ׃                                                                                

)���S#$   ׃                                                                                 

                                                                                    

                                                                                     

)K�� C�шCк�� )K� ׃                                           

)K�� C�шCк"#$ ��� ׃                                              

)���S#$   ׃                                                                                 

                                                                                                  

                                                                                    



Certificate
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copy  of  my  thesis  or  any  part  of  it  to rendering  service  either  in

library  or  documentation  center.
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