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1. �$%����

1.1 �જૂરાત િવ
ાપીઠમા ં � િવષયમા ં અ��ુનાતક િશ�ણ/  સશંોધનની �યવ�થા છે તે

િવષયમા ં ઉમેદવાર અ�પુારંગતમા ં &વેશ માટ( લાયક ગણાશે.  અ��ુનાતકના �

િવષયમા ં/  સબંિંધત િવષયમા ંઅથવા અ�પુારંગતના હ(, ુમાટ( િવ
ાપીઠ( � પદવીને

સમક� પદવી તર-ક(ની મા.યતા આપી છે તેમા ંઉમેદવાર( ઓછામા ંઓછા 1ુલ 55 ટકા

�ણુ(7 પો2ટ �ક(લમા ંB અથવા 10 પો2ટ �ક(લમા ંB+) મેળ�યા હોય તે આવ4યક છે.

5તરિવ
ાક-ય અ6યાસ7મમા ંઉપરની �પ8ટતા લા� ુપડશે નહ:. 

1.2 અ�;ુ<ૂચત >િત/ અ�;ુ<ૂચત જન>િત તથા ઉ?ત વગ@મા ંસમાવેશ ન પામતા (નોન-

A7િમલેયર) અ.ય પછાત વગ@ના ઉમેદવાર( અ��ુનાતક ક�ાએ ઓછામા ંઓછા 50 ટકા

�ણુ મેળ�યા હશે તો તે અ�પુારંગતમા ં&વેશ માટ( લાયક ગણાશે. 

 

2. "	&ш"()���

2.1 &િત વષ@ ઓગ�ટ/સCટ(Dબરના સમયગાળામા ંઅ�પુારંગતમા ં&વેશ આપવાનો રહ(શે.

&વેશ માટ(ની >હ(રાત�ુ ંપAરEપ પAરિશ8ટ-1 Fજુબ�ુ ંરહ(શે. 

2.2 ઉમેદવાર( િવ
ાપીઠ Gારા આયોHજત નીચે Fજુબની બે કસોટ-ઓ આપવાની રહ(શે.

i. ગાધંીિવચાર - 1ુલ �ણુ 50 - સમય 1.5 કલાક

ii. સશંોધન સIજતા - 1ુલ �ણુ 50 - સમય 1.5 કલાક

a. સશંોધન�ુ ંપJિતશાK અને 5કડાશાK�ુ ંસબંિંધત Lાન - 30 �ણુ 

b. માAહતી અને &Mયાયન ટ(NનોલોO�ુ ંસશંોધનમા ંઉપયોજન - 5 �ણુ  

c. સબંિંધત િવષય �ેPમા ંસશંોધનના �તૂન &વાહો           - 15 �ણુ 

ઉપરોNત કસોટ-ઓ બે અલગ Aદવસોએ લેવામા ંઆવશે. &થમ ગાધંીિવચારની કસોટ-

લેવામા ંઆવશે. આ કસોટ-મા ં40 ટકા ક( તેથી વQ ુ�ણુ મેળવનાર ઉમેદવાર સશંોધન

સIજતાની કસોટ- આપી શકશે.

2.3 બનેં &RપPોમા ં&R �વEપ &માણે �ણુ�ુ ંિવતરણ નીચે Fજુબ રહ(શે.

i. હ(,લુ�ી &કારના &Rો (15)  - 15 �ણુ

ii. Sૂંક જવાબી &કારના &Rો (3) - 15 �ણુ

iii. િનબધં �વEપના &Rો  (2)  - 20 �ણુ

ગાધંીિવચારની કસોટ- માટ( �જુરાતી,  Aહ.દ- અને TUેO એમ Pણેય ભાષામાં

ઉપલWધ હોય તેવા X�ુતકો નY- કરવામા ં આવશે. ગાધંીિવચારની કસોટ- માટ(� ું

X�ુતક નY- કર-ને તે�ુ ંનામ ઉમેદવાર અરOપPક િવ
ાપીઠમા ં રZૂ કર( તે સમયે
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જણાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર- ચા[ ુરાખવા માટ( ગાધંીિવચારની પર-�ામા ંઉમેદવાર(

ઓછામા ં ઓછા 40  ટકા �ણુ મેળવવાના રહ(શે.  ગાધંીિવચારની પર-�ામા ં મેળવેલા

�ણુને મેAરટ (F]ુા 7માકં 2.8 મા ં ;ચૂ�યા િસવાયના સજંોગોમા)ંની ગણતર-માં

^યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ:.

&વેશપPો ભરવાની છે_લી તાર-ખથી એક માસ પછ- ગાધંીિવચારની પર-�ા

ગોઠવવાની રહ(શે.

2.4 અ�પુારંગતમા ં &વેશ માટ( લે<ખત પર-�ાને આધાર( નીચે Fજુબ િવષયવાર

અUતા7મ યાદ- (મેAરટ) તૈયાર કરવાની રહ(શે.

             િવગત                 ભારાકં

i. પારંગત પદવી પર-�ામા ંમેળવેલા ટકાના 40 ટકા

ii. લે<ખત પર-�ામા ંમેળવેલા �ણુ (2.2 મા ંદશા@�યા 

Fજુબની સશંોધન સIજતા િવષયક કસોટ-)ના 60 ટકા

  iii � તે િવષયમા ં�જૂરાત િવ
ાપીઠના પારંગત થયેલા િવ
ાથaઓને 

અUતા7મ માટ( વધારાના પાચં (5) �ણુ આપવામા ંઆવશે.

2.5 અનામત જbયાઓની ગણતર- િવ
ાપીઠ ક�ાએ ^યાનમા ં લેવાની રહ(શે.  િવિવધ

ક�ાઓમા ં અનામત જbયાઓની જોગવાઈ &વત@માન ધારાધોરણો Fજુબ કરવાની

રહ(શે. 

2.6 d.ુO.સી.  JRF/  NET/  SET  ઉમેદવારો માટ( 50  ટકા જbયાઓ અને તે િસવાયના

ઉમેદવારો માટ( 50  ટકા જbયાઓ ફાળવવાની રહ(શે.  જbયાઓની આ ફાળવણી

િવ
ાપીઠ ક�ાએ કરવાની રહ(શે. fયાર( d.ુO.સી. JRF/ NET/ SET ઉમેદવારોની સgંયા

ઓછ- હોય ક( ના હોય Mયાર( આ જbયાઓ સામા.ય ગણવામા ંઆવશે.

2.7 �જૂરાત િવ
ાપીઠની કોઈ િવ
ાશાખામા ંપારંગતનો અ6યાસ કયh હોય તેવા d.ુO.સી.

JRF  મેળવતા ઉમેદવારને તે િવ
ાશાખામા ં અ�પુારંગતના અ6યાસ માટ( d.ુO.સી.

JRF/ NET/ SET  ઉiીણ@ ઉમેદવારો માટ(ની 50  ટકા અનામત જbયાઓમા ં કોઈ પણ

&કારની પર-�ા િવના સીધો જ &વેશ આપવાનો રહ(શે.  ઉપલWધ જbયાઓની સામે

વQ ુઉમેદવારો હશે તો પારંગતની પર-�ા ઉiીણ@ કયા@ના વષ@ને આધાર( (વહ(લો તે

પહ(લો)  ઉમેદવારને અ<Uમતા આપવાની રહ(શે.  કોઈ એક જ વષ@મા ં પારંગતનો

અ6યાસ કયh હોય તેવા એક કરતા ં વQ ુ ઉમેદવારોના Aક�સામા ં તેમના પારંગતના

પAરણામને આધાર( અ<Uમતા આપવાની રહ(શે.

2.8 F]ુા 7માકં 2.7  મા ં દશા@�યા િસવાયના d.ુO.સી.  JRF/ NET/ SET  ઉiીણ@ ઉમેદવારો

સશંોધન સIજતા સબંિંધત પર-�ા (F]ુા 7માકં 2.2 -  &RપP ii)  માથંી FjુNત મેળવી

શકશે.  આ પર-�ા તેઓ આપવાના છે ક( નહ: તે Tગેની િવગત અરOપPમા ં�પ8ટ
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ર-તે જણાવવાની રહ(શે. આ Fજુબ પર-�ામાથંી FjુNત મેળવી હોય તેવા ઉમેદવારો જો

ગાધંીિવચારની પર-�ામા ં ઉiીણ@ હોય તો તેમને ગાધંીિવચારની પર-�ાને આધાર(

અ<Uમતા આપી d.ુO.સી. JRF/ NET/ SET ઉiીણ@ ઉમેદવારો માટ(ની 50 ટકા જbયાઓ

પૈક-ની બાક- રહ(તી (F]ુા 7માકં 2.8 મા ંભરાયા પછ-ની) જbયાઓમા ં&વેશ આપવાનો

રહ(શે.

2.9 અ�પુારંગતના &વેશ માટ( જો િવ
ાથaને &વેશ ફાળ�યા પછ- જEર- સમયમયા@દામાં

ફ- ભર-ને &વેશ ના મેળવે તો અUતા7મ યાદ-મા ંતે પછ- આવનારા િવ
ાથaને &વેશ

આપવાનો રહ(શે. 

3. ����������� �*���)���� +	,�, �����-$ ��& �*���к���(Course Work):

3.1 િવ
ાપીઠમા ં અ�પુારંગતના િશ�ણની �યવ�થા Xણૂ@કાલીન અને/અથવા

Tશકાલીન રહ(શે.  

3.2 Xણૂ@કાલીન અ�પુારંગત માટ( બે સP અને Tશકાલીન અ�પુારંગત માટ( ચાર સP

માટ( અ6યાસનો સમયગાળો રહ(શે.  

3.3 અ6યાસકાય@(Course  Work)નો સમયગાળો એક સP(&થમ સP)નો રહ(શે.

અ6યાસકાય@�ુ ંઆયોજન સબંિંધત િવભાગે કરવા�ુ ંરહ(શે.   

3.4 અ6યાસકાય@મા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવાનો રહ(શે.

1.    સશંોધન�ુ ંપJિતશાK અને 5કડાશાKીય પJિતઓ - 100 �ણુ

2.    સશંોધનમા ંકDCdટૂર�ુ ંઉપયોજન - 50 �ણુ (25 �ણુ સૈJાિંતક અને 25

�ણુ &ાયો<ગક રહ(શે.)  આ &RપPના અ6યાસ7મની રચના,  િશ�ણ

તથા તેના F_ૂયાકંન�ુ ંઆયોજન િવ
ાપીઠ ક�ાએ કરવા�ુ ંરહ(શે.   

3. સબંિંધત િવષય �ેPમા ંસૈJાિંતક તેમજ Xવૂk થયેલા ંસશંોધનો િવષયક

સાAહMય�ુ ંિવહગંાવલોકન 50 �ણુ

4. િવષય સબંિંધત એક &RપP - 100  �ણુ (� તે િવ
ાશાખા જEAરયાત

અ�સુાર આ ભાગમા ંપેટા િવષય/ િવષયો ;ચૂવશે.)

3.5   અ�પુારંગત ક�ાએ સબંિંધત િવષયોના નીચે Fજુબ Zૂથ બનાવીને કDCdટૂર

ઉપયોજનના વગh લેવા�ુ ંિવ
ાપીઠ( આયોજન કરવા�ુ ંરહ(શે.

Zૂથ - 1 ભાષા 

Zૂથ – 2 સમાજિવLાન અને સમાજસેવા

Zૂથ – 3 િવLાન અને કDCdટૂર

3.6 &થમ સPાતેં, 3.4 મા ંદશા@વેલા દર(ક િવષયની પર-�ામા ંઉમેદવાર(  ઉiીણ@ થવા

માટ( ઓછામા ંઓછા 50 ટકા �ણુ મેળવવાના રહ(શે. 

4



3.7 અ6યાસકાય@મા ંઅ�iુીણ@ થનાર િવ
ાથaને એક વQ ુતક mGતીય સPાતેં આપવાની

રહ(શે. અ6યાસકાય@ ઉiીણ@ કયા@ પછ- જ શોધિનબધં રZૂ કર- શકાશે. અ6યાસકાય@ના

પAરણામની ફ(રતપાસ કરાવી શકાશે. 

3.8 &વેશ પછ-ના એક માસના સમયગાળામા ંમાગ@દશ@કની િનdjુNત કરવાની રહ(શે.

3.9 અ�પુારંગતના &Mયેક િવ
ાથaએ નnધપોથીમા ંમાગ@દશ@કને મoયાની તાર-ખ, સમય

અને થયેલી ચચા@/ કાય@ની િવગત સ<ં�Cતમા ંનnધવાની રહ(શે અને તેમા ંમાગ@દશ@ક

અને િવ
ાથa બનેંએ હ�તા�ર કરવાના રહ(શે. િવ
ાથaએ આ નnધપોથી બે નકલમાં

તૈયાર કરવાની રહ(શે,  � પૈક-ની એક નકલ માગ@દશ@ક પાસે અને એક નકલ

િવ
ાથa પાસે રહ(શે.  િનયિમત ર-તે નnધપોથી ન ભરનાર િવ
ાથaનો &વેશ રદ

થશે. 

3.10 િવ
ાથaએ પોતાની નnધપોથી શોધિનબધંની સnપણી સમયે જમા કરાવવાની રહ(શે.

આ નnધપોથીની િવગતોને આધાર( શોધકાય@નો &ગિત અહ(વાલ, દર બે માસને Tતે

બે નકલમા ં તૈયાર કર- સબંિંધત િવભાગમા ં રZૂ કરવાનો રહ(શે.  િનધા@Aરત સમયે

&ગિત અહ(વાલ રZૂ ન કરનાર િવ
ાથaનો &વેશ રદ થશે.  નnધપોથી�ુ ં પAરEપ

પAરિશ8ટ-2 તથા &ગિત અહ(વાલ�ુ ંપAરEપ પAરિશ8ટ-3 મા ંદશા@�યા Fજુબ�ુ ંરહ(શે.

                     

4. �����ш�к�� ��/����

4.1 િનયમ Fજુબ સહ&ા^યાપક અને &ા^યાપક તર-ક( િનમpકૂ પામેલા અ^યાપકો

અ�પુારંગતના િવ
ાથaઓને માગ@દશ@ક તર-ક( સીધી સેવા આપી શકશે.

4.2 મદદનીશ &ા^યાપક ક�ાના ઉમેદવાર માટ(ઃ

i. િવ
ાવાચ�પિત(Ph.D.)ની પદવી મેળવેલી હોવી જોઈએ. 

ii. પારંગત ક�ાએ બે વષ@નો શૈ�<ણક/સશંોધન કાય@નો અ�ભુવ મેળવેલો હોવો

જોઈએ.

અથવા

ii. �નાતક ક�ાએ Pણ વષ@નો શૈ�<ણક/સશંોધન કાય@નો અ�ભુવ હોવો જોઈએ.

iii. સલંbન િવષયમા ંબે સશંોધન પPો અ.વેષણ સામિયકમા ં&કાિશત થયેલાં

હોવા જોઈએ.

iv. એક લr ુશોધ &ક_પ(માઈનોર ર-સચ@ &ો�Nટ) રZૂ કર(લો હોવો જોઈએ.

અથવા

પારંગત ક�ાના દસ િવ
ાથaઓને માગ@દશ@ન આપે[ુ ંહોય અને તે િવ
ાથaઓ

ઉiીણ@ થયેલા હોવા જોઈએ.

નnધઃ
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1. સશંોધન િવષયક X�ુતક-&કાશનને માગ@દશ@ક તર-ક(ના ં ધોરણોમાં

ગણતર-મા ં લેવામા ં આવશે.  (એક સશંોધન િવષયક X�ુતકને Pણ

સશંોધન પPો સમક� ગણવામા ંઆવશે.)

2. Eિપયા પાચં લાખ ક( તેથી વQ ુ રકમના &ો�Nટને �sુુ શોધ &ક_પ

(મેજર ર-સચ@ &ો�Nટ) તથા પાચં લાખથી ઓછ- રકમના &ો�Nટને લrુ

શોધ &ક_પ (માઈનોર ર-સચ@ &ો�Nટ)  તર-ક( ગણતર-મા ં લેવામાં

આવશે.

3. સશંોધન પPમા ં&થમ સશંોધક તર-ક( નામ હશે તો તે સશંોધન પPને

માગ@દશ@ક તર-ક(ના ંધોરણોમા ંગણતર-મા ંલેવામા ંઆવશે. 

5. �	
�01��2���

કોઈ પણ સમયે અ�પુારંગત અને િવ
ાવાચ�પિતના માગ@દશ@ન માટ( િવ
ાપીઠના ક( િવ
ાપીઠ

િસવાયની dિુનવિસtટ-ના 1ુલ મળ-ને આઠથી વQ ુિવ
ાથaઓ રહ(શે નહ:. આ આઠ િવ
ાથaઓ પૈક-

અ�પુારંગતના ઓછામા ંઓછા બે અને વQમુા ંવQ ુપાચં િવ
ાથaઓ રહ(શે.

 

6.34�� 5�к	6��

િવ
ાથaએ િનયત થયેલ ફ- ;ચૂવેલ સમયગાળામા ંuકુવવાની રહ(શે.  સમયસર ફ- ન uકુવનાર

િવ
ાથaનો &વેશ રદ થશે.

7.ш$���7�� 8�&�$ �(���	���

દર(ક િવ
ાથaએ એક વાર પોતાના શોધકાય@મા ંથયેલી &ગિતની િવભાગીય પAરસવંાદોમા ંરZૂઆત

કરવાની રહ(શે.

8.ш$���7����� �(�,��

8.1 િવ
ાથa પોતાની મા,ભૃાષામા ંઅથવા  Aહwદ-/ TUેO ભાષામા ંશોધિનબધં રZૂ કર-

શકશે.  િવ
ાથa�ુ ં તેમજ તેના માગ@દશ@ક�ુ ં શોધિનબધંની ભાષા પર &xMુવ હોyું

અિનવાય@ છે.

8.2 શોધિનબધંના ટાઈિપwગમા ં �જુરાતી માટ( ‘{િૃત’  ફો.ટ,  Aહ.દ- માટ( ‘મગંલ’  ફો.ટ

તથા TUેO માટ( ટાઈDસ .d ુ રોમનનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહ(શે.  આ ફો.ટ

િસવાયના તેના �વા અ.ય ફો.ટનો ઉપયોગ અમા.ય ગણાશે.

8.3 શોધિનબધં�ુ ંપAરEપ પAરિશ8ટ-4 મા ંદશા@�યા &માણે�ુ ંરહ(શે. 

9.ш$���7���� �9�6�� 
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9.1 પર-�ા િવભાગ Gારા અ6યાસકાય@ની પર-�ાના >હ(ર થયેલા પAરણામમા ં િવ
ાથa

ઉiીણ@ થાય તે પછ- જ શોધિનબધં �વીકાર- શકાશે.

9.2 &થમ &યMને અ6યાસકાય@ની પર-�ામા ં ઉiીણ@ થનાર િવ
ાથaએ mGતીય સPમાં

િનબધં જમા કરાવવાનો રહ(શે. અ�પુારંગત ક�ાએ િનબધંનો Sૂંકસાર જEર- નથી. 

9.3 F]ુા 7માકં 9.2 મા ં;<ૂચત િનયત સમય મયા@દામા ંિનબધં જમા ન કરાવી શકનાર

િવ
ાથaને િનબધં જમા કરાવવા માટ( વQમુા ંવQ ુબે સP (PીZુ ંઅને ચો}ુ ંસP)નો

સમયગાળો આપવાનો રહ(શે.  &Mયેક સPની િનયમા�સુાર િનયત સમય મયા@દામાં

ફ- ભરવાની રહ(શે.

9.4 ચોથા સPમા ંિનબધં ન જમા કરાવનાર િવ
ાથaએ Fદુત વધારા માટ( િવ
ાસભાને

અરO કરવાની રહ(શે.  િવ
ાસભા વQમુા ં વQ ુ એક માસનો Fદુત વધારો આપી

શકશે. આ પછ- કોઈ પણ Fદુત વધારો આપી નહ: શકાય.    

9.5 િવ
ાથaએ પAરિશ8ટ-4  મા ં દશા@વેલ  પAરEપ Fજુબ કાચી બાધંણીવાળા

શોધિનબધંની Pણ નકલો પર-�ા િનયામકને આપવાની રહ(શે. 

9.6 પAરિશ8ટ-5 Fજુબ િવ
ાથa તથા માગ@દશ@ક( &માણપP આપવા�ુ ંરહ(શે.

9.7 શોધિનબધંની સnપણી બાદ અને મૌ<ખક પર-�ા(Viva  Voce)  Xવૂk િવ
ાપીઠ

િસવાયના િવ
ાથaઓએ પર-�ા િવભાગ Gારા આયોHજત યરવડા ચ7- પેટ- ર�Aટયા

આધાAરત એક કાતંણ કસોટ- આપી તેમા ં ઉiીણ@(30  િમિનટમા ં 90  તાર)  થવા�ું

રહ(શે.                                                

10.ш$���7����� : �;���к��

10.1 િવ
ાથa Gારા જમા કરાવવામા ં આવેલા શોધિનબધંને બહારના એક પર-�ક(

તપાસવાનો રહ(શે.  શોધિનબધંની તપાસ માટ( બહારના ઓછામા ં ઓછા છ તfLો

(અ�પુારંગતના માગ@દશ@ક હોય તેવા)ના ં નામની ;<ૂચ માગ@દશ@ક/  સહમાગ@દશ@ક(

િવભાગીય વડા મારફતે પર-�ા િનયામકને આપવાની રહ(શે. શોધિનબધંની તપાસ

માટ( 70 વષ@થી વQ ુવયની �યjNતની િનમpકૂ કર- નહ: શકાય.

10.2 શોધિનબધં તપા�યા પછ- પર-�ક( પર-�ા િનયામકને લે<ખત અહ(વાલ આપવાનો

રહ(શે.  F_ૂયાકંનની સારEપ બાબતો પAરિશ8ટ-6  Fજુબ તૈયાર કર- અહ(વાલ સાથે

મોકલવાની રહ(શે, �મા ંપોતાના મતા�સુાર �પ8ટ ભલામણ કરવામા ંઆવી હશે ક(,

i. શોધિનબધંનો �વીકાર કર- અ�પુારંગત(M.Phil.)ની પદવી એનાયત

કરવા માટ( ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.

અથવા

ii. શોધિનબધંને ;ચૂના Fજુબ ;ધુાર-ને છ માસમા ં Xનુઃ રZૂ કરવા માટ(

ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. (Xનુઃતપાસ માટ( શોધિનબધં તે જ પર-�કને

મોકલવાનો રહ(શે.)
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અથવા

iii. શોધિનબધંનો અ�વીકાર કર- અ�પુારંગત(M.Phil.)ની પદવી એનાયત

કરવા માટ( ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી.

10.3 બા� પર-�ક( પAરિશ8ટ-6  મા ં;ચૂવેલ પAરEપ Fજુબ િનબધં મoયાની તાર-ખથી

એક માસમા ંપોતાનો F_ૂયાકંન અહ(વાલ મોકલવાનો રહ(શે. 

10.4 જો પર-�ક શોધિનબધંનો અ�વીકાર કર( તો નY- થયેલી નામની ;<ૂચમાથંી

1ુલનાયક Gારા િનdNુત થયેલા mGતીય પર-�કને તે મોકલવાનો રહ(શે, �નો િનણ@ય

આખર- ગણાશે.

10.5 મૌ<ખક પર-�ા Xવૂk િવ
ાથaએ પર-�ક Gારા ;ચૂવાયેલા ;ધુારા-વધારા

શોધિનબધંમા ંકરવાના રહ(શે.  આ માટ( પર-�ા િનયામક,  પર-�કની ઓળખ &ગટ

કયા@ િસવાય,  ;ચૂવાયેલા ;ધુારા-વધારાની >ણ માગ@દશ@ક Gારા િવ
ાથaને કરશે.

શોધિનબધંમા ં કરવામા ં આવેલા  ;ધુારા-વધારા �વ�છતાXવૂ@ક ટાઈપ કરાવીને

અગાઉના ં X8ૃઠોની જbયાએ Fકૂવાના રહ(શે.  િવ
ાથaએ ;<ૂચત બધા જ

ફ(રફારો/;ધુારા-વધારા કયા@ છે તે Fજુબ�ુ ં &માણપP સબંિંધત માગ@દશ@ક(

આપવા�ુ ં રહ(શે.  માગ@દશ@ક Gારા આપવામા ં આવે[ુ ં આ Fજુબ�ુ ં &માણપP

શોધિનબધંના શીષ@કX8ૃઠ(Title Page)ની Xવૂk ચnટાડવા�ુ ંરહ(શે. 

       

11.�<=хк ��4?�(Viva Voce):

11.1 પર-�કના અહ(વાલને તપા�યા પછ-,  પર-�ક( િનબધંનો �વીકાર કયh છે તે

Fજુબની &ાCત માAહતીને આધાર( 1ુલનાયક મૌ<ખક પર-�ા ગોઠવવાની

પરવાનગી આપશે.

11.2   અ�પુારંગત ક�ાએ શોધિનબધં પરની મૌ<ખક પર-�ા � તે િવ
ાથaના માગ@દશ@ક(

ગોઠવવાની રહ(શે.  આ માટ( પર-�ા િવભાગ પર-�ક�ુ ં નામ િવભાગીય અ^ય�

મારફતે માગ@દશ@કને મોકલી આપશે.  માગ@દશ@ક પર-�ક સાથે મસલત કર-ને

મૌ<ખક પર-�ાની તાર-ખ,  સમય અને સબંિંધત િવગતો નY- કર-ને િવભાગીય

અ^ય� મારફતે પર-�ા િનયામકને મોકલી આપશે.

11.3   મૌ<ખક પર-�ામા ં;ચૂવેલા ;ધુારાઓ(જો હોયતો) Fજુબ જEર- ફ(રફારો કર-ને પાક-

બાધંણીવાળ- Pણ નકલો તથા સો�ટ કોપી (સીડ-) મૌ<ખક પર-�ા પછ- િવ
ાથaએ

પર-�ા િનયામકને આપવાની રહ(શે.

12.@AB���:��:

1ુલસ<ચવ 1ુલનાયકના િનણ@યનો પP પર-�ા િનયામકને સnપશે.  ઉiીણ@ િવ
ાથa માટ(

1ુલસ<ચવના હ�તા�રથી પર-�ા િનયામક( >હ(રનાFુ ં બહાર પાડવા�ુ ં રહ(શે.  પાક- બાધંણીવાળા,

;ધુાર(લા,  સવંિધtત શોધિનબધંની Pણ નકલો તથા સો�ટ કોપી (સીડ-)  િવ
ાથa પર-�ા િવભાગમાં
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રZૂ કર( તે પછ- જ >હ(રનાFુ ંબહાર પાડવા�ુ ંરહ(શે. અ�પુારંગત ક�ાએ શોધિનબધંની Pણ નકલો

પૈક- એક નકલ � તે િવભાગને પAરણામ >હ(ર થયેથી મોકલી આપવામા ંઆવશે.

13.C�.D.��.��� �9�6��

13.1 F_ૂયાકંન &A7યા સફળતાXવૂ@ક Xણૂ@ કયા@ બાદ અને અ�પુારંગતની પદવીની

>હ(રાત કયા@ પછ-ના Pીસ Aદવસમા,ં  તમામ સ�ંથાઓ અને િવ�િવ
ાલયો

ઉપયોગમા ં લઈ શક( તે હ(,થુી ઇન��લબનેટ(INFLIBNET)  પર Fકૂવા માટ(,

િવ
ાપીઠ( શોધિનબધંની સો�ટ કોપી d.ુO.સી.ને મોકલવાની રહ(શે. 

13.2 ‘અ�પુારંગત(M.Phil.)  અને િવ
ાવાચ�પિત(Ph.D.)ની પદવી એનાયત કરવાની

&A7યા અને લrતુમ ધોરણો Tગેનો િવ�િવ
ાલય અ�દુાન આયોગ(UGC)

અિધિનયમ - 2009’ની જોગવાઈ અ�સુાર પદવીની >હ(રાત કરવામા ંઆવી છે તે

Fજુબ�ુ ંએક &માણપP િવ
ાપીઠ( િવ
ાથaને આપવા�ુ ંરહ(શે.       

14.��	�����

ઉiીણ@ થયેલા િવ
ાથa િવ
ાપીઠના તે પછ-ના પદવીદાન સમારંભમા ં અ�પુારંગતની પદવી

મેળવવા માટ( અરO કર- શકશે.  િવ
ાપીઠનો પદવીદાન સમારંભ &િતવષ@ 18  ઓNટોબરના રોજ

અuકૂપણે યોજવામા ં આવે છે.  ઉiીણ@ િવ
ાથaએ અ�પુારંગતની પદવી મેળવવા માટ( અરO

કરવાની રહ(શે.

15.�0�EF��

આ અિધિનયમમા ંસમાિવ8ટ કોઈ પણ કલમ ક( જોગવાઈના સદંભk,  અથ@ઘટનમા ં કોઈ મતભેદ

પેદા થાય, 1ુલનાયકનો િનણ@ય આખર- અને બધંનકતા@ રહ(શે. 

  

16.�	ш&G�

11 Zુલાઈ, 2009 (તા. 10-04-2014 ના રોજ થયેલા ;ધુારા-વધારા સAહત)– (અ�પુારંગત(M.Phil.)

અને િવ
ાવાચ�પિત(Ph.D.)ની પદવી એનાયત કરવાની &A7યા અને લrતુમ ધોરણો Tગેનો

િવ�િવ
ાલય અ�દુાન આયોગ(UGC)  અિધિનયમ -  2009  ના અj�તMવમા ં આ�યાનો Aદવસ)ના

Aદવસથી આ અિધિનયમનો અમલ કરવાનો રહ(શે.  આ અિધિનયમના અમલની સાથે આ સબંિંધત

અગાઉના િનયમો રદ થયેલ ગણાશે.    
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�(��шHF-I

����������� "	&ш�� @AB������ �(�,�

� ����� �	
��� : ����	��
������������ "	&ш ��FB� �� @AB���:��

7માકં. �િૂવ./ િવ
ાવાચ.-            તા.     /    /20….

�જૂરાત િવ
ાપીઠના અ��ુનાતક િવભાગોમા ં અ�પુારંગત(M.Phil.)ના કાય@7મમા ં &વેશ

મેળવવા માટ( લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી આ સાથે અરOઓ મગંાવવામા ં આવે છે.

અ�પુારંગતની પદવી માટ( િવ
ાપીઠ( ઘડ(લા &વેશ પર-�ાના અિધિનયમો અ�સુાર &વેશ

આપવામા ંઆવશે.  તા.     /     /20....  થી �જૂરાત િવ
ાપીઠના Fgુય કાયા@લયમા ં .............Eિપયા

રોકડા અથવા બે.ક ચલણ મારફતે ફ- પેટ( ભર-ને ;<ૂચત અરOપP મેળવી શકાશે. 

��I �6� �4�& ��BJ�� ��D�K �$к#� ��	��� 8��� ���4х .................. L&.    

M ����N�

1. િવ
ાશાખા/ િવષયવાર જbયાઓની j�થિત નીચે Fજુબ છે.

   7મ     િવષય        જbયાની સgંયા    7મ        િવષય          જbયાની સgંયા
(1) (8)

(2) (9)

(3) (10)

(4) (11)

(5) (12)

(6) (13)

(7) (14)

 

2. અ�પુારંગતમા ં&વેશ માટ( પોતાની અરO મોકલતા પહ(લા ંખાલી જbયાની ઉપરોNત 

j�થિત તપાસી લેવી.

3. &વેશ લાયકાત, &વેશ પર-�ા�ુ ં�વEપ તથા ફ-ના માળખા સબંિંધત માAહતી િવ
ાપીઠના 

Fgુય કાયા@લયમાથંી મેળવી શકાશે.

4. EબEમા ંઅરOપP મેળવવા ઇ�છતા ઉમેદવાર( ........... Eિપયા ભર-ને તે મેળવી શકશે.

5. િવ
ાપીઠની વેબસાઈટ ‘www.gujaratvidyapith.org’ પરથી પણ અરOપP ડાઉનલોડ કર-

શકાશે.  �ટ(ટ બે.ક ઓફ ઇ�.ડયા,  આ�મરોડ �ા.ચનો 1ુલસ<ચવ,  �જૂરાત િવ
ાપીઠના

નામનો ................. Eિપયાનો Aડમા.ડ �ા�ટ અરOપPક સાથે મોકલવાનો રહ(શે.

6. િવિવધ ક�ાઓમા ં અનામત જbયાઓની જોગવાઈ અનામત Tગેના તMકાલીન િનયમો
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અ�સુાર કરવાની રહ(શે.

7. જEર- દ�તાવેજો સાથે�ુ ં ભર([ુ ં અરOપP ઉમેદવાર( ફNત �જૂરાત િવ
ાપીઠના Fgુય

કાયા@લયમા ંઆપવા�ુ ંરહ(શે.

8. છે_લી તાર-ખ પછ- મળેલા ંઅરOપPો ^યાનમા ંલેવામા ંનહ: આવે.

                                                                        O�#�=�	

                                                                    � ����� �	
���

                                                                         ����	��

   

�(��шHF-II

�9��$0���� �(�,�

:�#�к�� �9�
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1) �	
�01��� ����

2) :�#�к��)���к�

3) �����ш�к�& �P���� ���4х� _ _ / _ _ / 20....

4) �P���$ �����-$�    _ _ . _ _      0�     _ _ . _ _     	�%�� M���   

5) �	
�01! ���� ��FB �Q� к�BJ�� #&х�к����

6) I �	� :�#�к�� 7�� �	
�01 R��� ш$�к������ 0�&#� "����

7) �	
�01! A�0 ��	��� к�����4�

8) ����� :�#�к���� ���4х�   _ _ / _ _ / 20....   	���                 ����  _ _ . _ _      

                                                                            �	
�01�� A+��?�

9) �����ш�к��� M ���$�

�����ш�к��� ����                                                        �����ш�к�� A+��?�
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�(��шHF-III

"��� �AB	�#��� �(�,�

"��� �AB	�#

1. �	
�01��� ����

2. �	����

3. ���������/ �	
�	��+����$ �9�6�)���к�

4. �9�6� ���4х�

5. ш$���7���$ �	G��

6. �����ш�к��� ����

7. �AB	�#�$ �����-$�   ��.  ____/ ___/ 20         0�  ��.  ____/ ___/ 20

8. �AB	�#�$ �Kк���к�

9. �����ш�к�& �P���� ���4х$�

10. 	���&#�� I�+�к$�� M �=��

11. "S�? к����$ �AB	�#(��+0� ��& +0-$�� �	��$ �(A�):

12.  ��ш$�� ����T U�VW�N�� #��&#� :�#�к��$(��� ��& A$X� �(A�):
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13.  M �=��(�	�� )���к-7 ��� �ш��	&#) �����-� ������� к�BJ�� к����

14. ����� к������ ��$���

_______________________

��.  ____/ ___/ 20                                                                �	
�01�� �A4
______________________________________________________________________________

�����ш�к�$ �=�"���

________________________

��.  ____/ ___/ 20                                                             �����ш�к�� �A4
______________________________________________________________________________

�����/ �Y�?�� �9��

_______________________

��.  ____/ ___/ 20                                                       �����/ �Y�?�� �A4
______________________________________________________________________________

O�#�=�	�� �9��

_______________________

��.  ____/ ___/ 20                                                                 O�#�=�	�� �A4
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����������� ш$���7����� �(�,�

શોધિનબધં�ુ ંપAરEપ નીચે &માણે રહ(શે.

1. નકલો માટ( સાર- �ણુવiાવાળો કાગળ વાપરવાનો રહ(શે.  રZૂ કરવામા ં આવનાર

િનબધંના લખાણમા ંકાળા-xખૂરા ક( એવા કોઈ પણ &કારના ડાઘા િવનાની એકધાર-

�ણુવiાવાળ- ઝેરોNસ નકલો કરાવવાની રહ(શે.

2. બધી જ નકલો�ુ ં લખાણ A4  સાઈઝના સફ(દ કાગળની એક જ બાZુ 1.0 (Single)

લાઈન �પેસમા ંટાઈપ કર([ુ ંહોyુ ંજEર- છે.

3. �જુરાતી લખાણ માટ( {િુત, Aહwદ- લખાણ માટ( મગંલ અને TUેO લખાણ માટ( ટાઈDસ

.d ુરોમન ફો.ટના સદંભk ઉપયોગમા ંલેવાના ફો.ટ�ુ ંમાપ નીચે દશા@�dુ ંછે. 

i. &કરણ/ પAરિશ8ટ�ુ ંશીષ@ક     14  પો2ટ  બો_ડ

ii. શીષ@ક/ પેટા શીષ@ક 11 પો2ટ બો_ડ

iii. પાઠ 11 પો2ટ

iv. પાદટ-પ  9 પો2ટ

v. સદંભ@;<ૂચ 11 પો2ટ

4. બાધંણી તરફ 1.5 2ચ fયાર( અ.યP 1 �ચનો માH�ન છોડવાનો રહ(શે.

5. X8ૃઠ7માકં, હ(ડર તથા �ટરને માH�નની Tદર Fકૂ- શકાશે, પરં, ુકોઈપણ સજંોગોમા ંતે

X8ૃઠની ધારથી ઓછામા ંઓ� ંઅધh 2ચ �ૂર રહ( તેમ Fકૂવાના ંરહ(શે.

6. શોધિનબધંના &Mયેક X8ૃઠ(કોરા X8ૃઠ સAહત)ને 7માકં આપવાના રહ(શે.  અલબi કોરા

X8ૃઠ ક( &થમ X8ૃઠ પર X8ૃઠ7માકં છાપવાનો રહ(શે નહ:.  કોરા X8ૃઠ,  &�તાવના,

અ�7ુમ<ણકા,  સારણી;<ૂચ,  આ1ૃિત;<ૂચ,  પAરિશ8ટ;<ૂચને રોમન <લિપમા ં અલગથી

7માકં આપવાના રહ(શે.  શોધિનબધંના ં &કરણ,  આ1ૃિત,  આલેખ,  નકશા,  સદંભ@;<ૂચ,

પAરિશ8ટ ઈMયાAદ દર(કને સળંગ X8ૃઠ7માકં આપવાના રહ(શે.

7. fયાર( કોઈ આ1ૃિત,  આલેખ,  નકશા ક( લખાણને આ�ુ(ંLandscape) Fકૂવા�ુ ંથાય Mયાર(

તેનો આધાર(Bottom) બાધંણીની સામેની ધાર તરફ રહ( તે ર-તે તેને ગોઠવવા�ુ ંરહ(શે.

8. શોધિનબધંની પીઠ(Spine)  પર પદવી�ુ ંનામ,  શોધિનબધંના િવષય�ુ ંસ<ં�Cત શીષ@ક

અને િવ
ાથa�ુ ંનામ Fકૂવા�ુ ંરહ(શે. 

9. શોધિનબધં � ભાષામા ં હોય તે ભાષામા ં જ આવરણ X8ૃઠ(Cover  Page)  અને

શીષ@કX8ૃઠ(Title Page)�ુ ંલખાણ રાખવા�ુ ંરહ(શે. શીષ@કX8ૃઠ(Title Page)ના પછ-ના 7મે

વૈક�_પક ભાષામા ં શીષ@કX8ૃઠ Xનુઃ રZૂ કરવા�ુ ં રહ(શે.  વૈક�_પક ભાષા નીચે Fજુબ

રહ(શે.
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i. �જુરાતી/Aહ.દ- TUેO

ii. TUેO �જુરાતી/Aહ.દ-

iii. �જુરાતી/Aહ.દ- િસવાયની TUેO અને �જુરાતી/Aહ.દ- 

  કોઈ પણ ભારતીય ભાષા (આ Aક�સામા ં વધારાના એકને બદલે બે 

શીષ@કX8ૃઠ Fકૂવાના થશે.)

iv. TUેO િસવાયની કોઈ પણ           “                         “       

  િવદ(શી ભાષા  
  

10. શોધિનબધંના િવ<ભ? િવભાગોનો 7મ આ &માણે રહ(શે.

i. આવરણ X8ૃઠ(પા1ંુ)

ii. કોsંુ X8ૃઠ

iii. શોધિનબધંની ભાષામા ંશીષ@કX8ૃઠ

iv. વૈક�_પક ભાષા/ભાષાઓમા ંશીષ@કX8ૃઠ/X8ૃઠો

v. િવ
ાથa-માગ@દશ@ક�ુ ં&માણપP(પAરિશ8ટ-5 Fજુબ)

vi. &�તાવના/આભારદશ@ન

vii. અ�7ુમ<ણકા(X8ૃઠ7માકં સAહત)

viii. સારણી ;<ૂચ(X8ૃઠ7માકં સAહત)

ix. આ1ૃિત/ આલેખ/ નકશા/ સ�ંેપ ;<ૂચ(X8ૃઠ7માકં સAહત)

x. &કરણો

xi. સદંભ@;<ૂચ(References)

xii. વા�મય;<ૂચ(Bibliography)

xiii. પAરિશ8ટો

xiv. પાAરભાિષક શWદ;<ૂચ

xv. કોsંુ X8ૃઠ

�(��шHF-V
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આથી �ુ ં                                                                                     લખી આXુ ં� ંક( Uથંાલય

અથવા  દ�તાવેOકરણ  ક(.�ના  કોઈ  કાય@  માટ(  મારા  શોધિનબધંનો  કોઈ  ભાગ  ક(

સXંણૂ@  શોધિનબધં  к$\�&  સnપવામા ં આવશે  તો  તેનો  મને  કોઈ  વાધંો  નથી. 

�01
	�                                     ׃     -0+�� �A4  ׃                                    

���4х   ׃                                     �	
                                    ׃ ��� ����01

�����ш�к�� �A4  ׃                                                                           

�����ш�к��� ���  ׃                                                                           

                                                                            ׃   ��:����

                                                                                  

                                                                                    

"��6�K

આથી �ુ ં/ અમે                                                          &માણપP આXુ ં� ં / આપીએ છ-એ

ક( મારા / અમારા સીધા માગ@દશ@ન હ(ઠળ  �જૂરાત  િવ
ાપીઠમા ં                                       

                                                                                 ની પદવી મેળવવાના ભાગEપે  �ી  

                                                                                 Gારા                                                           

િવષયમા ં રZૂ  કરવામા ં આવેલો  શોધિનબધં  ક(  ��ુ ં શીષ@ક                                  

                                                                                                                                         છે તે

િવ�સનીય અને પJિતસર�ુ ં યોbય શોધકાય@ છે.  �જૂરાત િવ
ાપીઠ અથવા અ.ય કોઈ
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િવ�િવ
ાલય(dિુનવિસtટ-)મા ંઆ  શોધકાય@નો  કોઈપણ  ભાગ  બીO  કોઈ  પદવી  માટ(

રZૂ  કરવામા ં આ�યો  નથી. 

                                               ׃  �����ш�к�� �A4                                     ׃     -0+

���4х   ׃                                     �����ш�к��� ���  ׃                                               

                                                              ׃   ��:����

                                                                    

                                                       

             

�A�����ш�к�� �A4  ׃                         

            

�A�����ш�к��� ���  ׃                          

            

                                                              ׃   ��:����

                                                                    

                                                       

             

7�A]��4

આથી  �ુ ં  બાહ�ધર-  આXુ ં  � ં  ક(  આ  શોધિનબધંમા ં  &�,તુ  સમU

સશંોધનકાય@                                    િવષયમા ં                             ની પદવી &ાCત

કરવાના ભાગEપે નીચે સહ- કરનારા                                                                                       

                      ના સીધા માગ@દશ@ન અને  દ(ખર(ખ  હ(ઠળ  રZૂ  કરવામા ં આ�dુ ં છે.  આ
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સશંોધનકાય@નો  કોઈપણ  Aહ�સો  બીO  કોઈ  પદવી  માટ(  રZૂ  કરવામા ં  આવેલો

નથી.     

�01
	�                                     ׃     -0+�� �A4  ׃                                    

���4х   ׃                                     �	
                                    ׃ ��� ����01

�����ш�к�� �A4  ׃                                                                           

�����ш�к��� ���  ׃                                                                           

                                                                            ׃   ��:����

                                                                                  

                                                                                    

�A�����ш�к�� �A4  ׃                                                     

�A�����ш�к��� ���  ׃                                                      

                                                                            ׃   ��:����

                                                                                                

                                                                                   

CERTIFICATE

This  is  to  certify  that  I  have  no  objection  for  supplying  a

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

library  or  documentation  centre. 
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Place  ׃                                           Student’s Signature ׃                           

Date  ׃                                           Student’s Name ׃                           

Guide’s Signature ׃                                                               

Guide’s Name ׃                                                               

Guide’s Address  ׃                                                               

                                                            

                                                            

                                                              

CERTIFICATE

This  is  to  certify  that  the  thesis  entitled                                   .

                                                               Submitted by                                     .

in  partial  fulfillment  of  the  requirements  for  the  award  of  the

degree      of                                                      in                                    of

the  Gujarat  Vidyapith,  Ahmedabad  is  a  faithful  record  of  bona

fide  research  work  carried  out  by  him  under  my/our   personal

guidance  and  supervision  and  the  thesis  has  not  previously  formed

the  basis  for  the  award  of  any  degree,  diploma  or  any  other

similar  title.  
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Place ׃                                     Guide’s Signature  ׃                                           

Date ׃                                     Guide’s Name ׃                                           

Guide’s Address  ׃                                           

                                          

 

                                          

 

Place ׃                                     Co-Guide’s Signature ׃                                      

Date ׃                                     Co-Guide’s Name ׃                                           

Co-Guide’s Address  ׃                                        

                                          

 

                                          

DECLARATION

This  is  to declare  that  whole  of  the  research  work  reported

here  in  this  thesis  for  the  partial  fulfillment  of  the  requirements

for  the  degree  of                                                             in

by  the  undersigned  is the  result  of  investigation  done  by  him

under   the   direct   guidance   and   supervision   of

Department  of                                     , Gujarat  Vidyapith,  Ahmedabad

and  no  part  of  the  work  has  been  submitted  for  any  other  degree

so  far. 
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Place  ׃                                           Student’s Signature ׃                           

Date  ׃                                           Student’s Name ׃                           

Guide’s Signature ׃                                                               

Guide’s Name ׃                                                               

Guide’s Address  ׃                                                               

                                                            

                                                            

 

Co-Guide’s Signature׃                                                           

Co-Guide’s Name ׃                                                               

Co-Guide’s Address ׃                                                             

                                                            

                                                            

�माणप�

म�                                                                                            �नवेदन करता हँू �क, �ंथालय

या द�तावेजी काय� हेतु मेरे शोध�नबंध का �कसी भाग या संपूण� शोध�नबंध �कसी को

$दये जाने पर मुझ े�कसी &कार क' आपि*त नह+ं होगी । 

�थळ     ׃                                     
व�याथ� के ह�ता�र  ׃                        

�दनांक   ׃                                      
व�याथ� का नाम  ׃                                

माग�दश�क के ह�ता�र ׃                                                                              

माग�दश�क का नाम ׃                                                                              

             पता                                                                               ׃
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�माणप�

म�/हम                                               &माणप- &दान करता/ते हँू/है �क,  मेरे/हमारे

माग�दश�न तहत गूजरात /व0यापीठ क'                                                                               

                         उपा3ध हेत ु 4ी                                                                             0वारा           

                                                                    /वषय म6 &�तुत शोध�नबंध िजसका शीष�क  

                                                                                                                                                          

है । यह /व7वसनीय एवं उ3चत संशोधनकाय� है । गूजरात /व0यापीठ या अ;य �कसी

/व7व/व0यालय म6 इस संशोधनकाय� का �कसी भाग अ;य उपा3ध हेतु &�तुत नह+ं �कया

गया है 

�थळ     ׃                                          माग�दश�क के ह�ता�र ׃                                              

�दनांक   ׃                                           माग�दश�क का नाम ׃                                                   

           पता   ׃                                                       

                                                      

                                                       

�थळ     ׃                                          सह-माग�दश�क के ह�ता�र ׃                                      

�दनांक   ׃                                           सह-माग�दश�क का नाम ׃                                             

           पता   ׃                                                       
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व�वास  -  प�

म� �नवेदन करता हँू �क, इस शोध�नबंध म6 &�तुत सम� संशोधनकाय�       

                                                               /वषय म6                               उपा3ध हेतु  

                                                                                                        के माग�दश�न म6 &�तुत �कया है ।

इस संशोधनकाय� का �कसी भाग अ;य �कसी उपा3ध हेतु &�तुत नह+ं �कया गया है । 

�थळ     ׃                                     
व�याथ� के ह�ता�र  ׃                        

�दनांक   ׃                                      
व�याथ� का नाम  ׃                                

माग�दश�क के ह�ता�र ׃                                                                              

माग�दश�क का नाम ׃                                                                              

             पता                                                                               ׃

                                                                            

                                                                              

सह-माग�दश�क के ह�ता�र ׃                                                                        

सह-माग�दश�क का नाम ׃                                                                              

             पता                                                                               ׃
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