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ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ : અમદા�ાદ
એમ  .  ફિ�લ  ./  પીએચ  .  ડી  . (M.Phil./Ph.D.)   અવિ�વિ�યમ  -  ૨૦૧૮   (  બીજો સ�ુારો  )  

1.  શબ્દો�ી પફિરભાષાઃ
આ અવિધવિનયમમા ંવપરાયેલા ંકેટલાકં પદોનો અર્થી3 આ પ્રમાણે છે, વિસવાય કે આ પદો ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠના
કાયદાઓ, ધારાધોરણો કે વટહુકમર્થીી અન્યત્ર પફિરભાવિષ� કરવામા ંઆવ્યા ંહોય.

1.1 ‘વિવદ્યાપીઠ’ એટલે ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠ ફિડમ્ડ યવુિનવવિસdટી.
1.2 ‘ઉમદેવાર’  એટલે એવી વ્યક્તિ6� કે જેણે એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના

અભ્યાસ&મમા ંપ્રવેશ માટે અરજી કરી છે.

1.3 ‘વિવદ્યાર્થીA’  એટલે એવી વ્યક્તિ6� કે જેણે એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના
અભ્યાસ&મમા ંપ્રવેશ મેળવ્યો છે અને જેની નોંધણી ર્થીયેલી છે.

1.4 ‘માગ3દશ3ક’ જેને વિવદ્યાપીઠ દ્વારા સશંોધન માગ3દશ3ક �રીકેની માન્ય�ા આપવામા ંઆવી છે.

1.5 ‘સહમાગ3દશ3ક’ એટલે સયં6ુ� માગ3દશ3નના ફિકસ્સામા ંદ્વિદ્વ�ીય માગ3દશ3ક.

1.6 ‘સત્ર’ એટલે જાહરે કરેલા સત્રનો સમયગાળો.
1.7 ‘મદુ�વધારો’  એટલે એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.)ની નોંધણી પછી અન&ુમે

ચાર અને બાર સત્ર પછી લબંાવવામા ંઆવેલો સમયગાળો.
1.8 ‘નોંધણી’  એટલે એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)ના કાય3&મ અં�ગ3� શોધકાય3

હાર્થી ધરવા માટેની ઉમેદવારની નોંધણી, જે ઉમેદવાર અભ્યાસકાય3મા ંઉત્તીણ3 ર્થીયો/ર્થીઈ હોય
અને જેનો સશંોધન પ્રસ્�ાવ વિવદ્યાપીઠ દ્વારા સ્વીકારવામા ંઆવ્યો હોય.

1.9  ‘પરીક્ષક’  એટલે લેખિખ� પરીક્ષા કે શોધવિનબધંની �પાસ માટે વિવદ્યાપીઠ દ્વારા વિનય6ુ�
કરવામા ંઆવેલ �જ્જ્ઞ, અને સબંવંિધ� માગ3દશ3ક.  

1.10 ‘વિવદ્યાસભા’ (એકેડેવિમક કાઉક્તિન્સલ) એટલે ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠની વિવદ્યાસભા.
1.11  ‘એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)’  એટલે અન&ુમે માસ્ટર ઓ� ફિ�લોસો�ી અને

ડૉ6ટર ઓ� ફિ�લોસો�ી.

2.  વિ�વિ�યોગઃ
આ અવિધવિનયમ બધા જ માગ3દશ3કો, સહમાગ3દશ3કો, પરીક્ષકો, ઉમદેવારો અને વિવદ્યાર્થીAઓને લાગ ુપડશે.

3.  ઉદે્દશ્યઃ
આ અભ્યાસ&મોનો ઉદે્દશ્ય વિવદ્યાર્થીAને સશંોધનની �ાલીમ આપવાનો �ર્થીા �ે માટેની સ્વ�તં્ર �પાસ અને
મળૂભ�ૂ શોધકાયm માટે �ૈયાર કરી પો�ાના વિવષયકે્ષત્ર અને વ્યવસાયના જ્ઞાનમા ંસાર્થી3ક યોગદાન માટે
સક્ષમ બનાવવાનો છે. આ �ાલીમ પ્રફિ&યાનો અં� નર્થીી પરંત ુ�ળદાયી સશંોધનની કારફિકદp માટેનુ ંસાધન
છે. આ ઉદે્દશ્યની પ્રાપ્તિ�� માટે નીચેની બાબ�ો વિસદ્ધ કરવાની રહશેે.



 પસદં કરેલી વિવદ્યાશાખામા ંમળૂભ�ૂ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ��.

 સશંોધન કે્ષત્રે ઊંડાણપવૂ3કના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ��.

 સબંવંિધ� વિવષયકે્ષત્રમા ંસશંોધન ઉપકરણોના ઉપયોજનની ક્ષમ�ાની પ્રાપ્તિ��.

 મળૂભ�ૂ સશંોધનો હાર્થી ધરવા માટેના ંજરૂરી કૌશલ્યો અને ક્ષમ�ાની પ્રાપ્તિ��.

4.    યોગ્યતાઃ  

4.1   એમ  .  ફિ�લ  . (M.Phil.)   કાયFક્રમ     માટે�ી     યોગ્યતા  :
4.1.1 ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠ દ્વારા જાહરે કરેલા વિવષયોમા,ં  ઉમદેવાર એમ.ફિ�લ.(M.Phil.)ની નોંધણી

માટે લાયક ગણાશે. એમ.ફિ�લ. (M.Phil.) માટે અનસુ્ના�કના કોઈપણ વિવષયમા ંવિવદ્યાપીઠે જે
પદવીને સમકક્ષ પદવી �રીકેની માન્ય�ા આપી છે �મેા ં ઉમેદવારે કૃપાગણુ વિસવાય
ઓછામા ંઓછા કુલ ૫૫ ટકા ગણુ (૭ પોઇંટ સ્કેલમા ંB અર્થીવા ૧૦ પોઇંટ સ્કેલમા ંB+) મેળવ્યા
હોય �ે આવશ્યક છે (સ્રો�: UGC 2.1). 

4.1.2 અનસુખૂિચ� જાવિ�, અનસુખૂિચ� જનજાવિ�, ઉન્ન� (નોન ફિ&વિમલેયર) વગ3મા ંસમાવશે ન પામ�ા
અન્ય પછા� વગ3ના ઉમેદવાર,  શારીફિરક અક્ષમ કે ૧૯-૦૯-૧૯૯૧ પવૂL અનસુ્ના�ક ર્થીયા
હોય �ેવા ઉમદેવાર માટે અનસુ્ના�ક કક્ષાએ કૃપા ગણુ વિસવાય ૦૫ ટકાની છૂટછાટ
આપવામા ં આવશે એટલે કે ૫૫ના બદલે ૫૦ ટકા ગણુ મેળવ્યા હશે �ો �ે M.Phil.ના
અભ્યાસ&મમા ંપ્રવેશ મેળવવા માટે લાયક ગણાશે (સ્રો� UGC 2.2).

4.2    પીએચ  .  ડી  . (  Ph.D.)     કાયFક્રમ     માટે�ી     યોગ્યતા  :
4.2.1  ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠ દ્વારા જાહરે કરેલા વિવષયોમા,ં  ઉમેદવાર પીએચ.ડી.(Ph.D.)ની નોંધણી માટે

લાયક ગણાશે.  પીએચ.ડી.  (Ph.D.)  માટે અનસુ્ના�કના   કોઈ પણ વિવષયમા ં ગજૂરા�
વિવદ્યાપીઠે જે પદવીને સમકક્ષ પદવી �રીકેની માન્ય�ા આપી છે �ેમા ંઉમદેવારે કૃપાગણુ
વિસવાય ઓછામા ંઓછા કુલ ૫૫ ટકા ગણુ (૭ પોઇંટ સ્કેલમા ંB અર્થીવા ૧૦ પોઇંટ સ્કેલમા ંB+)

મેળવ્યા હોય �ે આવશ્યક છે (સ્રો� UGC 3.1).
4.2.2  જે ઉમદેવારે એમ.ફિ�લ. (M.Phil.)  અભ્યાસકાય3 (Course work)મા ંઓછામા ંઓછા ૫૫ ટકા

(સરેરાશ)  અર્થીવા ૭ પોઇંટ સ્કેલમા ં B  અર્થીવા ૧૦ પોઇંટ સ્કેલમા ં B+ મેળવ્યા હોય અર્થીવા
ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠના ઉમદેવાર કે જે ઉમદેવારનો શોધ વિનબધં જમા કરાવ્યો/�પાસાઈ ગયો
છે પરંત ુ �નેી મૌખિખક પરીક્ષા બાકી હોય �ે ઉમદેવારને ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠમા ં પીએચ.ડી.
(Ph.D.) કાય3&મ માટે યોગ્ય ગણવામા ંઆવશે.

4.2.3 અનસુખૂિચ� જાવિ�;  અનસુખૂિચ� જનજાવિ�;  ઉન્ન�  (નોન ફિ&વિમલેયર)  વગ3મા ં સમાવેશ ન પામ�ા
અન્ય પછા� વગ3ના ઉમદેવાર;  શારીફિરક અક્ષમ અને 19-09-1991  પવૂL અનસુ્ના�કમા ં ઉત્તીણ3
ર્થીયેલા હોય �ેવા અનસુ્ના�ક કક્ષાએ કૃપાગણુ વિસવાય ઓછામા ંઓછા 50  ટકા ગણુ મેળવનાર
ઉમેદવાર પીએચ.ડી.(Ph.D.)ના અભ્યાસ&મમા ંપ્રવેશ મેળવવા માટે લાયક ગણાશે.



5. પ્ર�ેશ પ્રફિક્રયા:
5.1 પ્રવિ� વષ3 ઑગસ્ટ/સ�ટેમ્બરના સમયગાળામા ંએમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.)માં

નોંધણી કરવાની રહશેે. 
5.2 માગ3દશ3કોએ  વિવભાગીય વડા  દ્વારા ૧૫ એવિપ્રલ સધુીમા ં એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.

(M.Phil./Ph.D.)ના પ્રવેશ માટેની ખાલી જગ્યાઓની સખં્યા વિવદ્યાપીઠના કુલસખિચવને
મોકલવાની રહશેે. 

5.3 વિવદ્યાપીઠના કુલસખિચવ મે/જૂન માસમા ં એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના પ્રવેશ
અંગેની જાહરેા�/સચૂના આપશે.  એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)મા ંપ્રવેશ માટેની
જાહરેા�નુ ં માળખુ ં પફિરવિશષ્ટ-1  મજુબનુ ં રહશેે.  વિવદ્યાપીઠની વેબસાઈટ ઉપરા�ં રાષ્ટ્રીય
પ્રવિસદ્વિદ્ધ ધરાવ�ા ઓછામા ંઓછા બે સમાચારપત્રોમા ંજાહરેા� આપવાની રહશેે, જે પૈકી એક
સમાચારપત્ર ગજુરા�ી ભાષામા ંરહશેે.

5.4 ઉમેદવારે વિવદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજિજ� નીચે મજુબની પ્રવેશપરીક્ષા આપવાની રહશેે
(એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)  અભ્યાસ&મ  માટે  અલગ  પરીક્ષા  લેવામાં
આવશે).

કુલ 100 બહવુૈકપ્તિલ્પક (multi-pal choice) પ્રશ્નો માટે 100 ગણુની 2 કલાકની પ્રવશે પરીક્ષા
નીચે મજુબ લેવામા ંઆવશે.

 સશંોધનનુ ં પદ્ધવિ�શાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર સબંવંિધ� જ્ઞાન -  ૫ 0 ગણુ  (  ૫ 0 પ્રશ્નો)
(સ્રો� UGC 5.4.1)

 વિવષય સબંવંિધ� જ્ઞાન - ૫ 0 ગણુ ( ૫ 0 પ્રશ્નો)
 આ પ્રવેશપરીક્ષામા ંઉત્તીણ3 ર્થીવાનુ ંધોરણ ૫ 0 ટકા છે.

 પ્રવેશપરીક્ષામાં  ઉત્તીણ3  ર્થીયેલા  ઉમદેવારોએ  મૌખિખક  પરીક્ષા(interview/viva-

voce) મા ંઉપક્તિસ્ર્થી� ર્થીવાનુ ંરહશેે.
 પ્રવેશ પરીક્ષામાં મેળવેલા ગણુના 70 ટકા અને મૌખિખકમાં મેળવેલા ગણુના 30

ટકાની ગણ�રી કરીને યોગ્ય�ા યાદી (Merit list) �યૈાર ર્થીશે.

5.5       પ્રવેશના એક વષ3 પછી અને એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.)    પણૂ3 કયા3ન ુ ં જાહરેનામુ પ્રવિસદ્ધ

   ર્થીાય �ે પવૂL ફિહન્દી-      ફિહન્દુસ્�ાની પ્રચાર સવિમવિ� દ્વારા લેવા�ી "ગાધંીવિવચાર મીમાસંા" પરીક્ષામા ંઉત્તીણ3

ર્થીવુ ંઅવિનવાય3 છે.

5.6 એસ.સી.,  એસ.ટી.,   ઉન્ન�  (નોન ફિ&વિમલેયર)  વગ3મા ં સમાવેશ ન પામ�ા અન્ય પછા� વગ3 �ર્થીા
ફિદવ્યાગં  વગ3ના ઉમદેવારોને  પ્રવશે  પરીક્ષામાં  મેળવેલા  સરેરાશ  ગણુમાં  5  ટકાની  છૂટછાટ
આપવામા ંઆવશે.

5.7 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)  માટે  અનામ� જગ્યાઓની જોગવાઈ પ્રવ�3માન કેન્દ્ર
સરકારના ધારાધોરણ મજુબ વિવભાગ/વિવષયવાર કરવાની રહશેે. 



5.8 ય.ુજી.સી.  JRF/NET/SLET મા ં ઉત્તીણ3 ઉમેદવારોને એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)ની
જગ્યાઓની �ાળવણીમા ં50       ટકાર્થીી વધુ નહીં પણ જે �ે કક્ષા(કેટેગરી)  માં અખિ�મ�ા આપવાની રહશેે. 

5.9 ય.ુજી.સી. JRF/ NET/ SLET ઉત્તીણ3 ઉમેદવારો પ્રવેશ પરીક્ષામારં્થીી મકુ્તિ6� મેળવી શકશે. પ્રવેશપરીક્ષા
�ેઓ આપવાના છે કે નહીં �ે અંગેની વિવગ� અરજીપત્રમા ંસ્પષ્ટ રી�ે જણાવવાની રહશેે.  આ મજુબ
પરીક્ષામારં્થીી મકુ્તિ6� મેળવી હોય �ેવા ઉમેદવારો ય.ુજી.સી. JRF/ NET/ SLET માં મેળવેલા ગણુના
70  ટકા  અને  મૌખિખકમાં મેળવેલા ગણુના  30  ટકાના આધારે અખિ�મ�ાના આધારે  (5.8  મજુબ)

ય.ુજી.સી.  JRF/  NET/  SLET  ઉત્તીણ3 ઉમદેવારોને એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)ની
જગ્યાઓમા ં પ્રવેશ આપવાનો રહશેે.  �મે છ�ા ં જો ઉમદેવાર સ્વેચ્છાએ  પ્રવેશપરીક્ષા આપે �ો
પ્રવેશપરીક્ષાના  70  ટકા અને મૌખિખકમાં મેળવેલા ગણુના  30  ટકાના આધારે અખિ�મ�ા યાદીમાં

  સમાવેશ કરવામાં આવશે.
5.10 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના પ્રવેશ માટે જો વિવદ્યાર્થીAને પ્રવેશ �ાળવ્યા પછી જરૂરી

સમયમયા3દામા ં�ી ભરીને પ્રવેશ ન મેળવે �ો અ��ા&મ યાદીમા ં�ે પછી આવનારા વિવદ્યાર્થીAને પ્રવેશ
આપવાનો રહશેે.

5.11 આ પ્રવેશ પ્રફિ&યા પરૂી ર્થીયા પછી જો અનામ� કક્ષાની જગ્યાઓ ખાલી રહ�ેી હશે �ો આ
ખાલી જગ્યાઓ માટે �રીર્થીી ખાસ પ્રવેશ પ્રફિ&યા એક માસમા ંકરી શકાશે.

5.12 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)મા ં નોધાયેલા વિવદ્યાર્થીAઓના નામ,  સશંોધન વિવષય,

માગ3દશ3ક-સહમાગ3દશ3ક �ર્થીા પ્રવેશ/નોંધણીની �ારીખ દશા3વ�ી વષ3વાર સખૂિચ વેબસાઈટ પર
મકૂવાની રહશેે. (સ્રો� UGC 5.6)

6.  માગFદશFક�ી પસદંગી અ�ે વિ�યકુ્તિKતઃ
6.1 લેખિખ�   અને મૌખિખક પરીક્ષાના પફિરણામને આધારે યોગ્ય�ા મજુબ પ્રવેશયોગ્ય ઉમદેવારોને

પત્ર/ઇમેલ/વેબસાઇટ દ્વારા પફિરણામની જાણ કરવામાં આવશે.  ઉમેદવારે સખૂિચ� સમયે
વિવદ્યાપીઠમા ંરૂબરૂ મલુાકા� માટે સબંવંિધ� પ્રમાણપત્રોની મળૂ નકલો સાર્થીે આવવાનુ ંરહશેે.
રૂબરૂ મલુાકા� દરવિમયાન ઉમેદવારના ં સશંોધન જ્ઞાન-કૌશલ્યો �ર્થીા રસની સાર્થીે સાર્થીે
પ્રમાણપત્રો પણ �પાસવાના ંરહશેે.  પ્રમાણપત્રોને આધારે ઉમદેવાર/વિવદ્યાર્થીA દ્વારા અગાઉ
આપવામા ંઆવેલી માફિહ�ીમા ંજો કોઈ ક્ષવિ� પરુવાર ર્થીશે, �ો �ે ઉમેદવાર/વિવદ્યાર્થીAનો પ્રવેશ
રદ ર્થીશે.

6.2 વ્યક્તિ6�ગ� રૂબરૂ મલુાકા� પછી ડીન,  વિવભાગીય અધ્યક્ષ,  માગ3દશ3કો
(એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.) કક્ષાએ માગ3દશ3ન આપ�ા સબંવંિધ� વિવભાગના
બધા જ માગ3દશ3કોની સવિમવિ�-વિવભાગીય માગ3દશ3ક સવિમવિ�-Departmental  Board  of

Supervisors–DBoS)  અને ઉમદેવારોની હાજરીમા,ં  સલાહ-મસલ� દ્વારા માગ3દશ3કોની
અંવિ�મ પસદંગી અને �ાળવણી કરવાની રહશેે.  આ પવૂL માગ3દશ3કો અને ઉમદેવારોએ
પરસ્પર સશંોધન રસવિવષયક પફિરચય આપવાનો રહશેે.  ત્યારબાદ અ��ા&મને આધારે
માગ3દશ3કની પસદંગી કરવાની રહશેે,  અને  વિવદ્યાર્થીAએ વિનધા3ફિર�  �ી  ભરવાની  રહશેે.



વિવભાગીય અધ્યકે્ષ સમ� કાય3વાહીની નોંધ,  સબંવંિધ� વિવદ્યાશાખાના ડીન માર��ે,
કુલસખિચવશ્રીને મોકલવાની રહશેે.  જેને આધારે  વિવદ્યાકીયશાખા પ્રવેશયોગ્ય ઉમેદવારોને
પ્રવેશઆદેશ આપશે.

6.3 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)મા ં પ્રવેશ માટેની ખાલી જગ્યાઓની જે રી�ે
ગણ�રી કરવામા ં આવી હ�ી,  અને ખાલી જગ્યાઓની જે સખં્યા જાહરેનામામા ં પ્રગટ
કરવામા ંઆવી હ�ી, બરાબર �ે રી�ે જ   �ે જ સખં્યામા ંજગ્યાઓ ભરવાની રહશેે.

6.4 વિનવવૃિત્તમાં એક વષ3 બાકી હોય �ે માગ3દશ3કને એમ.ફિ�લ.ના વિવદ્યાર્થીA અને વિનવવૃિત્તમાં બે
વષ3 બાકી હોય �ે માગ3દશ3કને પીએચ.ડી.ના વિવદ્યાર્થીAઓ �ાળવવાના રહશેે નહીં.  �રે્થીી
જ્યારે વિવદ્યાર્થીAસખં્યા મગંાવવામા ંઆવે ત્યારે �ે માગ3દશ3કની સખં્યા દશા3વવી નહીં.

7   અભ્યાસકાયF (Course Work):

7.1 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના દરેક વિવદ્યાર્થીAએ પ્રર્થીમ સત્રના
સમયગાળામા ં (ઓછામા ંઓછી ૧૦ &ેફિડટ અને વધમુા ંવધ ુ૧૬ &ેફિડટ)  અભ્યાસકાય3નું
વગ3કાય3 પણૂ3  કરવાનુ ંરહશેે. જો વિવદ્યાર્થીA �ેમા ંવિનષ્�ળ રહ ે�ો પ્રવેશ આપોઆપ રદ
ગણાશે.  અભ્યાસકાય3ની પરીક્ષામાં પ્રર્થીમ સત્રમાં અનતુ્તીણ3 ર્થીાય અર્થીવા કોઈપણ
કારણસર  અનપુક્તિસ્ર્થી�  રહે  �ો  �નેે  બીજા  સત્ર/પ્રયત્નમાં  પરીક્ષામાં  ઉપક્તિસ્ર્થી�
ર્થીવાની  �ક  મળશે.  જો  વિવદ્યાર્થીA  બીજા સત્ર/પ્રયત્નમાં પણ અનતુ્તીણ3  ર્થીાય  કે
અનપુક્તિસ્ર્થી� રહે �ો �નેો પ્રવેશ આપોઆપ રદ ગણાશે.(સ્રો� UGC 7.1 and 7.5)
અભ્યાસકાય3ની પરીક્ષાના પફિરણામની �ેર�પાસ કરાવી શકાશે.
અભ્યાસકાય3ના અભ્યાસ&મમા ંનીચેની બાબ�ોનો સમાવેશ કરવાનો રહશેે.
I સશંોધનનુ ં પદ્ધવિ�શાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધવિ�ઓ –  4  &ેફિડટ (પરીક્ષણઃ 100  

ગણુ લેખિખ�)

II સશંોધનમા ં કમ્�યટૂરનુ ં ઉપયોજન -  2  &ેફિડટ.   �ે પૈકી  1      &ેફિડટ લેખિખ�  (  પરીક્ષણઃ     

25    ગણુ  )     �ર્થીા     1      &ેફિડટ પ્રાયોખિગક  (   પરીક્ષણ  25    ગણુ  )   આ પ્રશ્નપત્રના 
અભ્યાસ&મની રચના �ર્થીા �નેા મલૂ્યાકંનનુ ં આયોજન યવુિનવવિસdટી  કક્ષાએ 

કરવાનુ ંરહશેે.   
III સબંવંિધ� વિવષયકે્ષત્રમા ંસાપં્ર� સશંોધન વિવષયક સાફિહત્ય સમીક્ષા માટે પરીક્ષણ 

50  ગણુ  (સાફિહત્ય  સમીક્ષાનું મલૂ્યાકંન  દરેક  વિવભાગે  50  ગણુમારં્થીી  કરીને  
પરીક્ષા  વિવભાગને  મોકલવાનું રહશેે.)  �ર્થીા  બૌદ્વિદ્ધક વિમલક� અવિધકારો  (IPR),  

સાફિહત્યસમાન�ા  (Plagiarism),  માફિહ�ીખનન (Data  mining) આ ત્રણ  મદુ્દા  
માટે લેખિખ� પરીક્ષા લેવાશે.  આ પાઠય&મની સયં6ુ� રી�ે  2  &ેફિડટ (50  ગણુ +  

50 ગણુ) ગણવામા ંઆવશે. 
IV સશંોધન અને પ્રકાશનનું નીવિ�શાસ્ત્ર  (Research  and  Publication  Ethics)  -  2  

&ેફિડટ
V જે �ે વિવષય સબંવંિધ� પ્રશ્નપત્ર – 4 &ેફિડટ (મરજિજયા�) 



7.2 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.) કક્ષાએ સબંવંિધ� વિવષયોના જૂર્થી પ્રમાણે
કમ્�યટૂર ઉપયોજનના વગm લેવાનુ ંઆયોજન, જે �ે વિવદ્યાશાખાના ડીને કરવાનુ ંરહશેે.

7.3 સત્રા�ંે,  7.1મા ં દશા3વેલા દરેક વિવષયની પરીક્ષામા ં વિવદ્યાર્થીAએ ઉત્તીણ3 ર્થીવા માટે
ઓછામા ંઓછા 5.5 �ેડ મેળવવાનો રહશેે. 

7.4 એમ.ફિ�લ.(M.Phil.) ર્થીયેલા પીએચ.ડી.ના વિવદ્યાર્થીAને અભ્યાસકાય3ની  પરીક્ષામારં્થીી
મકુ્તિ6� આપવાની રહશેે. (સ્રો� UGC 7.6)

7.5 અભ્યાસકાય3  પણૂ3  કયુ¢  હોય  અને  પીએચ.ડી.  ર્થીયેલા  હોય  �ેવા  વિવદ્યાર્થીAઓને
એમ.ફિ�લ.ના અભ્યાસકાય3(કોષ3વક3)ની પરીક્ષામારં્થીી મકુ્તિ6� આપવાની રહશેે.

7.6 અભ્યાસકાય3 માટેના વગ3કાય3ન ુ ંજ્યારે આયોજન કરવામાં આવે ત્યારે વિવદ્યાર્થીAએ
સા� ફિદવસ માટે ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠમા ંઉપક્તિસ્ર્થી� રહવે ુ ંઅને છાત્રાલયવિનવાસ કરવો
�રજિજયા� છે. જે વિવદ્યાર્થીAઓને અભ્યાસકાય3ની પરીક્ષામારં્થીી મકુ્તિ6� મળી હશે �ેમને
પણ આ સા� ફિદવસ વગ3કાય3મા ંઉપક્તિસ્ર્થીવિ� અવિનવાય3 છે. 

8    સશંો�� સલાહકાર સવિમવિત (Research Advisory Committee – RAC):

8.1 RAC  �ી રચ�ાઃ પ્રત્યકે વિવદ્યાશાખાના વિવભાગની વિવભાગીય માગ3દશ3ક સવિમવિ�એ
(Departmental  Board  of  Supervisors  –  DBoS) Ph.D. માગ3દશ3ક હોય �વેા ઓછામાં
ઓછા દસ અને વધમુા ં વધ ુ વીસ નામની એક યાદી ત્રણ વષ3ના સમયગાળા માટે
કુલનાયકશ્રીને આપવાની રહશેે.  સશંોધન પ્રસ્�ાવની �પાસ માટે �જ્જ્ઞોની આ
યાદીમારં્થીી કુલનાયક બે �જ્જ્ઞોના નામ પસદં કરશે. એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./
Ph.D.)ના પ્રત્યેક વિવદ્યાર્થીA માટે એક સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� વિનય6ુ� કરવાની રહશેે
(સ્રો� UGC  8).  પ્રર્થીમ સત્ર દરવિમયાન સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� (Research

Advisory  Committee  –  RAC)  સમક્ષ એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)ના
વિવદ્યાર્થીAએ સશંોધન પ્રસ્�ાવની રજૂઆ� કરવાની રહશેે. 
સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ�મા ંવિનમ્નખિલખિખ� સભ્યોનો સમાવેશ કરવાનો રહશેે.

i.  માગ3દશ3ક - કક્તિન્વનર 

ii સહમાગ3દશ3ક – સભ્ય (જો હોય �ો) 
iii બે વિવષય વિનષ્ણા�ો – સભ્ય (�જ્જ્ઞોની સખૂિચમારં્થીી કુલનાયક દ્વારા પસદં ર્થીયેલ)

iv વિવદ્યાશાખાના ડીન – સભ્ય
v. વિવભાગીય અધ્યક્ષ
માગ3દશ3કની અનપુક્તિસ્ર્થીવિ�મા ંવિવભાગીય અધ્યક્ષ કક્તિન્વનર રહશેે.

8.2 સશંો�� સલાહકાર સવિમવિત�ા ંકાયN /જ�ાબદારીઓ �ીચે મજુબ રહશેે.
i. સશંોધન પ્રસ્�ાવને �પાસીને સશંોધન વિવષયને આખરી સ્વરૂપ આપવુ.ં
ii.  સશંોધનનુ ં પદ્વિદ્ધ�શાસ્ત્ર �ર્થીા અભ્યાસયોજના વિવકસાવવામા ં સશંોધકને માગ3દશ3ન પરંુૂ
પાડવુ.ં સશંોધન અં�ગ3� સશંોધકે હાર્થી ધરવાના ંકાય3 નક્કી કરવામા ંમદદરૂપ ર્થીવુ.ં
iii. શોધકાય3મા ંર્થીયેલી પ્રગવિ�ની સમયા�ંરે સમીક્ષા કરવામા ંસશંોધકને મદદરૂપ ર્થીવુ.ં



8.3 સશંોધન બાબ�ે ર્થીયેલી પ્રગવિ�ની એક પ્રસ્તવુિ� (Presentation) �યૈાર કરીને માગ3દશ3ન
મેળવવાના ઉદે્દશ્યર્થીી સશંોધકે દર છ માસે એક વાર સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� સમક્ષ
ઉપક્તિસ્ર્થી� ર્થીવાનુ ંરહશેે. સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� (RAC)એ �યૈાર કરેલા છ માસના
પ્રગવિ� અહવેાલની બે નકલો પૈકી એક નકલ પરીક્ષા વિવભાગને અને એક નકલ
વિવદ્યાર્થીAને આપવાની રહશેે. (સ્રો� UGC 8.2).

9   સશંો�� યોજ�ા/રૂપરેખા/પ્રસ્તા� (Research Design):

સશંોધન પ્રસ્�ાવ (Research Design)નુ ંમલૂ્યાકંન સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� (RAC)

દ્વારા હાર્થી ધરવામા ંઆવશે.  સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� સશંોધન પ્રસ્�ાવનો સ્વીકાર
કરશે/સધુારા સચૂવશે/ અસ્વીકાર કરશે.

9.1 સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� (RAC) સમક્ષ સ�ંોષકારક દેખાવ ન કરનારા વિવદ્યાર્થીAને
ત્રણ માસ પછી અને વધમુા ંવધ ુછ માસના સમયગાળામા ંપો�ાના સશંોધન પ્રસ્�ાવને
સધુારીને પનુઃ રજૂ કરવા માટેની એક �ક આપવાની રહશેે.  આ સમયગાળામા ંપનુઃ
સશંોધન પ્રસ્�ાવ રજૂ ન કયm હોય અર્થીવા સશંોધન પ્રસ્�ાવ અસ્વીકાય3 બન્યો હોય
�વેા વિવદ્યાર્થીAનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ ર્થીશે.

9.2 જો વિવદ્યાર્થીA કોઈપણ કારણસર પ્રર્થીમ કે બીજા સત્ર સધુીમા ંસશંોધન દરખાસ્� રજૂ
જ ન કરે �ો પ્રવેશ આપોઆપ રદ ર્થીશે. 

10  �ોં�=ીઃ
એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.)ની �મામ પ્રવેશપ્રફિ&યા પણૂ3 કરી,  પ્રવેશ-આદેશને આધારે �ી
ભરનારા વિવદ્યાર્થીAની નોંધણી કરવાની રહશેે.  અભ્યાસકાય3મા ં ઉત્તીણ3 ર્થીયા હોય �મે જ જેનો સશંોધન
પ્રસ્�ાવ  સ્વીકારવામા ંઆવ્યો હોય �ેવા વિવદ્યાર્થીA પો�ાનુ ંશોધકાય3 ચાલ ુરાખી શકશે. પ્રર્થીમ સત્રના અં�ે
પ્રર્થીમ �ક વખ�ે અભ્યાસકાય3મા ંઅનતુ્તીણ3 ર્થીયા હોય પણ �મેનો સશંોધન પ્રસ્�ાવ સ્વીકારવામા ંઆવ્યો
હોય �ેવા વિવદ્યાર્થીA પો�ાનુ ંશોધકાય3 ચાલ ુરાખી શકશે. આવા વિવદ્યાર્થીA માટે અભ્યાસકાય3ની પરીક્ષા દ્વિદ્વ�ીય
�ક વખ�ે ઉત્તીણ3 કરવી અવિનવાય3 રહશેે.  અન્યર્થીા �ેવા વિવદ્યાર્થીAનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ ગણવામાં
આવશે.

11 વિશસ્ત, હાજરી અ�ે પ્રગવિત અહ�ેાલઃ
11.1 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના પ્રત્યકે વિવદ્યાર્થીAએ વિવદ્યાપીઠના વિશસ્� અંગેના વિનયમો

અને પરંપરાઓને અચકૂપણે અનસુરી અને ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠ દ્વારા વિનય� કરેલા કાય3&મોમાં
ભાગ લેવો અવિનવાય3 રહશેે. 

11.2 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના  પ્રત્યકે  વિવદ્યાર્થીAએ નોંધપોર્થીીમા ં માગ3દશ3કને
મળ્યાની �ારીખ, સમય અને ર્થીયેલી ચચા3/કાય3ની વિવગ� સખંિક્ષ��મા ંનોંધવાની રહશેે અને �ેમાં
માગ3દશ3ક અને વિવદ્યાર્થીA બનંેએ હસ્�ાક્ષર કરવાના રહશેે.  વિવદ્યાર્થીAએ આ નોંધપોર્થીી બે નકલમાં



�ૈયાર કરવાની રહશેે, જે પૈકીની એક નકલ માગ3દશ3ક પાસે અને એક નકલ વિવદ્યાકીય શાખામાં
સત્રના અં�ે પ્રગવિ� અહવેાલની સાર્થીે જમા કરાવવાની રહશેે

11.3  દરેક સત્રના અં�ે  વિવદ્યાર્થીAએ સત્ર દરમ્યાન કરેલા કામ �ેમજ પછીના સત્રમાં કરવાના
કામની  વિવગ�ો   સશંોધન  સલાહકાર  સવિમવિ�  સમક્ષ  રજૂ  કરવાની  રહશેે.  જો  સશંોધન
સલાહકાર સવિમવિ�(RAC)ને વિવદ્યાર્થીAના કામ અંગે સ�ંોષ ન ર્થીાય �ો �ે વિવદ્યાર્થીAનુ ંજે �ે સત્ર
નામજૂંર કરી શકશે.  આવી ક્તિસ્ર્થીવિ�માં વિવદ્યાર્થીAએ જે �ે સત્રમાં �રીર્થીી સ�ંોષકારક રી�ે કામ
કરીને  સશંોધન  સલાહકાર  સવિમવિ�  પાસે  સત્ર  મજૂંર  કરાવવાનું રહશેે.  (દા.�.  સશંોધન
સલાહકાર સવિમવિ�એ વિવદ્યાર્થીAનુ ંત્રીજુ સત્ર નામજૂંર કયુ¢ હોય �ો ત્રીજા સત્રની �ી �રીવાર
ભરીને છ માસના ગાળાનુ ંનવુ ંત્રીજુ સત્ર કામ કરી સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� પાસે મજૂંર
કરાવવાનુ ંરહશેે. ત્યારબાદ જ �ે પછીના સત્રમા ંજઈ શકશે.)

આ વિવદ્યાર્થીA હવે સાડા ત્રણ વષ3 (સા� સત્ર) પછી જ વિનબધં જમા કરાવી શકશે. પણ
કુલ સમયમયા3દા પીએચ.ડી.  માટે મહત્તમ છ વષ3 જ રહશેે,  અને એમ.ફિ�લ.  માટે બે
વષ3 જ રહશેે. 

12 માગFદશFક�ી માન્યતાઃ
12.1  વિનયમ મજુબ પ્રાધ્યાપક એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના વિવદ્યાર્થીAઓને

માગ3દશ3ક �રીકે સીધી સેવા આપી શકશે.

12.2  સહપ્રાધ્યાપક  અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક માટેઃ
i. પીએચ.ડી.(Ph.D.)ની પદવી મેળવેલી હોવી જોઈએ.

ii. સાદંખિભªક સામાવિયક (Referred Journal)માં પાચં સશંોધન પત્રો પ્રકાવિશ� ર્થીયેલા
હોવા જોઈએ.

iii. એમ.ફિ�લ.(M.Phil.)મા ં ત્રણ વષ3નો શૈક્ષખિણક/સશંોધન કાય3નો અનભુવ મેળવેલો

હોવો જોઈએ.

અર્થીવા

અનસુ્ના�કમાં  ચાર વષ3નો શૈક્ષખિણક/સશંોધન કાય3નો અનભુવ મેળવેલો હોવો

જોઈએ.

અર્થીવા
સ્ના�કમા ંછ વષ3નો શૈક્ષખિણક/ સશંોધન કાય3નો અનભુવ હોવો જોઈએ.

અર્થીવા
એક મખુ્ય શોધ પ્રકલ્પ (મજેર રીસચ3 પ્રોજે6ટ) અર્થીવા બે લઘશુોધ પ્રકલ્પ (માઈનર
રીસચ3 પ્રોજે6ટ) રજૂ કરેલા હોવા જોઈએ.

     



નોંધઃ
I. સશંોધન વિવષયક પસુ્�ક-પ્રકાશનને માગ3દશ3ક �રીકેના ં ધોરણોમાં

ગણ�રીમા ંલેવામા ંઆવશે. (ય.ુજી.સી. સખૂિચ�  પ્રકાશક  દ્વારા પ્રકાવિશ�)

II. વિવજ્ઞાન વિવદ્યાશાખા માટે રૂવિપયા પાચં લાખ કે �રે્થીી વધ,ુ  અન્ય વિવદ્યાશાખા
માટે ત્રણ લાખ કે �ેર્થીી વધ ુ રકમના પ્રોજે6ટને મજેર રીસચ3 પ્રોજે6ટ �ર્થીા
એકર્થીી ત્રણ લાખ સધુીની રકમના પ્રોજે6ટને દરેક વિવદ્યાશાખા માટે માઇનોર
રીસચ3 પ્રોજે6ટ �રીકે ગણ�રીમા ં લેવામા ંઆવશે.

III. સશંોધન પત્રમા ં પ્રર્થીમ લેખક કે પત્રવ્યવહાર લેખક  �રીકે નામ અને
સ્પષ્ટીકરણ  હશે,  �ો જ �ે સશંોધન માગ3દશ3ક �રીકેના ં ધોરણોમાં
ગણ�રીમા ં લેવામા ં આવશે.

IV. પફિરસવંાદ/પફિરષદમા ંરજૂ ર્થીયેલા સશંોધનપત્ર જો આયોજક ISBN ધરાવ�ા
પસુ્�ક સ્વરૂપે પ્રકાવિશ� કરે, �ો �ે સશંોધનપત્ર �રીકે ગણાશે.

12.3  ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠમા ં પણૂ3 સમયના કાયમી અધ્યાપક �રીકે વિનય6ુ� ર્થીયેલાને જ
સશંોધન માગ3દશ3ક �રીકે વિનય6ુ� કરી શકાશે. (સ્રો� UGC 6.2)

12.4 આં�રવિવદ્યાકીય અખિભગમ આધાફિર� સશંોધનના ફિકસ્સામા ંવિવભાગને બાહ્ય માગ3દશ3નની
આવશ્યક�ા જણાય,  �ો �ેવા ફિકસ્સામા ં પો�ાના વિવભાગમા ં Ph.D.ના માગ3દશ3ક �રીકેની
માન્ય�ા ધરાવ�ા અધ્યાપકને માગ3દશ3ક �રીકે વિનય6ુ� કરી;  અન્ય
વિવભાગ/યવુિનવવિસdટી/સસં્ર્થીામા ંકાયમી વિનમણકૂ ર્થીયેલા વ્યક્તિ6�ને સહમાગ3દશ3ક �રીકે વિનય6ુ�
કરી શકાશે. (સ્રો� UGC 6.4)

13. વિ�દ્યાથV�ી સખં્યા (Intake):

13.1  કોઈ પણ સમયે પ્રાધ્યાપક કક્ષાના માગ3દશ3ક/સહમાગ3દશ3ક,  વિવદ્યાપીઠના કે વિવદ્યાપીઠ
વિસવાયની યવુિનવવિસdટીના કુલ મળીને ત્રણ M.Phil.  અને આઠ Ph.D.ના વિવદ્યાર્થીAઓને
માગ3દશ3ન આપી શકે. �ે જ રી�ે સહપ્રાધ્યાપક કુલ મળીને બે M.Phil. અને છ Ph.D.ના
વિવદ્યાર્થીAઓને માગ3દશ3ન આપી શકે.  �ે જ રી�ે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક કુલ મળીને એક
M.Phil. અને ચાર Ph.D.ના વિવદ્યાર્થીAઓને માગ3દશ3ન આપી શકે (સ્રો� UGC 6.5).

13.2 જો કોઈ માગ3દશ3ક માત્ર એમ.ફિ�લ.ના માગ3દશ3કની માન્ય�ા ધરાવ�ા હશે �ો �ે કુલ
પાચં એમ.ફિ�લ.ના વિવદ્યાર્થીAઓને માગ3દશ3ન આપી શકશે.

14. માગFદશFક�ી �ેરબદલી/સહમાગFદશFક�ી વિ�મણકૂઃ
14.1  કોઈક  કારણોસર  વિવદ્યાર્થીAને  માગ3દશ3કની  સેવાઓ ઉપલબ્ધ  ર્થી�ી   ન હોય  �ો

વિવદ્યાર્થીA સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ�  (RAC) દ્વારા કુલસખિચવને અન્ય માગ3દશ3ક/
સહમાગ3દશ3કની વિનમણકૂ માટે અરજી કરી શકશે.

14.2  લગ્ન કે અન્ય કોઈ કારણર્થીી મફિહલા વિવદ્યાર્થીA જો પો�ાનુ ંશોધકાય3 અન્ય કોઈ
વિવશ્વવિવદ્યાલયમા ં�બદીલ કરવા ઇચ્છે, �ો �મે કરવાની �નેે છૂટ આપવાની રહશેે.



અલબત્ત આ શોધકાય3 કોઈ અનદુાવિન� સસં્ર્થીાના માગ3દશ3ન હઠેળ કે વિવદ્યાપીઠના
કોઈ અનદુાવિન� પ્રકલ્પ સ્વરૂપનુ ંન હોય �ે આવશ્યક છે.  આ પ્રકારના ફિકસ્સામાં
ર્થીયેલ કાય3મા ંમળેલ માગ3દશ3ન બદલ મફિહલા વિવદ્યાર્થીA મળૂ સસં્ર્થીા/માગ3દશ3ક પ્રત્યે
સૌજન્ય દાખવશે. (સ્રો� UGC 6.6)

15. વિ�દ્યાથV�ી �ોં�=ી રદ કર�ા�ી પ્રફિક્રયા:
15.1  પો�ાની પાસે માગ3દશ3ન મેળવ�ા વિવદ્યાર્થીAની નામનોંધણી રદ કરવા માટેના ંકારણો

જેવા કે લાબંા સમય સધુી કાય3 ન કરવુ,ં  વિનયવિમ� રી�ે માગ3દશ3કને ન મળવુ ંઅને
શોધકાય3મા ં સ�ંોષકારક પ્રગવિ� ન કરવી વગેરે ગભંીર ફિકસ્સા સશંોધન સલાહકાર
સવિમવિ�(RAC)ને દશા3વીને માગ3દશ3કે કુલસખિચવને લેખિખ� જાણ કરવાની રહશેે..

15.2  સશંોધન સલાહકાર  સવિમવિ�ની  �પાસમાં જો  વિવદ્યાર્થીAની  પ્રગવિ�  સ�ંોષકારક  ન
જણાય  �ો  સવિમવિ�  �ે  અંગેનાં  કારણો  �પાસી  સધુારલક્ષી  સચૂનો  કરશે.  આ
સચૂનોને અનસુરવામાં વિવદ્યાર્થીA વિનષ્�ળ જાય �ો ચોક્કસ કારણો દશા3વીને સવિમવિ�
કુલસખિચવને નોંધણી રદ કરવા માટેની ભલામણ કરશે. (સ્રો� UGC 8.3). 

16. સશંો�� વિ�ષયમા ં�ેર�ારઃ
કોઈ ફિકસ્સામા ંવિવદ્યાર્થીA પો�ાના શોધકાય3નો વિવષય બદલવા ઇચ્છ�ા હોય �ો નોંધણી પછીના
એક વષ3ના સમયગાળા સધુીમાં �6� એક વાર માગ3દશ3કની સમંવિ�,  સશંો��  સલાહકાર 
સવિમવિત (RAC)    �ી ભલામ= અ�ે  કુલનાયકશ્રીની મજૂંરીર્થીી �મે કરી શકશે. બદલાયેલા વિવષયના
સશંોધન રૂપરેખા/પ્રસ્�ાવની મજૂંરી મેળવવાની રહશેે.  

17. શો�વિ�બ�ં�ા શીષFકમા ં�ેર�ારઃ
    કોઈ ફિકસ્સામાં વિવદ્યાર્થીA પો�ાના શોધવિનબધંના શીષ3કને    બદલવા ઇચ્છ�ો હોય અને આ પ્રકારનો

�ેર�ાર વિનબધંના વિવષયવસ્તનુે વધ ુ સારી રી�ે રજૂ કર�ો હોય અને નોંધણી ર્થીયેલા વિવષયના
વ્યાપક પફિરપ્રેક્ષ્યમા ંસમાયેલો હોય,         �ો નોંધણી પછીના એક વષ3ના સમયગાળા સધુીમાં �6� એક

  વાર માગ3દશ3કની સમંવિ�,  સશંોધન  સલાહકાર સવિમવિ� (RAC)    ની ભલામણ અને કુલનાયકશ્રીની
મજૂંરીર્થીી   �મે કરી શકશે. 

18. અભ્યાસ�ો સમયગાળો અ�ે મદુત��ારો
18.1 M.Phil.નો અભ્યાસ&મ,  અભ્યાસકાય3 (કોસ3વક3)  સફિહ� ઓછામા ંઓછો 2  સત્ર(એક સત્ર

એટલે 6 માસનો સમયગાળો)નો અને વધમુા ંવધ ુ4 સત્રનો રહશેે.
18.2 Ph.D.નો અભ્યાસ&મ,  અભ્યાસકાય3 (કોસ3વક3)  સફિહ� ઓછામા ંઓછો 6  સત્ર (એક સત્ર

એટલે છ માસનો સમયગાળો)નો અને વધમુા ંવધ ુ12 સત્રનો રહશેે. 
18.3  એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના પ્રવેશર્થીી લઈને મળેલા મહત્તમ

સમયગાળામા ં પણ શોધવિનબધં પણૂ3 ન ર્થીાય �ો મફિહલા વિવદ્યાર્થીA �ર્થીા 40  ટકાર્થીી વધુ
શારીફિરક અક્ષમ વિવદ્યાર્થીA(ફિદવ્યાગં)ના ફિકસ્સામા ંM.Phil. માટે એક વષ3 �ર્થીા Ph.D. માટે
બે વષ3નો મદુ�વધારો આપવાનો રહશેે.  મફિહલા વિવદ્યાર્થીAને એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.



(M.Phil./Ph.D.)ના  સપંણૂ3 અભ્યાસ&મ દરવિમયાન એક વખ� 240  ફિદવસ સધુીની
મયા3દામા ંપ્રસવૂિ�/બાળ સભંાળ રજા (મેટવિનdટી/ચાઈલ્ડ કેર લીવ) મળવાપાત્ર રહશેે (સ્રો�

UGC  4.4).

19. �ી�ી ચકૂ�=ી:
એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.) કક્ષાએ સત્ર  શરૂ  ર્થીયાના  એક  માસના
સમયગાળામાં વિવદ્યાર્થીAએ વિનય� �ી ભરવાની રહશેે.  વિનય� સમયમા ં�ી ન ભરનાર
વિવદ્યાર્થીAએ બમણી �ી વધમુા ંવધ ુજે �ે સત્રના અં� સધુી ભરીને પો�ાનો પ્રવેશ ચાલુ
રાખી શકશે. આગળના સત્રની �ી ભરાયાની ખા�રી ર્થીયા બાદ જ પછીના સત્રની �ી
ભરી શકાશે.
સળંગ બે સત્રોની �ી ન ભરનાર વિવદ્યાર્થીAનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ ર્થીયેલો ગણાશે.
અભ્યાસના સમ� સમય દરમ્યાનના �મામ સત્રની �ી સમયે સમયે ભરવાની રહશેે.

20. શો�કાયFમા ંપ્રગવિત અ�ે શો�વિ�બ�ં�ી સોંપ=ી પ�̀ૂ�ો વિ�ભાગીય પફિરસ�ંાદઃ
20.1 દરેક વિવદ્યાર્થીAએ પો�ાના શોધકાય3મા ં ર્થીયેલી પ્રગવિ�ની રજૂઆ� ઓછામા ં ઓછી બે વાર

વિવભાગીય પફિરસવંાદોમા ં કરવાની રહશેે. સબંવંિધ� વિવભાગે આ ઉદે્દશ્ય અનસુાર
આવશ્યક�ા મજુબ સમયા�ંરે પફિરસવંાદ યોજવાના રહશેે.  આ પફિરસવંાદમા ં સશંોધન
સલાહકાર સવિમવિ�ના સભ્યો,  વિવભાગીય માગ3દશ3ક સવિમવિ�ના સભ્યો,  અધ્યાપકો,  સશંોધક
વિવદ્યાર્થીAઓ �ર્થીા સશંોધનમા ંરસ ધરાવનારા સૌ કોઈ ઉપક્તિસ્ર્થી� રહી શકે �ે માટે ઓછામાં
ઓછા આઠ ફિદવસ પવૂL વિવભાગ દ્વારા �નેી લેખિખ� જાહરેા� કરવાની રહશેે. (સ્રો� UGC

9.3)  બે રજૂઆ�ો પૈકી શોધવિનબધં સપુર� કરવાના ત્રણ માસ અગાઉ સોંપણી પવૂLના
પફિરસવંાદમા ંવિવદ્યાર્થીAએ પો�ાના સશંોધનની એક વાર રજૂઆ� કરવાની રહશેે.

20.2  શોધકાય3ની ગણુવત્તા અંગેના �ટસ્ર્થી વિનણ3ય માટે,  શોધવિનબધં સપુર� કર�ા પહલેાં
વિવદ્યાર્થીAએ �ે અંગે M.Phil. કક્ષાએ ઓછામા ંઓછુ ંએક સશંોધનપત્ર પફિરસવંાદ/  પફિરષદ
(સેવિમનાર/કોન્�રન્સ)મા ં રજૂ કરેલુ ં હોવુ ં જોઈએ અને Ph.D.  કક્ષાએ ઓછામા ં ઓછા બે
સશંોધનપત્ર પફિરસવંાદ/પફિરષદ (સવેિમનાર/કોન્�રન્સ)મા ં રજૂ કરેલા ં હોવા જોઈએ અને
એક સશંોધનપત્ર UGC  સખૂિચ� સશંોધન સામવિયક/સમીણિaત  સામવિયક  (Referred

Journal)મા ં પ્રકાવિશ� ર્થીયેલુ ં હોવુ ં જોઈએ.  પ્રકાશન અંગેના સ્વીકૃવિ�પત્રના રૂપમાં
શોધપત્રના સ્વીકારનો પરુાવો રજૂ કરવાનો રહશેે (સ્રો� UGC 9.4).

20.3  શોધવિનબધંના સારની 04  નકલો શોધવિનબધંની ભાષામા ં �ર્થીા 02  નકલો ફિહદંી/અં�ેજી
ભાષામા ંશોધવિનબધં સપુર�   કર�ી વખ�ે /  બે માસ પવૂL રજૂ કરી શકાશે. શોધવિનબધં
ફિહદંી/અં�ેજી ભાષામા ં હોય �ો શોધવિનબધંના સારની 02  નકલો ગજુરા�ી ભાષામા ં રજૂ
કરવાની રહશેે.

20.4  ફિહન્દી-ફિહન્દુસ્�ાની પ્રચાર સવિમવિ� દ્વારા લેવા�ી  "ગાધંીવિવચાર મીમાસંા"  પરીક્ષા ઉત્તીણ3
કયા3ન ુ ંગણુપત્ર/પ્રમાણપત્ર.



20.5 શોધવિનબધંના સાર(Synopsis)ની નકલો વિવભાગમા ંજમા કરાવ્યાની �ારીખર્થીી વધમુા ંવધુ
બે માસના સમયગાળામા ંશોધવિનબધં પરીક્ષા વિવભાગમા ંરજૂ કરવાનો રહશેે.  આ શર�નું
પાલન ન કરનાર વિવદ્યાર્થીAએ શોધવિનબધં રજૂ કરવા માટે વિવદ્યાસભાની પરવાનગી લેવાની
રહશેે.

20.6  શોધવિનબધંની �પાસ માટે બહારના ઓછામા ં ઓછા છ �જ્જ્ઞો (Ph.D.ના માગ3દશ3ક હોય
�વેા)ના ં નામની સખૂિચ સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� માર��ે કુલનાયકશ્રીને આપવાની
રહશેે. છ �જ્જ્ઞો પૈકીના ઓછામા ંઓછા બે �જ્જ્ઞો શક્ય અને અનકુૂળ હોય �ો રાજ્ય કે
રાષ્ટ્ર બહારના રાખવા. �જ્જ્ઞની વયમયા3દા મહત્તમ 70 વષ3 છે.

21. શો�વિ�બ�ંનુ ંસ્�રૂપ:

21.1 વિવદ્યાર્થીA પો�ાની માતભૃાષામા ંઅર્થીવા  ફિહદંી/અં�ેજી ભાષામા ંશોધવિનબધં રજૂ કરી શકશે.
21.2 વિવદ્યાર્થીA �ર્થીા �નેા માગ3દશ3કનુ ંશોધવિનબધંની ભાષા પર પ્રભતુ્વ હોવુ ંઅવિનવાય3 છે.

21.3 શોધવિનબધંના ટાઇવિપંગમા ંગજુરા�ી, ફિહન્દી માટે યવુિનકોડ (‘શ્રવુિ�’, ‘મગંલ’ વ. યવુિનકોડ) 

�ોન્ટ �ર્થીા અં�ેજી માટે ટાઈમ્સ ન્ય ુરોમનનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહશેે.  શોધવિનબધં  
કાગળની બન્ને બાજુ ટાઈપ કરાવવાનો રહશેે. શોધવિનબધંનુ ં  માળખુ ંપફિરવિશષ્ટ-4 મા ં
દશા3વ્યા મજુબનુ ંરહશેે.

22. શો�વિ�બ�ં�ી સોંપ=ી �ખતે ધ્યા�ે રાખ�ા�ી બાબતોઃ
22.1  શોધવિનબધં સાર્થીે સાફિહત્યસમાન�ા (Plagiarism)  સબંવંિધ� પ્રમાણપત્ર,  માગ3દશ3ક પાસે લેવાનું

રહશેે. શોધવિનબધંની સોફ્ટ કોપી (CDમા)ં શોધવિનબધં સાર્થીે જમા કરાવવાની રહશેે.

22.2 પ્રવેશ પરીક્ષામા ંઉત્તીણ3 ર્થીયા પછી પ્રર્થીમ વખ� �ી ભયા3ની �ારીખર્થીી એમ.ફિ�લ.  માટે
ઓછામા ંઓછા બે સત્ર અને પીએચ.ડી. માટે ઓછામા ંઓછા છ સત્રના સમયગાળા બાદ
જ શોધવિનબધં જમા કરાવી શકાશે.

22.3 પફિરવિશષ્ટ-5 મજુબ વિવદ્યાર્થીA �ર્થીા માગ3દશ3કે પ્રમાણપત્ર આપવાના ંરહશેે. 
22.4 વિવદ્યાર્થીAએ પફિરવિશષ્ટ-4  મા ંદશા3વેલા માળખા મજુબ શોધવિનબધં કાગળની બન્ને બાજુએ

વિપ્રન્ટ લઈ, કાચી બાધંણી કરાવી  �ેની ત્રણ નકલો વિવદ્યાકીય શાખાને વિવભાગીય અધ્યક્ષ
માર��ે મોકલવાની રહશેે.

22.5 શોધવિનબધંની સોંપણી બાદ અને મૌખિખક પરીક્ષા(Viva Voce)  પવૂL વિવદ્યાપીઠ વિસવાયના
વિવદ્યાર્થીAઓએ   પો�ાના વિવભાગમાં યરવડા ચ& - પેટી રેંફિટયા આધાફિર� એક કા�ંણ કસોટી
આપી �ેમા ંઉત્તીણ3 (30 વિમવિનટમા ં90 �ાર) ર્થીવાનુ ંરહશેે.

23. શો�વિ�બ�ંનુ ંમલૂ્યાકં�ઃ
23.1 શોધવિનબધં અંગે માગ3દશ3કે પો�ાનો અહવેાલ શોધવિનબધં સાર્થીે રજૂ કરવાનો રહશેે.
23.2 વિવદ્યાર્થીA દ્વારા જમા કરાવવવામા ંઆવેલા શોધવિનબધંને માગ3દશ3કે �ર્થીા ઓછામા ંઓછા

બે બાહ્ય પરીક્ષકોએ �પાસવાનો રહશેે (સ્રો� UGC 9.6). 



23.3  શોધવિનબધં �પાસ્યા પછી પરીક્ષકે  મદદનીશ કુલસખિચવ,  વિવદ્યાકીયશાખાને લેખિખ�
અહવેાલ મોકલવાનો રહશેે. મલૂ્યાકંનની સારરૂપ બાબ�ો પફિરવિશષ્ટ-6 મજુબ �યૈાર કરી
અહવેાલ સાર્થીે મોકલવાની રહશેે,  જેમા ં પો�ાના મ�ાનસુાર સ્પષ્ટ ભલામણ કરવામાં
આવી હશે કે,

 શોધવિનબધંનો સ્વીકાર કરી એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.)ની પદવી
એનાય� કરવા માટે ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.

અર્થીવા
શોધવિનબધંને  કરેલાં સચૂનો મજુબ સધુારીને છ માસમા ં પનુઃ રજૂ કરવા માટે
ભલામણ કરવામા ં આવે છે.  (પનુઃ�પાસ માટે શોધવિનબધં �ે જ પરીક્ષકને
મોકલવાનો રહશેે.)

અર્થીવા
શોધવિનબધંનો અસ્વીકાર કરી એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ની પદવી
એનાય� કરવા માટે ભલામણ કરવામા ંઆવ�ી નર્થીી.

23.4 બાહ્ય પરીક્ષકોએ પફિરવિશષ્ટ-6 મા ંસચૂવેલા માળખા મજુબ વિનબધં મળ્યાની �ારીખર્થીી એક
માસમા ંપો�ાનો મલૂ્યાકંન અહવેાલ મોકલવાનો રહશેે.

23.5 જો માત્ર એક જ પરીક્ષક શોધવિનબધંનો અસ્વીકાર કરે �ો નક્કી ર્થીયેલી નામની સખૂિચમારં્થીી
કુલનાયક દ્વારા વિનય6ુ� ર્થીયેલા ત�ૃીય પરીક્ષકને �ે મોકલવાનો રહશેે,  જેનો વિનણ3ય
આખરી ગણાશે.

23.6 જો બનંે પરીક્ષકો શોધવિનબધંનો અસ્વીકાર કરે �ો વિવદ્યાર્થીAને એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.
(M.Phil./Ph.D.)મા ંઅનતુ્તીણ3 જાહરે કરવાનો રહશેે.

23.7 મૌખિખક પરીક્ષા પવૂL પરીક્ષકો દ્વારા સચૂવાયેલા સધુારા-વધારા વિવદ્યાર્થીAએ શોધવિનબધંમાં
કરવાના રહશેે.  આ માટે મદદનીશ કુલસખિચવ, વિવદ્યાકીય શાખા,  પરીક્ષકની ઓળખ
પ્રગટ કયા3 વિસવાય,  સચૂવાયેલા સધુારા-વધારાની  જાણ માગ3દશ3ક  દ્વારા વિવદ્યાર્થીAને
કરશે.

23.8 લેખિખ� અહવેાલ �ર્થીા મૌખિખક પરીક્ષા(Viva)  અં�ગ3� આવેલા ં સચૂનો (જો કોઈ હોય �ો)
મજુબના �ેર�ારો શોધવિનબધંમા ં કરીને પાકી બાધંણીવાળી ત્રણ નકલો (એક નકલ પરીક્ષા
વિવભાગ માટે, એક નકલ માગ3દશ3ક માટે અને એક નકલ સબંવંિધ� વિવભાગ માટે)  �ર્થીા સોફ્ટ
કોપી (સીડી)  મૌખિખક પરીક્ષા પછી વિવદ્યાર્થીAએ મદદનીશ  કુલસખિચવ,  વિવદ્યાકીયશાખાને
આપવાની રહશેે.  શોધવિનબધંમા ંસચૂવવામા ંઆવેલા �ેર�ારો/સધુારા-વધારા સ્વચ્છ�ાપવૂ3ક
કાગળની બન્ને બાજુ ટાઈપ કરાવીને અગાઉના ંપષૃ્ઠોની જગ્યાએ મકૂવાના રહશેે.  વિવદ્યાર્થીAએ
સખૂિચ� બધા જ �ેર�ારો/સધુારા-વધારા કયા3 છે �ે મજુબનુ ં પ્રમાણપત્ર સબંવંિધ�
માગ3દશ3કે/સહમાગ3દશ3કે આપવાનુ ંરહશેે. 



24.  મKુત મૌણિખક પરીaા(Open Viva Voce)

24.1 પરીક્ષકોના અહવેાલોને �પાસ્યા પછી,  પરીક્ષકોએ વિનબધંનો સ્વીકાર કયm છે �ે
મજુબનો કુલનાયકને સ�ંોષ ર્થીાય �ો �ે  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષા લેવાની ભલામણ કરશે.

24.2 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ના શોધવિનબધં પરની  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષા
 માગ3દશ3ક અને વિવભાગીય અધ્યકે્ષ ગોઠવવાની રહશેે.  આ માટે વિવદ્યાકીયશાખા

પરીક્ષકનુ ં નામ વિવભાગીય અધ્યક્ષ માર��ે માગ3દશ3કને મોકલી આપશે.  માગ3દશ3ક
પરીક્ષક સાર્થીે મસલ� કરીને  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષાની �ારીખ,  સમય અને સબંવંિધ�
વિવગ�ો નક્કી કરીને વિવભાગીય અધ્યક્ષ માર��ે મદદનીશ  કુલસખિચવ, વિવદ્યાકીય
શાખાને મોકલી આપશે.

24.3  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષા સબંવંિધ� વિવભાગમા ંલેવાની રહશેે, વિસવાય કે કુલનાયક દ્વારા કોઈ
અલગ સચૂના આપવામા ંઆવી હોય. મદદનીશ કુલસખિચવ, વિવદ્યાકીય શાખાએ મૌખિખક
પરીક્ષાની �ારીખ,  સમય અને અન્ય વિવગ�ોનુ ં જાહરેનામુ,ં  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષાની
�ારીખર્થીી ઓછામા ંઓછા આઠ(8)  ફિદવસ પવૂL બહાર પાડવાનુ ંરહશેે.  અધ્યાપકો �ર્થીા
વિવદ્યાર્થીAઓને  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષામા ં ઉપક્તિસ્ર્થી� રહવેાની જાણ વિવભાગીય અધ્યકે્ષ
કરવાની રહશેે.      મ6ુ� મૌખિખકનું દૃશ્યધ્વવિન મદુ્રણ (  વિવફિડઓ રેકોફિડ¶ગ)   કરીને વિવદ્યાકીય

  શાખાને સોંપવાનું રહશેે. 

24.4 નીચે મજુબના સભ્યોની બનેલી સવિમવિ� દ્વારા  મ6ુ� મૌખિખક પરીક્ષા લેવામા ંઆવશે.
કુલનાયકશ્રી - અધ્યક્ષ
બાહ્ય પરીક્ષકોમારં્થીી એક – સભ્ય
વિવભાગીય અધ્યક્ષ  - સભ્ય
માગ3દશ3ક/સહમાગ3દશ3ક – સભ્ય / સભ્યો
સબંવંિધ� ડીન સભ્ય �રીકે ઉપક્તિસ્ર્થી� રહી શકશે.

24.5 વિવદ્યાર્થીAએ  મ6ુ� મૌખિખક (Open  viva)   ઉપરો6� સવિમવિ�,  અધ્યાપકો �ર્થીા સશંોધન
કાય3મા ંપ્રવતૃ્ત વિવદ્યાર્થીAઓની સમક્ષ      પો�ાના સશંોધન કાય3ની રજૂઆ� કરવાની રહશેે.

24.6 મૌખિખક પરીક્ષામા ં વિવદ્યાર્થીAના દેખાવને આધારે મૌખિખક પરીક્ષા સવિમવિ�એ નીચે મજુબની
ભલામણ કરવાની રહશેે કે,

વિવદ્યાર્થીAને એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)ની પદવી એનાય� કરવામાં
આવે.  સચૂવવામા ં આવેલા �ેર�ારો \  સધુારા-વધારા (જો કોઈ હોય �ો)  પફિરણામ
પવૂL પણૂ3 કરવામા ંઆવે.

અર્થીવા
મ6ુ�  મૌખિખક  પરીક્ષા  દરમ્યાન  વિવદ્યાર્થીA  જો  સશંોધન  કાય3  અંગેની  સ્પષ્ટ
રજૂઆ�  ન  કરે  અર્થીવા  પરીક્ષક  કે  પરીક્ષા  સવિમવિ�ના  અન્ય  સભ્ય  દ્વારા
પછૂાયેલા પ્રશ્નોની સ્પષ્ટ ચચા3  ન કરી શકે  (વાયવા ફિડ�ેન્ડ ન કરી શકે)  �ો



�રીર્થીી �યૈારી કરી ત્રણ માસમા,ં  મહત્તમ છ માસમાં મૌખિખક ગોઠવવા અંગે
માગ3દશ3ક દ્વારા વિવદ્યાકીય શાખાને જાણ કરવાની રહશેે.  જો વિવદ્યાર્થીA છ માસ
સધુીમાં �યૈારી કરીને �રી મૌખિખક આપવા સજ્જ ન ર્થીાય �ો �નેે અનતુ્તીણ3
જાહરે કરવામા ંઆવશે.

  મૌખિખક પરીક્ષાનો ઠરાવ માગ3દશ3કે  મદદનીશ  કુલસખિચવ, વિવદ્યાકીય  શાખાને મોકલવાનો રહશેે.
મદદનીશ કુલસખિચવે આ ઠરાવને,  કુલનાયકની આખરી માન્ય�ા માટે કુલસખિચવને મોકલી આપવાનો
રહશેે. 
25. જાહરે�ામુ:ં
કુલસખિચવ, કુલનાયકના વિનણ3યનો પત્ર મદદનીશ કુલસખિચવ, વિવદ્યાકીય શાખાને સોંપશે. ઉત્તીણ3 વિવદ્યાર્થીA
માટે કુલસખિચવના હસ્�ાક્ષરર્થીી જાહરેનામુ ંબહાર પાડવાનુ ંરહશેે.  પાકી બાધંણીવાળા,  સધુારેલા,  સવંવિધd�
શોધવિનબધંની ત્રણ નકલો �ર્થીા સોફ્ટ કોપી (સીડી)  વિવદ્યાર્થીA વિવદ્યાકીય શાખામા ં રજૂ કરે �ે પછી જ
જાહરેનામુ ંબહાર પાડવાનુ ંરહશેે.
26. ય.ુજી.સી.મા ંસોંપ=ીઃ

26.1 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.(M.Phil./Ph.D.)ની પદવીનુ ં જાહરેનામુ ં પ્રગટ કયા3 પછીના ત્રીસ
ફિદવસમા,ં  �મામ સસં્ર્થીાઓ અને વિવશ્વવિવદ્યાલયો ઉપયોગમા ં લઈ શકે �ે હતેરુ્થીી ઇનફ્લિફ્લબનેટ
(INFLIBNET) પર મકૂવા માટે, વિવદ્યાપીઠે શોધવિનબધંની સોફ્ટ કોપી મોકલવાની રહશેે.

26.2 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી. (M.Phil./Ph.D.)ની પદવી એનાય� કરવાની પ્રફિ&યા અને લઘ�ુમ
ધોરણો અંગેનો વિવશ્વવિવદ્યાલય અનદુાન આયોગ (UGC)  અવિધવિનયમ – 2018  (બીજો
સધુારો)ની જોગવાઈ અનસુાર પદવીની જાહરેા� કરવામા ં આવી છે �ે મજુબનુ ં એક
પ્રમાણપત્ર વિવદ્યાપીઠે વિવદ્યાર્થીAને આપવાનુ ંરહશેે.       

27. પદ�ીદા�ઃ
ઉત્તીણ3 ર્થીયેલા વિવદ્યાર્થીA વિવદ્યાપીઠના �ે પછીના પદવીદાન સમારંભમા ં એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.

(M.Phil./Ph.D.)ની પદવી મેળવવા માટે અરજી કરી શકશે.   વિવદ્યાપીઠનો પદવીદાન સમારંભ મહદંશે
પ્રવિ�વષ3 18 ઑ6ટોબરના રોજ યોજવામા ં આવે છે.  ઉત્તીણ3 વિવદ્યાર્થીAએ એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.
(M.Phil./Ph.D.)ની પદવી મેળવવા માટે અરજીપત્ર ભરવાનુ ંરહશેે.

28. અથFઘટ�ઃ
આ અવિધવિનયમમા ંસમાવિવષ્ટ કોઈ પણ કલમ કે જોગવાઈના સદંભL, અર્થી3ઘટનમા ંકોઈ મ�ભેદ ઉપક્તિસ્ર્થી�

ર્થીાય, �ો કુલનાયકનો વિનણ3ય આખરી અને બધંનક�ા3 રહશેે.
26. વિ�શેષઃ
 એમ.ફિ�લ./પીએચ.ડી.  (M.Phil./Ph.D.)ની પદવી એનાય� કરવાની પ્રફિ&યા અને લઘ�ુમ ધોરણો
અંગેનો વિવશ્વવિવદ્યાલય અનદુાન આયોગ (UGC)  અવિધવિનયમ – 2018 (બીજો સધુારો)  �ા. 7  જાન્યઆુરી,
2022 ની વિવદ્યાસભામા ંમજૂંર ર્થીયાના ફિદવસર્થીી આ અવિધવિનયમનો અમલ કરવાનો રહશેે.



પફિરવિશષ્ટ-I

M.Phil./ Ph.D. �ી �ોં�=ી�ી જાહરેાતનુ ંમાળખું

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠઃ અમદા�ાદ
M.Phil./ Ph.D.�ી �ોં�=ી માટે�ી જાહરેાત

&માકં. ગવૂિવ./ વિવદ્યાવાચ.-                                                     �ા.     /    /20….

ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠના અનસુ્ના�ક વિવભાગોમા ં M.Phil./  Ph.D.  ના કાય3&મમા ં નોંધણી કરાવવા માટે
લાયકા� ધરાવ�ા ઉમેદવારો પાસેર્થીી આ સાર્થીે અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. M.Phil./ Ph.D.ની પદવી
માટે વિવદ્યાપીઠે ઘડેલા પ્રવેશ પરીક્ષાના અવિધવિનયમ અનસુાર આ નોંધણી કરવામા ંઆવશે. �ા.    /    /20...

ર્થીી ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠના મખુ્ય કાયા3લયમા ં .............રૂવિપયા રોકડા/ઓનલાઈન અર્થીવા બેન્ક ચલણ
માર��ે �ી પેટે ભરીને સખૂિચ� અરજીપત્ર મેળવી શકાશે/ઓનલાઇન ભરી શકાશે.

સપં=ૂF રીતે ભરેલુ ંઅરજીપત્ર મોકલી આપ�ા�ી/અપલોડ કર�ા�ી અંવિતમ તારીખ .................. છે.    

સચૂ�ાઓઃ M.Phil./ Ph.D.

1. વિવદ્યાશાખા/ વિવષયવાર ખાલી જગ્યાઓની ક્તિસ્ર્થીવિ� નીચે મજુબ છે.

   &મ    વિવષય     ખાલી જગ્યાની સખં્યા  &મ      વિવષય     ખાલી જગ્યાની સખં્યા

(1) (8)

(2) (9)

(3) (10)

(4) (11)

(5) (12)

(6) (13)

(7) (14)

2. M.Phil./ Ph.D. મા ંપ્રવેશ માટે પો�ાની અરજી મોકલ�ા પહલેા ંખાલી જગ્યાની ઉપરો6� ક્તિસ્ર્થીવિ�
�પાસી લેવી.

3. પ્રવેશ લાયકા�, પ્રવેશ પરીક્ષાનુ ંસ્વરૂપ �ર્થીા �ીના માળખા સબંવંિધ� માફિહ�ી વિવદ્યાપીઠના મખુ્ય
કાયા3લયમારં્થીી મેળવી શકાશે.

4. રૂબરૂમા ંઅરજીપત્ર મેળવવા ઇચ્છ�ા ઉમદેવારે ........... રૂવિપયા ભરીને �ે મેળવી શકશે.



5. વિવદ્યાપીઠની વેબસાઈટ ‘www.gujaratvidyapith.org’  પરર્થીી પણ અરજીપત્ર ડાઉનલોડ કરી
શકાશે.  સ્ટેટ બેન્ક ઓ� ઇન્ડિન્ડયા,  આશ્રમરોડ બ્રાન્ચનો કુલસખિચવ,  ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠના નામનો
................. રૂવિપયાનો ફિડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અરજીપત્ર સાર્થીે મોકલવાનો રહશેે.

6. વિવવિવધ કક્ષાઓમા ંઅનામ� જગ્યાઓની જોગવાઈ અનામ� અંગેના �ત્કાલીન વિનયમો અનસુાર
કરવાની રહશેે.

7. જરૂરી દસ્�ાવજેો સાર્થીેનુ ંભરેલુ ંઅરજીપત્ર ઉમદેવારે �6� ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠના મખુ્ય કાયા3લયમાં
આપવાનુ ંરહશેે.

8. છેલ્લી �ારીખ પછી મળેલા ંઅરજીપત્રો ધ્યાનમા ંલેવામા ંનહીં આવે.

                                                                        કુલસણિચ�
                                                                    ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ

                                                                         અમદા�ાદ

   



પફિરવિશષ્ટ-II

�ોં�પોથી (ણિબ�-વિ��ાસી વિ�દ્યાથV માટે)

મલુાકાત �ોં�

1) વિ�દ્યાથVનુ ં�ામઃ
2) મલુાકાત ક્રમાકંઃ
3) માગFદશFક�ે મળ્યા�ી તારીખઃ _ _ / _ _ / 20....

4) મળ્યા�ો સમયગાળોઃ    _ _ . _ _      થી     _ _ . _ _     �ાગ્યા સ�ુી   

5) વિ�દ્યાથVએ તપાસ માટે રજૂ કરેલુ ંલેખ�કાયFઃ

6) પ�ૂF મલુાકાત બાદ વિ�દ્યાથV દ્વારા શો�કાયFમા ંથયેલી પ્રગવિતઃ

7) વિ�દ્યાથVએ હાથ �ર�ા�ી કામગીરીઃ

8) આગામી મલુાકાત�ી તારીખઃ   _ _ / _ _ / 20....  �ારઃ                 સમયઃ  _ _ . _ _          

                                                                            વિ�દ્યાથV�ા હસ્તાaર
9) માગFદશFક�ા ંસચૂ�ોઃ

માગFદશFકનુ ં�ામઃ                                                        માગFદશFક�ા હસ્તાaર                                



પફિરવિશષ્ટ-III

પ્રગવિત અહ�ેાલ

1. વિ�દ્યાથVનુ ં�ામઃ
2. વિ�ભાગઃ
3. M.Phil./Ph.D.�ો �ોં�=ીક્રમાકંઃ
4. �ોં�=ી તારીખઃ
5. શો�વિ�બ�ં�ો વિ�ષયઃ
6. માગFદશFકનુ ં�ામઃ
7. અહ�ેાલ�ો સમયગાળોઃ   તા.  ____/ ___/ 20         થી  તા.  ____/ ___/ 20

8. અહ�ેાલ�ો સત્રકમાકંઃ
9. માગFદશFક�ે મળ્યા�ી તારીખોઃ
10. �ાચેંલા ંપસુ્તકો�ી સણૂિચઃ

11. પ્રત્યaકાયF�ો અહ�ેાલ(સસં્થા અ�ે સ્થળો�ી વિ�ગતો સફિહત):

12.  સશંો�� સદંભ̀ વ્યક્તિKતઓ�ી લી�ેલી મલુાકાતો (�ામ અ�ે હોદ્દા સફિહત):

13.  સત્ર દરવિમયા� કરેલુ ંકાયFઃ



14. આગામી સત્રનુ ંઆયોજ�ઃ

_______________________

તા.  ____/ ___/ 20                                                             વિ�દ્યાથV�ી સહી

______________________________________________________________________________

સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ� (RAC) �ો અણિભપ્રાયઃ

________________________

તા.  ____/ ___/ 20                          સશંોધન સલાહકાર સવિમવિ��ા સભ્યો�ી સહી

______________________________________________________________________________

કુલસણિચ��ી �ોં�ઃ

_______________________

તા.  ____/ ___/ 20                                                             કુલસણિચ��ી સહી



પફિરવિશષ્ટ-IV

M.Phil./ Ph.D.�ા શો�વિ�બ�ંનુ ંમાળખું

શોધવિનબધંનુ ંમાળખુ ંનીચે પ્રમાણે રહશેે.
1. નકલો માટે સારી ગણુવત્તાવાળો કાગળ વાપરવાનો રહશેે. રજૂ કરવામા ંઆવનારા વિનબધંના

લખાણમા ંકાળા-ભખૂરા કે એવા કોઈ પણ પ્રકારના ડાઘા વિવનાની એકધારી ગણુવત્તાવાળી
ઝેરોક્ષ નકલો કરાવવાની રહશેે.

2. બધી જ નકલોનુ ંલખાણ A4 સાઈઝના સ�ેદ કાગળની     બન્ને      બાજુ     1.5 લાઈન સ્પેસમા ંટાઈપ
કરેલુ ંહોવુ ંજરૂરી છે.

3. ગજુરા�ી, ફિહદંી લખાણ માટે યવુિનકોડ �ોન્ડ (શ્રવુિ�, મગંલ જેવા યવુિનકોડ) અને અં�ેજી લખાણ
માટે ટાઈમ્સ ન્ય ુરોમન �ોન્ટના સદંભL ઉપયોગમા ંલેવાના �ોન્ટનુ ંમાપ નીચે દશા3વ્યુ ંછે.

i. પ્રકરણ/ પફિરવિશષ્ટનુ ંશીષ3ક    14  પોઇંટ  બોલ્ડ
ii. શીષ3ક/ પેટા શીષ3ક 12 પોઇંટ બોલ્ડ
iii. પાઠ 12 પોઇંટ
iv. પાદટીપ  9 પોઇંટ
v. સદંભ3સખૂિચ 12 પોઇંટ

4. બાધંણી �ર� 1.5 ઇંચ જ્યારે અન્યત્ર 1 ઇંચનો માજિ½ન છોડવાનો રહશેે.
5. પષૃ્ઠ&માકં,  હડેર �ર્થીા ફુટરને માજિ½નની અંદર મકૂી શકાશે,  પરંત ુ કોઈપણ સજંોગોમા ં �ે

પષૃ્ઠની ધારર્થીી ઓછામા ંઓછુ ંઅધm ઇંચ દૂર રહ ે�મે મકૂવાના ંરહશેે.
6. શોધવિનબધંના પ્રત્યકે પષૃ્ઠ (કોરા પષૃ્ઠ સફિહ�)ને &માકં આપવાના રહશેે. અલબત્ત, કોરા પષૃ્ઠ

કે પ્રર્થીમ પષૃ્ઠ પર પષૃ્ઠ&માકં છાપવાનો રહશેે નહીં.  કોરા પષૃ્ઠ,  પ્રસ્�ાવના,  અન&ુમખિણકા,
સારણીસખૂિચ, આકૃવિ�સખૂિચ, પફિરવિશષ્ટસખૂિચને રોમન ખિલવિપમા ંઅલગર્થીી  &માકં આપવાના રહશેે.
શોધવિનબધંના ંપ્રકરણ, આકૃવિ�, આલેખ, નકશા, સદંભ3સખૂિચ, પફિરવિશષ્ટ ઇત્યાફિદ દરેકને સળંગ
પષૃ્ઠ&માકં આપવાના રહશેે.

7. જ્યારે કોઈ આકૃવિ�, આલેખ, નકશા કે લખાણને આડુ ં(Landscape) મકૂવાનુ ંર્થીાય ત્યારે �ેનો
આધાર (Bottom) બાધંણીની સામેની ધાર �ર� રહ ે�ે રી�ે �નેે ગોઠવવાનુ ંરહશેે.

8. શોધવિનબધંની પીઠ (Spine) પર પદવીનુ ંનામ, શોધવિનબધંના વિવષયનુ ંસખંિક્ષ�� શીષ3ક અને
વિવદ્યાર્થીAનુ ંનામ મકૂવાનુ ંરહશેે.

9. શોધવિનબધં જે ભાષામા ંહોય �ે ભાષામા ંજ આવરણ પષૃ્ઠ (Cover Page)  અને શીષ3કપષૃ્ઠ
(Title Page)નુ ં લખાણ રાખવાનુ ં રહશેે.  શીષ3કપષૃ્ઠ (Title Page)ના પછીના &મે વૈકપ્તિલ્પક



ભાષામા ંશીષ3કપષૃ્ઠ પનુઃ રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. વૈકપ્તિલ્પક ભાષા નીચે મજુબ રહશેે.
વિ�બ�ં�ી ભાષા �ૈકલ્પિલ્પક ભાષા

i. ગજુરા�ી/ફિહન્દી અં�ેજી
ii. અં�ેજી ગજુરા�ી/ફિહન્દી

iii. ગજુરા�ી/ફિહન્દી વિસવાયની અં�ેજી અને ગજુરા�ી/ફિહન્દી
  કોઈ પણ ભાર�ીય ભાષા આ ફિકસ્સામા ં વધારાના એકને બદલે

બે શીષ3કપષૃ્ઠ મકૂવાના ર્થીશે.

iv. અં�ેજી વિસવાયની કોઈ પણ          ,,                         ,,      

  વિવદેશી ભાષા  

  

10. શોધવિનબધંના વિવખિભન્ન વિવભાગોનો &મ આ પ્રમાણે રહશેે.
i. આવરણ પષૃ્ઠ(પાકંુ)

ii. કોરંુ પષૃ્ઠ
iii. શોધવિનબધંની ભાષામા ંશીષ3કપષૃ્ઠ
iv. વૈકપ્તિલ્પક ભાષા/ભાષાઓમા ંશીષ3કપષૃ્ઠ/પષૃ્ઠો
v. વિવદ્યાર્થીA-માગ3દશ3કનુ ંપ્રમાણપત્ર (પફિરવિશષ્ટ-5 મજુબ)

vi. પ્રસ્�ાવના/આભાર
vii. અન&ુમખિણકા (પષૃ્ઠ&માકં સફિહ�)

viii. સારણી સખૂિચ (પષૃ્ઠ&માકં સફિહ�)

ix. આકૃવિ�/ આલેખ/ નકશા/ સકેં્ષપ સખૂિચ (પષૃ્ઠ&માકં સફિહ�)

x. પ્રકરણો
xi. સદંભ3સખૂિચ (References)

xii. વાડ્મયસખૂિચ (Bibliography)

xiii. પફિરવિશષ્ટો
xiv. પાફિરભાવિષક શબ્દસખૂિચ
xv. કોરંુ પષૃ્ઠ

xvi. સારસકેં્ષપ/સારાશં/abstract

xvii. સશંોધનપત્રના પ્રકાશન સબંવંિધ� વિવગ�ો



પફિરવિશષ્ટ-V

પ્રમા=પત્ર

આર્થીી હુ ં                                                                                                                    લખી આપુ ંછુ ંકે �રં્થીાલય અર્થીવા

દસ્�ાવેજીકરણ  કેન્દ્રના  કોઈ  કાય3  માટે  મારા  શોધવિનબધંનો  કોઈ  ભાગ  કે  સપંણૂ3  શોધવિનબધં

કોઈ�ે  સોંપવામા ં આવશે  �ો  �ેનો  મને  કોઈ  વાધંો  નર્થીી.

સ્થળ    ׃                                          વિ�દ્યાથV�ી સહી ׃                                        

તારીખ  ׃                                         વિ�દ્યાથVનુ ં�ામ ׃                                        

માગFદશFક�ી સહી  ׃                                                                               

માગFદશFકનુ ં�ામ  ׃                                                                                

સર�ામુ ં  ׃                                                                                 

                                                                                    

                                                                                     



પ્રમા=પત્ર

આર્થીી હુ ં/ અમે                                                  પ્રમાણપત્ર આપુ ંછુ ં /  આપીએ છીએ કે મારા /

અમારા સીધા માગ3દશ3ન હઠેળ  ગજૂરા�  વિવદ્યાપીઠમા ં                                                                           

                                            ની પદવી મેળવવાના ભાગરૂપે સશુ્રી/શ્રી                                                   

                                            દ્વારા___________________________ વિવદ્યાશાખાના                         

                                                               વિવષયમા ં  રજૂ  કરવામા ં  આવેલો  શોધવિનબધં  કે  જેનું

શીષ3ક                                                                                                                                                              

છે �ે વિવશ્વસનીય અને પદ્ધવિ�સરનુ ં યોગ્ય શોધકાય3 છે.  ગજૂરા� વિવદ્યાપીઠ અર્થીવા અન્ય કોઈ

વિવશ્વવિવદ્યાલય (યવુિનવવિસdટી)મા ંઆ  શોધકાય3નો  કોઈપણ  ભાગ  બીજી  કોઈ  પદવી  માટે  રજૂ

કરવામા ં આવ્યો  નર્થીી.

સ્થળ    ׃                                          માગFદશFક�ી સહી ׃                                                  

તારીખ  ׃                                         માગFદશFકનુ ં�ામ ׃                                                   

સર�ામુ ં  ׃                                                                   

                                                                      
                                                                       

સહમાગFદશFક�ી સહી ׃                             

સહમાગFદશFકનુ ં�ામ ׃                                

સર�ામુ ં  ׃                                                                   

                                                                      
                                                                       



બાહં�ેરી

આર્થીી  હુ ં બાહંધેરી આપુ ં છુ ં કે  આ  શોધવિનબધંમા ં પ્રસ્ત�ુ  સમ�  સશંોધનકાય3          

             વિવષયમા ં                             ની પદવી પ્રા�� કરવાના ભાગરૂપે નીચે સહી કરનારા         

                                                                                                          ના સીધા માગ3દશ3ન અને  દેખરેખ

હઠેળ  રજૂ  કરવામા ં  આવ્યુ ં  છે.  આ  સશંોધનકાય3નો  કોઈપણ  ફિહસ્સો  બીજી  કોઈ  પદવી  માટે

રજૂ  કરવામા ં આવેલો  નર્થીી.     

સ્થળ    ׃                                          વિ�દ્યાથV�ી સહી ׃                                        

તારીખ  ׃                                         વિ�દ્યાથVનુ ં�ામ ׃                                        

માગFદશFક�ી સહી  ׃                                                                               

માગFદશFકનુ ં�ામ  ׃                                                                                

સર�ામુ ં  ׃                                                                                 

                                                                                    

                                                                                     

સહમાગFદશFક�ી સહી ׃                                           

સહમાગFદશFકનુ ં�ામ ׃                                              

સર�ામુ ં  ׃                                                                                 

                                                                                                  
                                                                                    



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  center.

Place ׃                                              Student’s Signature ׃                                

Date ׃                                               Student’s Name׃                ____________  

Supervisor’s Signature׃                                                           

Supervisor’s Name ׃                                                              

Supervisor’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                                   subject of the

_______________________ faculty of Gujarat  Vidyapith,  Ahmedabad  is

a  faithful  record  of  bona  fide  research  work  carried  out  by  her/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.  

Place ׃                                     Supervisor’s Signature ׃                                    

Date ׃                                     Supervisor’s Name ׃                                        

Supervisor’s Address׃                                        
                                          
                                          

Place ׃                                     Co-Supervisor’s Signature ׃                              

Date ׃                                     Co-Supervisor’s Name׃                                     

Co-Supervisor’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  her/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.

Place ׃                                              Student’s Signature ׃                             

Date  ׃                                              Student’s Name׃                ____________  

Supervisor’s Signature׃                                                           

Supervisor’s Name ׃   ______________________________  

Supervisor’s Address׃                                                              
                                                            
                                                            

Co-Supervisor’s Signature׃                                                     

Co-Supervisor’s Name׃                                                           

Co-Supervisor’s Address ׃                                                       
                                                            
                                                            



प्रमाणपत्र

मैं                                                                                                 नि�वेद� करता हँू किक, गं्रथालय या

दस्तावेजी काय� हेतु मेरे शोधनि�बंध का किकसी भाग या संपूर्ण� शोधनि�बंध किकसी को दिदये जा�े पर मुझे

किकसी प्रकार की आपत्ति)त �हीं होगी ।

स्थळ    ׃                                          वि�द्याथ� के हस्ताक्षर ׃               

दि�नांक  ׃                                          वि�द्याथ� का नाम ׃                                     

मार्ग��र्श�क के हस्ताक्षर ׃                                                                                 

मार्ग��र्श�क का नाम ׃                                                                                 

             पता                                                                                  ׃

                                                                              

                                                                               



प्रमाणपत्र

मैं/हम                                                  प्रमार्णपत्र प्रदा� करता/ते हँू/है किक, मेरे/हमारे माग�दश��

तहत गूजरात विवद्यापीठ की                                                                                                         उपाधिध हेतु

श्री                                                                                                   द्वारा                                                        

विवद्याशाखा के ___________________ विवषय में प्रस्तुत शोधनि�बंध त्तिजसका शीष�क                        

                                                                                                                                                           है, वह एक

विवश्वस�ीय एवं उधि9त संशोध�काय� है । गूजरात विवद्यापीठ या अन्य किकसी विवश्वविवद्यालय में इस

सशंोध�काय� का कोई भाग अन्य उपाधिध हेतु प्रस्तुत �हीं किकया गया है।

स्थळ    ׃                                               मार्ग��र्श�क के हस्ताक्षर ׃                                                   

दि�नांक  ׃                                               मार्ग��र्श�क का नाम ׃                                                        

           पता   ׃                                              

                                                        

                                                         

स्थळ    ׃                                               सह-मार्ग��र्श�क के हस्ताक्षर ׃                             

दि�नांक  ׃                                               सह-मार्ग��र्श�क का नाम ׃                                                  

           पता   ׃                                              
                                                        

                                                           



वि�श्�ास  -  पत्र  

मैं नि�वदे� करता हँू किक, इस शोधनि�बंध में प्रस्तुत समग्र सशंोध�काय�                                   

                   विवषय में                               उपाधिध हेतु                                                                                       

के माग�दश�� में प्रस्तुत किकया है । इस सशंोध�काय� का कोई भी भाग अन्य किकसी उपाधिध हेतु प्रस्तुत

�हीं किकया गया है ।

स्थळ    ׃                                          वि�द्याथ� के हस्ताक्षर ׃               

दि�नांक  ׃                                          वि�द्याथ� का नाम ׃                                     

मार्ग��र्श�क के हस्ताक्षर ׃                                                                                 

मार्ग��र्श�क का नाम ׃                                                                                 

             पता                                                                                  ׃

                                                                              

                                                                               

सह-मार्ग��र्श�क के हस्ताक्षर ׃                                                                               

सह-मार्ग��र्श�क का नाम ׃                                                                                 

             पता                                                                                  ׃

                                                                              

                                                                               



પફિરવિશષ્ટ-VI

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ׃   અમદા�ાદ
ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ�ા  M.Phil./Ph.D. અભ્યાસક્રમ

અંતગFત શો�વિ�બ�ં વિ�શે પરીaક�ો લેણિખત અહ�ેાલ
પરીaાથVનું     �ામ  .׃

(અટક- નામ- વિપ�ાનુ ંનામ)

સર�ામું ׃.

વિ�દ્યાશાખાનું     �ામ  .׃

વિ�ભાગનું     �ામ  
વિ�ષય ׃.

શો�વિ�બ�ંનું     શીષFક  .׃

માગFદશFકનું     �ામ  ,   હોદ્દો     અ�ે     સર�ામું  .׃

વિ�બ�ં     પરીa=     માટે     મળ્યા�ી     તારીખ  .׃

વિ�બ�ં     તપાસી�ે     પ=ૂF     કયાF�ી     તારીખ  .׃

.

       મેં ઉપરોKત પદ�ી માટે�ો ઉપરોKત શો�વિ�બ�ં પરૂો તપાસ્યો છે. તે અંગે મારા ંમતંવ્યો �ીચે
મજુબ છે.

....૨



׃ ૨ ׃

(૧) શો�વિ�બ�ંનું     શીષFક  ׃- યોગ્ય છે. / વિ�ષય�સ્ત�ેુ અનરુૂપ �થી. / અસ્પષ્ટ છે. / અપરુત ુછે.

શીષFક જો અયોગ્ય હોય તો ׃

કર�ા�ો થતો સ�ુારો દશાF�ો.

(૨) શો�વિ�બ�ં     રજૂ     કર�ાર�ી     વિ�બ�ં�ી     રજૂઆત     અંગે  ׃  -  
(     ગ=ુ�ી વિ�ગતઃ �ધુ સારંુ 17-20,  સારંુ 13-16,  મધ્યમસર 9-12.  �બળંુ 5-8,   અવિત �બળંુ 1-4)

ક્ર
મ

વિ�ગત
�ધુ
સારંુ

સારંુ મધ્યમસર �બળંુ અવિત �બળંુ
 પ્રાપ્ત ગ=ુ

પ્રત્યેકમાં
20 માથંી
આપ�ા

૧. ભાષા
૨. અણિભવ્યક્તિKત
૩. લખા=�ી સઘુડતા
૪. રજૂઆત�ી �ૈજ્ઞાવિ�કતા

૫.
સશંો�� પદ્ધવિત 

(Research Methodology)

કુલ ગ=ુ 100 માથંી

(૩) શો�વિ�બ�ંમાં     પરીaાથV�ા     સ્�ાધ્યાયનું     પ્રવિતણિબંબ  ׃  -  

૧.

૨.

૩.

(૪) શો�વિ�બ�ંમાં     રજૂ     કરેલાં     તાર=     અ�ે     અથFઘટ�     અંગે  ׃  -  
૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

૬.

૭.

૮.

૯.

૧૦.



....૩
׃ ૩ ׃

(૫) દરેક     પ્રકર=માં     આપેલી     માફિહતી�ી     અવિ�કૃતતા     વિ�શે     પ્રકર=�ાર     મતંવ્ય  ׃  -  

પ્રકર=     -   ૧  .  

પ્રકર=     -   ૨  .  

પ્રકર=     -   ૩  .  

પ્રકર=     -   ૪  

પ્રકર=     -   ૫  

ઉપસહંાર      ׃  -  



...૪
׃ ૪ ׃

(૬) શો�વિ�બ�ં     પ્રકાશ�     કર�ા     અંગે     અણિભપ્રાય     /   સચૂ�ો     ׃  -  
(સચૂનો વધારે હોય �ો અન્ય પેજ ઉપર લખીને અહવેાલ સાર્થીે જોડી શકો છો.)

 ૧. યથા�ત ્પ્રકાશ� કર�ા�ી પર�ા�ગી આપ�ી.

૨. ટૂંકા�ી�ે પ્રકાશ� કર�ા�ી પર�ા�ગી આપ�ી.

૩. �ીચે�ા સ�ુારા કરી�ે પ્રકાશ� કર�ા�ી પર�ા�ગી આપ�ી.
(૧)  ׃

(૨)  ׃

(૩)  ׃

(૭) શો�વિ�બ�ં�ી     મયાFદા׃-

૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

(૮) શો�વિ�બ�ં�ી     વિ�શેષતા     ׃  -  
૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

....૫



׃ ૫ ׃

 મારો અણિભપ્રાય છે કે સશુ્રી/શ્રી                                                                                                 �ો

પ્રસ્તતુ શો�વિ�બ�ં M.Phil./Ph.D.  �ી પદ�ી કaા�ો છે/�થી.  શો�વિ�બ�ંનુ ં તાર= મૌણિલક

છે/�થી.  �વુ ંઅથFઘટ� દશાF�ે છે/દશાF�ત ુ ં�થી.  આથી આ શો�વિ�બ�ં M.Phil./Ph.D.�ી પદ�ી

માટે સ્�ીકાર�ા યોગ્ય છે/�થી.  ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ�ા વિ�યમ અનસુાર શો�કતાF ઉમેદ�ાર�ી

તેમ�ા આ શો�વિ�બ�ં વિ�શે મૌણિખક પરીaા રાખ�ા�ી ભલામ= છે/ભલામ= �થી.

મૌણિખક     પરીaામાં     �ીચે�ા     મદુ્દાઓ     ચકાસ�ા�ી     મારી     ભલામ=     છે      ׃  -  

૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

૬.

૭.

તારીખ                                                               ׃

સ્થળ ׃                              (પરીaક�ી સહી)


