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8. િવ$ાવાચ&પિતની ન*ધણી
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14. સશંોધન િવષયમા ંફ0રફાર

15. શોધિનબધંના શીષ�કમા ંફ0રફાર
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18. શોધકાય�મા ં�ગિત અને શોધિનબધંની સ*પણી =વૂ@નો પ	રસવંાદ

19. શોધિનબધં(ુ ંપ	ર)પ

20. શોધિનબધંની સ*પણી

21. શોધિનબધં(ુ ં<Aૂયાકંન

22. મૌCખક પર/Eા (Viva Voce)

23. Fહ0રના<ું
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1. ш%�&�� �'���(�� 

આ અિધિનયમમા ં વપરાયેલા ં ક0ટલાકં પદોનો અથ� આ �માણે છે,  િસવાય ક0 આ પદો Nજૂરાત િવ$ાપીઠના

કાયદાઓ, ધારાધોરણો ક0 વટPકુમથી અ2યK પ	રભાિષત કરવામા ંઆQયા ંહોય. 

1.1 ‘િવ$ાપીઠ’ એટલે Nજૂરાત િવ$ાપીઠ.

1.2 ‘ઉમેદવાર’ એટલે એવી Qય"#ત ક0 Tણે િવ$ાવાચ&પિતના અ'યાસ�મમા ં�વેશ માટ0 અરG કર/

છે.

1.3 ‘િવ$ાથ4’ એટલે એવી Qય"#ત ક0 Tણે િવ$ાવાચ&પિતના અ'યાસ�મમા ં�વેશ મેળQયો છે અને

Tની ન*ધણી થયેલી છે.

1.4 ‘માગ�દશ�ક’ Tને િવ$ાપીઠ :ારા સશંોધન માગ�દશ�ક તર/ક0ની મા2યતા આપવામા ંઆવી છે.

1.5 ‘અVયાપક’ એટલે એવી Qય"#ત ક0 Tની િનમ8કૂ વ&Wતુઃ શૈECણક જ�યા પર િનયમોથી રચાયેલી

પસદંગી સિમિત :ારા થયેલી છે.

1.6 ‘સહમાગ�દશ�ક’ એટલે સ ં#ુત માગ�દશ�નના 	ક&સામા ંY:તીય માગ�દશ�ક.

1.7 ‘સબંિંધત િવષય’  એટલે એવો િવષય ક0 Tને સબંિંધત િવષય માનવામા ં આQયો હોય અને

િવ$ાપીઠ :ારા Tને સબંિંધત િવષય તર/ક0 વગ4Zૃત કરવામા ંઆQયો હોય.

1.8 ‘સK’ એટલે �)��*� 	�� �	�'+���& અ'યાસનો સમયગાળો.

1.9 ‘<દુત વધારો’ એટલે ન*ધણીના ચાર સK પછ/નો લબંાવવામા ંઆવેલો સમયગાળો.

1.10 ‘ન*ધણી’ એટલે િવ$ાવાચ&પિતના કાય��મ \તગ�ત શોધકાય� હાથ ધરવા માટ0ની ઉમેદવારની

ન*ધણી,  T ઉમેદવાર અ'યાસકાય�મા ં ઉ]ીણ� થયો હોય અને Tનો સશંોધન �&તાવ િવ$ાપીઠ

:ારા &વીકારવામા ંઆQયો હોય.

1.11  ‘પર/Eક’ એટલે લેCખત પર/Eા ક0 શોધિનબધંની તપાસ માટ0 િવ$ાપીઠ :ારા િન #ુત કરવામાં

આવેલ ત^_, અને સબંિંધત માગ�દશ�ક.  

1.12  ‘િવ$ાસભા’(એક0ડ0િમક કાઉ"2સલ) એટલે Nજૂરાત િવ$ાપીઠની િવ$ાસભા.

1.13  ‘િવ$ાવાચ&પિત’ એટલે ડૉ#ટર ઓફ 	ફલોસોફ/(Ph.D.). 

2. �	���&,�

આ અિધિનયમ બધા જ માગ�દશ�કો, સહમાગ�દશ�કો, પર/Eકો, ઉમેદવારો અને િવ$ાથ4ઓને લાN ુપડશે.

3. -./0��

આ અ'યાસ�મનો ઉ�ે�ય િવ$ાથ4ને સશંોધનની તાલીમ આપવાનો તથા તે માટ0ની &વતKં તપાસ અને

<ળૂbતૂ શોધકાયc માટ0 તૈયાર કર/ પોતાના િવષયEેK અને Qયવસાયના _ાનમા ંસાથ�ક યોગદાન માટ0 સEમ

બનાવવાનો છે.  આ તાલીમ �	�યાનો \ત નથી પરંW ુ ફળદાયી સશંોધનની કાર	કદd માટ0(ુ ંસાધન છે.  આ
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ઉ�ે�યની �ાefત માટ0 નીચેની બાબતો િસg કરવાની રહ0શે.

• પસદં કર0લી િવ$ાશાખામા ં<ળૂbતૂ _ાનની �ાefત.

• સશંોધન EેKે hડાણ=વૂ�કના _ાનની �ાefત.

• સબંિંધત િવષયEેKમા ંસશંોધન ઉપકરણોના ઉપયોજનની Eમતાની �ાefત.

• <ળૂbતૂ સશંોધનો હાથ ધરવા માટ0ના ંજ)ર/ કૌશAયો અને Eમતાની �ાefત. 

 

4. �&1����

4.1 Nજૂરાત િવ$ાપીઠમા ં T િવષયમા ં અ(&ુનાતક િશEણ/  સશંોધનની Qયવ&થા છે તે િવષયમાં

ઉમેદવાર િવ$ાવાચ&પિતની ન*ધણી માટ0 લાયક ગણાશે.  અ(&ુનાતકના T િવષયમા ં /  સબંિંધત

િવષયમા ં અથવા િવ$ાવાચ&પિતના હ0W ુ માટ0 િવ$ાપીઠ0 T પદવીને સમકE પદવી તર/ક0ની

મા2યતા આપી છે તેમા ંઉમેદવાર0 ઓછામા ંઓછા Zુલ 55 ટકા Nણુ (7 પોiટ &ક0લમા ંB અથવા 10

પોiટ &ક0લમા ંB+) મેળQયા હોય તે આવ�યક છે. jતરિવ$ાક/ય અ'યાસ�મોમા ંઉપરની &પJટતા

લાN ુપડશે ન	હ.

4.2 અ(kુCૂચત Fિત ક0 અ(kુCૂચત જનFિત તથા ઉlત વગ�મા ં સમાવેશ ન પામતા (નોન

	�િમલેયર)  અ2ય પછાત વગ�ના ઉમેદવાર0 અ(&ુનાતક કEાએ ઓછામા ં ઓછા 50  ટકા Nણુ

મેળQયા હશે તો તે િવ$ાવાચ&પિતના અ'યાસ�મમા ં�વેશ મેળવવા માટ0 લાયક ગણાશે. 

5. �	/ш�'#���

5.1 �િત વષ� ઑગ&ટ/ સfટ0nબરના સમયગાળામા ંિવ$ાવાચ&પિતમા ંન*ધણી કરવાની રહ0શે.

5.2 માગ�દશ�કો/  િવભાગીય વડાઓએ 15  એિ�લ kધુીમા ં િવ$ાવાચ&પિતના �વેશ માટ0ની ખાલી

જ�યાઓની સ5ંયા િવ$ાપીઠના ZુલસCચવને મોકલવાની રહ0શે.  િવ$ાવાચ&પિતના �વેશ માટ0ની

ખાલી જ�યાઓની સ5ંયા માગ�દશ�કોની સમંિતથી નo/ કરવાની રહ0શે.

5.3 િવ$ાપીઠના ZુલસCચવ એિ�લ/  મે માસમા ં િવ$ાવાચ&પિતના �વેશ \ગેની Fહ0રાત/  kચૂના

આપશે. િવ$ાવાચ&પિતમા ં�વેશ માટ0ની Fહ0રાત(ુ ંપ	ર)પ પ	રિશJટ-1 <જુબ(ુ ંરહ0શે. 

5.4 ભર0લા ંઅરGપKો પરત મેળવવાની છેAલી તાર/ખથી 60 	દવસની \દર પસદંગીની �	�યા =ણૂ�

કરવાની રહ0શે.

5.5 ઉમેદવાર0 િવ$ાપીઠ :ારા આયોpજત નીચે <જુબની બે કસોટ/ઓ આપવાની રહ0શે. 

i. ગાધંીિવચાર - Zુલ Nણુ 50 - સમય 1.5 કલાક

ii. સશંોધન સqજતા - Zુલ Nણુ 50 - સમય 1.5 કલાક 

(સશંોધન(ુ ં પgિતશાr અને jકડાશાr(ુ ં સબંિંધત _ાન -  30  Nણુ મા	હતી અને

�sયાયન ટ0#નોલોG(ુ ંસશંોધનમા ંઉપયોજન - 5 Nણુ

સબંિંધત િવષયEેKના (તૂન �વાહો - 15 Nણુ)

ઉપરો#ત કસોટ/ઓ બે અલગ 	દવસોએ લેવામા ંઆવશે.  �થમ ગાધંી િવચારની કસોટ/ લેવામાં

આવશે. આ કસોટ/મા ં40 ટકા ક0 તેથી વt ુNણુ મેળવનાર ઉમેદવાર સશંોધન સqજતાની કસોટ/

આપી શકશે.
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5.6 <�ુા �માકં 5.5  મા ંkCૂચત બનેં �uપKો માટ0 �u &વ)પ �માણે Nણુ(ુ ં િવતરણ નીચે <જુબ

રહ0શે.

i. હ0WલુEી �કારના �uો    - 15 Nણુ

ii. vૂંક જવાબી �કારના �uો - 15 Nણુ

iii. િનબધં &વ)પના �uો     - 20 Nણુ

5.7 ગાધંીિવચારની કસોટ/ માટ0 Nજુરાતી, 	હ2દ/ અને \wેG એમ Kણેય ભાષામા ંઉપલ�ધ હોય તેવા

=&ુતકો નo/ કરવામા ં આવશે.  ગાધંીિવચારની કસોટ/ માટ0ની ="ુ&તકા નo/ કર/ને તે(ુ ં નામ

ઉમેદવાર અરGપK િવ$ાપીઠમા ંરxૂ કર0 તે સમયે આપવામા ંઆવશે.  -�/�	��2 ��3" ��х	�

��56 ,�)�� �	����� ��27���) 89���) 89� 40 5к� �"; �/<		��� �=6ш/. ગાધંી િવચારની

પર/Eામા ં મેળવેલા Nણુને મે	રટ (<�ુા �માકં 5.12  મા ં kચૂQયા િસવાયના સજંોગોમા)ંની

ગણતર/મા ંVયાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહy.

5.8 �વેશપKો ભરવાની છેAલી તાર/ખથી એક માસ પછ/ ગાધંીિવચારની પર/Eા ગોઠવવાની રહ0શે.

5.9 િવ$ાવાચ&પિતમા ં�વેશ પર/Eાને આધાર0 નીચે <જુબ િવભાગવાર મે	રટ તૈયાર કરવાની રહ0શે.

િવગત   ભારાકં

i. સબંિંધત પારંગત પદવી પર/Eામા ંમેળવેલ ટકાના 40 ટકા

ii. લેCખત પર/Eામા ંમેળવેલ Nણુ (5.5 મા ંદશા�Qયા 

<જુબની સશંોધન સqજતા િવષયક કસોટ/)ના 60 ટકા

iii. સબંિંધત િવ$ાશાખામા ંઅ(પુારંગત(M.Phil.)  5 Nણુ

   iv. T તે િવષયમા ંNજૂરાત િવ$ાપીઠના પારંગત/અ(પુારંગત થયેલા િવ$ાથ4ઓને અwતા�મ

યાદ/ બ2યા પછ/ વધારાના પાચં (5) Nણુ આપવામા ંઆવશે.

5.10 અનામત જ�યાઓની ગણતર/ િવ$ાપીઠ કEાએ સમwતયા Vયાનમા ં લેવાની રહ0શે.  િવિવધ

કEાએ અનામત જ�યાઓની જોગવાઈ �વત�માન ધારાધોરણો <જુબ કરવાની રહ0શે. 

5.11  .ુG.સી.  JRF/  NET/  SET  ઉ]ીણ� ઉમેદવારો માટ0 50  ટકા જ�યાઓ અને તે િસવાયના

ઉમેદવારો માટ0 50  ટકા જ�યાઓ ફાળવવાની રહ0શે.  જ�યાઓની આ ફાળવણી િવ$ાપીઠ કEાએ

કરવાની રહ0શે.  ^યાર0 >".?.��. JRF/ NET/ SLET -�/�	��&�� �)@�� 892 =&� к6 �� =&� �&

�/ �1��8 ����A� �B��#���) �ш/.

5.12 Nજૂરાત િવ$ાપીઠની કોઈ િવ$ાશાખામા ં અ(પુારંગતનો અ'યાસ કયc હોય તેવા  .ુG.સી.

JRF મેળવતા ઉમેદવારને તે િવ$ાશાખામા ંિવ$ાવાચ&પિતના અ'યાસ માટ0  .ુG.સી. JRF/ NET/

SLET ઉ]ીણ� ઉમેદવારો માટ0ની 50  ટકા અનામત જ�યાઓમા ંકોઈ પણ �કારની પર/Eા િવના

સીધો જ �વેશ આપવાનો રહ0શે.  ઉપલ�ધ જ�યાઓની સામે વt ુ ઉમેદવારો હશે તો

અ(પુારંગતની પર/Eા ઉ]ીણ� કયા�ના વષ�ને આધાર0 (વહ0લો તે પહ0લો)  ઉમેદવારને અCwમતા

આપવાની રહ0શે.  કોઈ એક જ વષ�મા ંઅ(પુારંગતનો અ'યાસ કયc હોય તેવા એક કરતા ં વtુ

ઉમેદવારોના 	ક&સામા ં તેમના અ(પુારંગત (માK અ'યાસકાય�)ના અને જો તેમા ંપણ સમાનતા

આવે તો પારંગતના પ	રણામના આધાર0 અCwમતા આપવાની રહ0શે. 

5.13 <�ુા �માકં 5.11 મા ંદશા�Qયા િસવાયના  .ુG.સી. JRF/ NET/ SLET ઉ]ીણ� ઉમેદવારો િવષય
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સબંિંધત પર/Eા (<�ુા �માકં 5.5 -  �uપK ii -  સશંોધન સqજતા િવષયક કસોટ/)  માથંી <"ુ#ત

મેળવી શકશે. આ પર/Eા તેઓ આપવાના છે ક0 નહy તે \ગેની િવગત અરGપKકમા ં&પJટ ર/તે

જણાવવાની રહ0શે. આ <જુબ પર/Eામાથંી <"ુ#ત મેળવી હોય તેવા ઉમેદવારો જો ગાધંી િવચારની

પર/Eામા ં ઉ]ીણ� હોય તો તેમને ગાધંી િવચારની પર/Eાને આધાર0 અCwમતા આપી  .ુG.સી.

JRF/ NET/ SLET  ઉ]ીણ� ઉમેદવારો માટ0ની 50  ટકા જ�યાઓ પૈક/ની બાક/ રહ0તી (<�ુા �માકં

5.11, 5.12 મા ંભરાયા પછ/ની) જ�યાઓમા ં�વેશ આપવાનો રહ0શે. 

5.14 િવ$ાવાચ&પિતના �વેશ માટ0 જો િવ$ાથ4ને �વેશ ફાળQયા પછ/ જ)ર/ સમયમયા�દામા ં ફ/

ભર/ને �વેશ ના મેળવે તો અwતા�મ યાદ/મા ં તે પછ/ આવનારા િવ$ાથ4ને �વેશ આપવાનો

રહ0શે.

6. ��,��ш�к�� ��)�,� ��/ ��>"CD��

6.1 લેCખત પર/Eાના પ	રણામને આધાર0 અwતા�મ (મે	રટ)  <જુબ �વેશયો�ય ઉમેદવારોને  પK

:ારા પ	રણામની Fણ કરવાની રહ0શે.  પK મ{યેથી ઉમેદવાર0 kCૂચત સમયે િવ$ાપીઠમા ં)બ)

<લુાકાત માટ0 સબંિંધત �માણપKોની <ળૂ નકલો સાથે આવવા(ુ ં રહ0શે.  )બ) <લુાકાત

દરિમયાન ઉમેદવારના ં સશંોધન _ાન-કૌશAયો તથા રસની સાથે સાથે �માણપKો પણ

તપાસવાના ં રહ0શે.  �માણપKોને આધાર0 ઉમેદવાર/  િવ$ાથ4 :ારા અગાઉ આપવામા ં આવેલ

મા	હતીમા ંજો કોઈ Eિત =રુવાર થશે તો તે ઉમેદવાર/ િવ$ાથ4નો �વેશ રદ થશે.

6.2 Qય"#તગત )બ) <લુાકાત પછ/ આચાય�/િવભાગીય અVયE,  માગ�દશ�કો અને ઉમેદવારોની

હાજર/મા,ં  સલાહ-મસલત :ારા માગ�દશ�કોની \િતમ પસદંગી અને ફાળવણી કરવાની રહ0શે. આ

=વૂ@ માગ�દશ�કો અને ઉમેદવારોએ પર&પર સશંોધન રસ િવષયક પોતાનો પ	રચય આપવાનો

રહ0શે.  sયારબાદ અwતા�મને આધાર0 માગ�દશ�કની પસદંગી કરવાની રહ0શે.  િવભાગીય અVયEે

સમw કાય�વાહ/ની ન*ધ પર/Eા િવભાગને મોકલવાની રહ0શે.  Tને આધાર0 પર/Eા િવભાગ

�વેશયો�ય ઉમેદવારોને �વેશ-આદ0શ મોકલશે.  �વેશ-આદ0શને આધાર0 ઉમેદવાર0 િનધા�	રત

સમયમા ંફ/ ભરવાની રહ0શે.  

6.3 િવ$ાવાચ&પિતમા ં�વેશ માટ0ની ખાલી જ�યાઓની T ર/તે ગણતર/ કરવામા ંઆવી હતી,  અને

ખાલી જ�યાઓની T સ5ંયા Fહ0રનામામા ં �ગટ કરવામા ંઆવી હતી,  બરાબર તે ર/તે અને

વtમુા ંવt ુતે જ સ5ંયામા ંજ�યાઓ ભરવાની રહ0શે. 

   

7. �	
�	�������� �E���#�!") �	F� ��/ �E���к���(Course Work):

7.1 િવ$ાપીઠમા ંિવ$ાવાચ&પિતમા ંિશEણની Qયવ&થા =ણૂ�કાલીન અને/અથવા \શકાલીન રહ0શે.  

7.2 િવ$ાવાચ&પિતના દર0ક િવ$ાથ4એ ઓછામા ં ઓછા એક સKના સમયગાળા(ુ ં અ'યાસકાય�

કરવા(ુ ંરહ0શે. અ'યાસકાય�ના અ'યાસ�મમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવાનો રહ0શે.

1. સશંોધન(ુ ંપgિતશાr અને jકડાશાrીય પgિતઓ - 100 Nણુ

2. સશંોધનમા ં કnf ટૂર(ુ ં ઉપયોજન -  50  Nણુ (  25  Nણુ લેCખત તથા 25  Nણુ

�ાયોCગક)  આ �uપKના અ'યાસ�મની રચના તથા તેના <Aૂયાકંન(ુ ંઆયોજન

 િુનવિસ|ટ/  કEાએ કરવા(ુ ંરહ0શે.   
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3. સબંિંધત િવષયEેKમા ં સૈgાિંતક તેમજ =વૂ@ થયેલા ં સશંોધનો િવષયક સા	હsયની

સમીEા - 50 Nણુ

7.3  િવ$ાવાચ&પિત કEાએ સબંિંધત િવષયોના xૂથ �માણે કnf ટૂર ઉપયોજનના વગc લેવા(ું

િવ$ાપીઠ0 આયોજન કરવા(ુ ંરહ0શે. 

xૂથ 1 : ભાષા

xૂથ 2 : સમાજિવ_ાન અને સમાજસેવા

xૂથ 3 : િવ_ાન અને કnf ટૂર

7.4 સKાતેં,  7.1  મા ં દશા�વેલા દર0ક િવષયની પર/Eામા ં િવ$ાથ4એ  ઉ]ીણ� થવા માટ0 ઓછામાં

ઓછા 50  ટકા Nણુ મેળવવાના રહ0શે.  અ'યાસકાય�ની પર/Eામા ંઉ]ીણ� ન થનાર િવ$ાથ4ને

બીF સKના \તે એક વધારાની તક આપવાની રહ0શે.  બીF સKને \તે અ'યાસકાય�ની

આપેલ પર/Eામા ંપણ પાસ ન થનાર િવ$ાથ4નો �વેશ આપોઆપ રદ થશે.  અ'યાસકાય�ના

પ	રણામની ફ0રતપાસ કરવી શકશે.                        

7.5 �થમ સK દરિમયાન ત^_ સિમિત સમE િવ$ાવાચ&પિતના િવ$ાથ4એ પોતાના સશંોધન

�&તાવની રxૂઆત કરવાની રહ0શે.  આ માટ0 �sયેક િવ$ાશાખાની સશંોધન માગ�દશ�ક

સિમિત(સબંિંધત િવ$ાશાખાનો િવ$ાવાચ&પિતનો �sયેક માગ�દશ�ક આ સિમિતનો સ'ય રહ0શે

શે )એ િવ$ાવાચ&પિતના માગ�દશ�ક હોય તેવા ઓછામા ં ઓછા દસ અને વtમુા ં વt ુ વીસ

નામની એક યાદ/ Kણ વષ�ના સમયગાળા માટ0 પર/Eા િનયામકને આપવાની રહ0શે. સશંોધન

�&તાવની તપાસ માટ0 ત^_ોની આ યાદ/માથંી Zુલનાયક બે ત^_ોના નામ પસદં કરશે.  

7.6 ત^_ સિમિતમા ંિનnનCલCખત સ'યોનો સમાવેશ કરવાનો રહ0શે.

i. બે િવષય િનJણાતો - તે પૈક/ના એક અVયE

ii. મહાિવ$ાલયના આચાય�/ સયંોજક - સ'ય 

iii. િવભાગીય અVયE - સ'ય 

iv. માગ�દશ�ક અને સહમાગ�દશ�ક - સ'યો

7.7 સશંોધન �&તાવમા ં િવ$ાથ4એ કર0લા દ0ખાવ(ુ ં <Aૂયાકંન ત^_ સિમિત :ારા હાથ ધરવામાં

આવશે. ત^_ સિમિત સશંોધન �&તાવનો &વીકાર કરશે / kધુારા kચૂવશે/ અ&વીકાર કરશે.

7. 8 ત^_ સિમિત સમE સતંોષકારક દ0ખાવ ન કરનારા િવ$ાથ4ને Kણ માસ પછ/ અને વtમુાં

વt ુછ માસના સમયગાળામા ંપોતાના સશંોધન �&તાવને kધુાર/ને =નુઃ રxૂ કરવા માટ0ની

એક તક આપવાની રહ0શે.  સશંોધન �&તાવની =નુઃ તપાસ માટ0 Zુલનાયક ત^_ોના નામની

સમw kCૂચમાથંી =નુઃ કોઈપણ બે નામ પસદં કરશે. (�થમ તપાસ વખતે T નામ હતા તે

પણ હોઈ શક0).  આ સમયગાળામા ં=નુઃ સશંોધન �&તાવ રxૂ ન કયc હોય અથવા સશંોધન

�&તાવ &વીકાય� ન બ2યો હોય તેવા િવ$ાથ4નો �વેશ આપોઆપ રદ થશે.
,

8. �	
�	�������� �G�;��

િવ$ાવાચ&પિતની તમામ �વેશ�	�યા =ણૂ� કર/,  �વેશ-આદ0શને આધાર0 ફ/ ભરનારા િવ$ાથ4ની ન*ધણી

કરવાની રહ0શે. અ'યાસકાય�મા ંઉ]ીણ� થયા હોય તેમજ Tનો સશંોધન �&તાવ  &વીકારવામા ંઆQયો હોય તેવા

િવ$ાથ4 પોતા(ુ ંશોધકાય� ચા} ુરાખી શકશે.  �થમ સKના \તે �થમ તક વખતે અ'યાસકાય�મા ંઅ(તુીણ�
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થયા હોય પણ તેમનો સશંોધન �&તાવ &વીકારવામા ંઆQયો હોય તેવા િવ$ાથ4 પોતા(ુ ંશોધકાય� ચા} ુરાખી

શકશે. આવા િવ$ાથ4એ અ'યાસકાય�ની પર/Eા Y:િતય તક વખતે પાસ કરવી અિનવાય� ગણાશે. અ2યથા તેવા

િવ$ાથ4નો �વેશ આપોઆપ રદ ગણવામા ંઆવશે.

9. �ш��, =���2 ��/ �,�� �=6	� �

9.1 િવ$ાવાચ&પિતના �sયેક િવ$ાથ4એ િવ$ાપીઠના િશ&ત \ગેના િનયમો અને પરંપરાઓને

અ?કૂપણે અ(સુરવાના ં રહ0શે.  સફાઈ,  �ાથ�ના,  કાતંણ,  ખાદ/,  છાKાવાસ (=ણૂ�કાલીન માટ0)  /

સ<હૂGવન, સમાજસેવા, wાnય સ&ંZૃિત, �ાZૃિતક પયા�વરણ તથા તેને આ(ષુCંગક િવ$ાપીઠના

પાયાના ં તssવોને  અિનવાય� ર/તે અ(સુરવાના ં રહ0શે.  �વેશ પછ/ની િવ$ાપીઠ અCભ<ખુતા

િશCબરમા ંિવ$ાથ4એ અ?કૂપણે ભાગ લેવાનો રહ0શે. (�વેશ અરGપKમા ં/ અલગ પK :ારા આ

\ગેની િવગતવાર &પJટતા કરવાની રહ0શે.)

9.2 િવ$ાવાચ&પિતના �sયેક િવ$ાથ4એ ન*ધપોથીમા ં માગ�દશ�કને મ{યાની તાર/ખ,  સમય અને

થયેલી ચચા� /  કાય�ની િવગત સCંEfતમા ંન*ધવાની રહ0શે અને તેમા ંમાગ�દશ�ક અને િવ$ાથ4

બનેંએ હ&તાEર કરવાના રહ0શે. િવ$ાથ4એ આ ન*ધપોથી બે નકલમા ંતૈયાર કરવાની રહ0શે, T

પૈક/ની એક નકલ માગ�દશ�ક પાસે અને એક નકલ િવ$ાથ4 પાસે રહ0શે.  િવ$ાથ4એ પોતાની

ન*ધપોથી શોધિનબધંની સ*પણી સમયે જમા કરાવવાની રહ0શે.  આ ન*ધપોથીની િવગતોને

આધાર0 શોધકાય�નો �ગિત અહ0વાલ,  �sયેક સKાતેં બે નકલમા ં િવ$ાથ4એ પર/Eા િવભાગને

મોકલવાનો રહ0શે. િનધા�	રત સમયે �ગિત અહ0વાલ રxૂ ન કરનાર િવ$ાથ4નો �વેશ રદ થશે.

ન*ધપોથી(ુ ં પ	ર)પ પ	રિશJટ-2  તથા �ગિત અહ0વાલ(ુ ં પ	ર)પ પ	રિશJટ-3  મા ં દશા�Qયા

<જુબ(ુ ંરહ0શે.  

   

10. ��,��ш�к�� ��A����

10.1 િનયમ <જુબ �ાVયાપક િવ$ાવાચ&પિતના િવ$ાથ4ઓને માગ�દશ�ક તર/ક0 સીધી સેવા આપી

શકશે.

10.2 સહ�ાVયાપક કEાના અVયાપક માટ0ઃ

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

ii. અ(પુારંગત(M.Phil.)  કEાએ Kણ વષ�નો શૈECણક/સશંોધન કાય�નો અ(ભુવ મેળવેલો

હોવો જોઈએ.

અથવા

પારંગત કEાએ પાચં વષ�નો શૈECણક/સશંોધન કાય�નો અ(ભુવ મેળવેલ

હોવો જોઈએ.

અથવા

&નાતક કEાએ દસ વષ�નો શૈECણક/ સશંોધન કાય�નો અ(ભુવ હોવો જોઈએ. 

     

iii. પાચં સશંોધન પKો અ2વેષણ સામિયકમા ં�કાિશત થયેલા હોવા જોઈએ.
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iv. એક મેજર ર/સચ� �ોT#ટ અથવા બે લ~શુોધ �કAપ(માઈનોર ર/સચ� �ોT#ટ)  રxૂ

કર0લા હોવા જોઈએ.

અથવા

અ(પુારંગત(M.Phil.)  કEાના ઓછામા ં ઓછા પાચં અથવા પારંગત કEાના  વીસ

િવ$ાથ4ઓને માગ�દશ�ન આપે}ુ ંહોય અને તે િવ$ાથ4ઓ ઉ]ીણ� થયેલા હોવા જોઈએ.

10.3 મદદનીશ �ાVયાપક કEાના અVયાપક માટ0ઃ

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

ii. અ(પુારંગત(M.Phil.)  કEાએ પાચં વષ�નો શૈECણક/  સશંોધન કાય�નો અ(ભુવ હોવો

જોઈએ.

અથવા

પારંગત કEાએ સાત વષ�નો શૈECણક/ સશંોધન કાય�નો અ(ભુવ હોવો જોઈએ.

અથવા

&નાતક કEાએ દસ વષ�નો શૈECણક/ સશંોધન કાય�નો અ(ભુવ હોવો જોઈએ. 

iii. સલં�ન િવષયમા ં પાચં સશંોધન પKો અ2વેષણ સામિયકમા ં �કાિશત થયેલા હોવા

જોઈએ.

iv. એક મેજર ર/સચ� �ોT#ટ અથવા બે લ~શુોધ �કAપ(માઇનોર ર/સચ� �ોT#ટ)  રxૂ

કર0લા હોવા જોઈએ.

અથવા

અ(પુારંગત(M.Phil.)  કEાના ઓછામા ં ઓછા પાચં અથવા પારંગત કEાના વીસ

િવ$ાથ4ઓને માગ�દશ�ન આપે}ુ ંહોય અને તે િવ$ાથ4ઓ ઉ]ીણ� થયેલા હોવા જોઈએ

ન*ધઃ

1. સશંોધન િવષયક =&ુતક-�કાશનને માગ�દશ�ક તર/ક0ના ં ધોરણોમા ં ગણતર/માં

લેવામા ં આવશે.  (એક સશંોધન િવષયક =&ુતકને Kણ સશંોધન પKો સમકE

ગણવામા ંઆવશે.)

2. )િપયા પાચં લાખ ક0 તેથી વt ુરકમના �ોT#ટને મેજર ર/સચ� �ોT#ટ તથા પાચં

લાખથી ઓછ/ રકમના �ોT#ટને માઇનોર ર/સચ� �ોT#ટ તર/ક0 ગણતર/માં

લેવામા ંઆવશે.

3. સશંોધન પKમા ં�થમ સશંોધક તર/ક0 નામ હશે તો તે સશંોધન પKને માગ�દશ�ક

તર/ક0ના ધોરણોમા ંગણતર/મા ંલેવામા ંઆવશે. 
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4. અ(પુારંગત કEાએ માગ�દશ�કની મા2યતા માટ0 રxુ કર0લા સશંોધન પKો

િવ$ાવાચ&પિત કEાએ માગ�દશ�કની મા2યતા માટ0 ગણાશે નહy.

5. “િવ$ાપીઠ” Kૈમાિસકમા ં રxૂ થયેલ સશંોધનપKને માગ�દશ�કની મા2યતા

માટ0 રxૂ કરવામા ંઆવે તો તે(ુ ં<Aૂયાકંન ફર/થી કરાવવા(ુ ંરહ0શે નહy.

6. સેિમનારમા ંરxૂ થયેલ સશંોધનપK જો આયોજક ISBN ધરાવતા =&ુતક

&વ)પે �કાિશત કર0 તો તે સશંોધનપK તર/ક0 ગણાશે.

10.4 િવ$ાવાચ&પિત કEાએ 65 વષ� પછ/ માગ�દશ�ક તર/ક0ની ન*ધણી થઈ શકશે નહy. 65

વષ� કરતા ં વt ુ વય ધરાવતા માગ�દશ�કો(જો િન�િૃ] બાદ ચા} ુ ર�ા હોય તો)ની

સાથે સહમાગ�દશ�કની િન "ુ#ત કરવાની રહ0શે.

10.5 િવ$ાપીઠની મા2યતા �ાfત કર/ હોય તેવા અ2ય  િુનવિસ|ટ/ઓના માગ�દશ�કો સાથે

સહમાગ�દશ�કોની િનમ8કૂ કરવાની રહ0શે.

10.6 અ2ય  િુનવિસ|ટ/ મારફતે માનદ પદવી મેળવેલી હોય તો માK તે પદવીને આધાર0

તેમને માગ�દશ�ક તર/ક0ની મા2યતા આપી શકાશે નહy. 

10.7 અ(પુારંગતમા ં માગ�દશ�ન આપતા માગ�દશ�કની સહમાગ�દશ�ક તર/ક0 િનમ8કૂ કર/

શકાશે. 

11. �	
�*H�)@���

11.1 કોઈ પણ સમયે અ(પુારંગત અને િવ$ાવાચ&પિતના માગ�દશ�ન માટ0 િવ$ાપીઠના ક0

િવ$ાપીઠ િસવાયની  િુનવિસ|ટ/ના Zુલ મળ/ને આઠથી વt ુ િવ$ાથ4ઓ રહ0શે નહy.

આ આઠ િવ$ાથ4ઓ પૈક/ િવ$ાવાચ&પિતના વtમુા ં વt ુ પાચં િવ$ાથ4ઓ રહ0શે

^યાર0 અ(પુારંગતના ઓછામા ંઓછા બે અને વtમુા ંવt ુપાચં િવ$ાથ4ઓ રહ0શે.  

11.2 િવ$ાવાચ&પિત કEાના Zુલ િવ$ાથ4ઓ પૈક/ િવ$ાપીઠના માગ�દશ�કો અ2ય

 િુનવિસ|ટ/ઓના વtમુા ંવt ુબે િવ$ાથ4ઓને માગ�દશ�ન આપી શકશે.

11.3 િવ$ાપીઠ :ારા મા2યતા મેળવી હોય તેવા અ2ય  િુનવિસ|ટ/ઓના માગ�દશ�કો

પોતાના આઠ િવ$ાથ4ઓ પૈક/ િવ$ાપીઠના વtમુા ંવt ુબે િવ$ાથ4ઓને માગ�દશ�ન

આપી શકશે. 

  

12.��,��ш�к�� I6�J� �/ �=��,��ш�к�� ���K �к�

કોઈક કારણોસર િવ$ાથ4ને માગ�દશ�કની સેવાઓ ઉપલ�ધ થતી ન હોય તો િવ$ાથ4 પર/Eા

િવભાગને અ2ય માગ�દશ�ક/ સહમાગ�દશ�કની િનમ8કૂ માટ0 અરG કર/ શકશે.

13.��,��ш�к L��� �	
�*H�/ ,/� ��к 6�		&/ �	
�*H�� �G�;� �� к�	�:

13.1 પોતાની પાસે માગ�દશ�ન મેળવતા િવ$ાથ4ને રદ કરવા માટ0ના ં કારણો દશા�વીને



માગ�દશ�ક0 પર/Eા િવભાગને લેCખત Fણ કરવાની રહ0શે. 

13.2 લાબંા સમય kધુી કાય� ન કર�ુ,ં િનયિમત ર/તે માગ�દશ�કને ન મળ�ુ ંઅને શોધકાય�માં

સતંોષકારક �ગિત ન કરવી Tવા ગભંીર 	ક&સામા ંિવ$ાથ4નો �વેશ રદ થશે. 

14.�)ш&�� �	(���) I6�I���

કોઈ 	ક&સામા ંિવ$ાથ4 પોતાના શોધકાય�નો િવષય બદલવા ઇ�છતો હોય તો ન*ધણી પછ/ના

એક વષ�ના સમયગાળા kધુીમા ંફ#ત એક વાર માગ�દશ�કની સમંિતથી તેમ કર/ શકશે.  બદલાયેલા

િવષયના સશંોધન �&તાવની મxૂંર/ મેળવવાની રહ0શે.  

15.ш&���J)��� ш�(�к��) I6�I���

શોધિનબધંની સ*પણીના Kણ માસના સમયગાળા =વૂ@ આ �કારનો ફ0રફાર કર/ શકાશે,  આ

�કારનો ફ0રફાર િનબધંની િવષયવ&Wનેુ વt ુસાર/ ર/તે રxૂ કરતો હોય અને ન*ધણી થયેલા િવષયના

Qયાપક પ	ર�ે�યમા ંસમાયેલો હોય તે જ)ર/ છે. 

16.N"��	���& ��/ O"���G�;�� 

16.1 િવ$ાવાચ&પિતનો અ'યાસ�મ ઓછામા ંઓછો ચાર સK(એક સK એટલે છ માસનો

સમયગાળો)નો રહ0શે.  પછ/ના ં બે સKો માટ0(પાચંમા અને છ�ા સK માટ0)  િવ$ાથ4

આપોઆપ <દુત વધારા માટ0 હકદાર રહ0શે. તે પછ/ <દુત વધારાની જ)ર જણાય તો

પછ/ના ંબે સKો(સાત<ુ ંઅને આઠ<ુ ંસK) kધુીનો <દુતવધારો આપવાની જવાબદાર/

આચાય�/સયંોજકની રહ0શે.  આ <દુતવધારો �ગિત અહ0વાલ તથા માગ�દશ�કની

ભલામણને આધાર0 આપવાનો રહ0શે.  નવમા સK માટ0 <દુત વધારાની જ)ર જણાય

તો િવ$ાસભાની મxૂંર/ લેવાની રહ0શે.  આ માટ0 પણ �ગિત અહ0વાલ તથા

માગ�દશ�કની ભલામણ અિનવાય� ગણાશે.  આચાય�/સયંોજક/િવ$ાસભા જ)	રયાત

�માણે એક ક0 બે સKનો <દુત વધારો આપી શકશે.  અ'યાસના =ણૂ� સમયગાળામાં

�sયેક સKની ફ/ ભરવાની રહ0શે.

16.2 િવ$ાવાચ&પિતની ન*ધણી કરાQયાના ંદસ સKો kધુીમા ંશોધિનબધં =ણૂ� ન થાય તો

<દુત =રૂ/ થયા પછ/ના 30  	દવસના સમયગાળામા ં િવ$ાથ4એ =નુઃન*ધણી

કરાવવાની રહ0શે.  િવ$ાથ4 =નુઃન*ધણી કરાવે તે પછ/ ચાર સKનો સમયગાળો

આપવાનો રહ0શે. 

16.3 =નુઃન*ધણીના ચોથા સKની સમાefત બાદ પોતા(ુ ંકાય� =ણૂ� કરવા માટ0 િવ$ાથ4ને

િનયત મોડાઈ ફ/ ભર/ને વtમુા ંવt ુએક માસનો <દુતવધારો મળ/ શકશે, આ પછ/

<દુતવધારો મળ/ શકશે નહy.

17.I2�� P"к	;�:

િવ$ાવાચ&પિત કEાએ સK શ) થયાના એક માસના સમયગાળામા ં િવ$ાથ4એ

િનયત ફ/ ભરવાની રહ0શે. સK =ણૂ� થયા બાદ પણ ફ/ ન ભરનાર િવ$ાથ4 બમણી ફ/



ભર/ને પોતાનો �વેશ ચા} ુરાખી શકશે. સળંગ બે સKોની ફ/ ન ભરનાર િવ$ાથ4નો

�વેશ આપોઆપ રદ થયેલો ગણાશે.  અ'યાસના સમw સમય દરnયાનના તમામ

સKની ફ/ સમયે સમયે ભરવાની રહ0શે.
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18.1 દર0ક િવ$ાથ4એ ઓછામા ંઓછ/ બ ેવાર પોતાના શોધકાય�મા ંથયેલ �ગિતની િવભાગીય

પ	રસવંાદોમા ં રxૂઆત કરવાની રહ0શે. આ બે રxૂઆતો પૈક/ શોધિનબધં kપુરત

કરવાના Kણ માસ અગાઉ સ*પણી =વૂ@ના પ	રસવંાદમા ંિવ$ાથ4એ પોતાના સશંોધનની

એક વાર રxૂઆત કરવાની રહ0શે,  Tમા ં તેણે પોતાના સશંોધનના ંતારણોની રxૂઆત

અને �લુાસા કરવાના રહ0શે.

18.2 શોધકાય�ની Nણુવ]ા \ગેના તટ&થ િનણ�ય માટ0,  શોધિનબધં kપુરત કરતા પહ0લાં

િવ$ાથ4એ તે \ગે(ુ ંએક શોધપK પરામિશ|ત સશંોધન સામિયક(Refreed Journal)

અથવા િવ$ાપીઠની િવ$ાસભાએ kચૂવેલ સામિયકમા ં �કાિશત કરવા(ુ ં રહ0શે.

�કાશન \ગેના &વીZૃિતપKના )પમા ં શોધપKના &વીકારનો =રુાવો રxૂ કરવાનો

રહ0શે.

18.3 પ	રસવંાદમા ંશોધિનબધંની રxૂઆત પછ/ શોધિનબધં kપુરત કરવાના બે માસ =વૂ@

શોધિનબધંના સારની 10  નકલો શોધિનબધંની ભાષામા ંતથા 6  નકલો 	હ�દ//\wેG

ભાષામા ંિવ$ાથ4એ રxૂ કરવાની રહ0શે. શોધિનબધં Nજુરાતી િસવાયની ભાષામા ંહોય

તો શોધિનબધંના સારની વધારાની 6 નકલો Nજુરાતી ભાષામા ંરxૂ કરવાની રહ0શે.

18.4 શોધિનબધંના સારની નકલો િવભાગમા ં જમા કરાQયાની તાર/ખથી વtમુા ં વt ુબે

સKોના સમયગાળામા ંશોધિનબધં પર/Eા િવભાગમા ંરxૂ કરવાનો રહ0શે. આ શરત(ું

પાલન ન કરનાર િવ$ાથ4એ શોધિનબધં રxૂ કરવા માટ0 િવ$ાસભાની પરવાનગી

લેવાની રહ0શે. 

18.5 શોધિનબધંની તપાસ માટ0 બહારના ઓછામા ં ઓછા છ ત^_ો (િવ$ાવાચ&પિતના

માગ�દશ�ક હોય તેવા)ના ંનામની kCૂચ માગ�દશ�ક/ સહમાગ�દશ�ક0 િવભાગીય વડા મારફતે

પર/Eા િનયામકને આપવાની રહ0શે. છ ત^_ો પૈક/ના ઓછામા ંઓછા બે ત^_ો શ�

અને અ(Zુળૂ હોય તો રા^ય ક0 રાJ� બહારના નo/ કરવા.  શોધિનબધંની તપાસ

માટ0 70 વષ�થી વt ુવયની Qય"#તની િનમ8કૂ કર/ નહy શકાય.
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19.1 િવ$ાથ4 પોતાની માWભૃાષામા ંઅથવા  	હ�દ/ /  \wેG ભાષામા ંશોધિનબધં રxૂ કર/

શકશે. 

19.2 િવ$ાથ4 તથા તેના માગ�દશ�ક(ુ ંશોધિનબધંની ભાષા પર �bsુવ હો�ુ ંઅિનવાય� છે.

19.3 મહાિનબધંના ટાઈિપ�ગમા ંNજુરાતી માટ0 ‘�િૃત’ ફો2ટ, 	હ2દ/ માટ0 ‘મગંલ’ ફો2ટ તથા



\wેG માટ0 ટાઈnસ 2  ુ રોમનનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહ0શે.  આ ફો2ટ િસવાયના

તેના Tવા અ2ય ફો2ટનો ઉપયોગ અમા2ય ગણાશે. 

19.4 શોધિનબધં(ુ ંપ	ર)પ પ	રિશJટ-4 મા ંદશા�Qયા <જુબ(ુ ંરહ0શે. 
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20.1 િવ$ાથ4એ પ	રિશJટ-4  મા ં દશા�વેલ  પ	ર)પ <જુબ કાચી બાધંણી કર0લા

શોધિનબધંની ચાર નકલો (Kણ નકલો પર/Eા િવભાગ માટ0 અને એક નકલ

માગ�દશ�ક માટ0) પર/Eા િનયામકને આપવાની રહ0શે. 

20.2 �વેશ પર/Eામા ં ઉ]ીણ� થયા પછ/ �થમ વખત ફ/ ભયા�ની તાર/ખથી ઓછામાં

ઓછા બે વષ�ના સમયગાળા બાદ શોધિનબધં જમા કરાવી શકાશે.

20.3 પ	રિશJટ-5 <જુબ િવ$ાથ4 તથા માગ�દશ�ક0 �માણપK આપવા(ુ ંરહ0શે.  

20.4 િનયત પર/Eા ફ/ સાથે, િવ$ાપીઠના કોઈ પણ િવભાગ(ુ ંકંઈ પણ લે8ુ ંબાક/ નથી તે

\ગે(ુ ં�માણપK (િનયત પ	ર)પ <જુબ) િવ$ાથ4એ રxૂ કરવા(ુ ંરહ0શે.

20.5 શોધિનબધંની સ*પણી બાદ અને મૌCખક પર/Eા(Viva Voce) =વૂ@ િવ$ાપીઠ િસવાયના

િવ$ાથ4ઓએ પર/Eા િવભાગ :ારા આયોpજત યરવડા ચ�-  પેટ/ ર�	ટયા આધા	રત

એક કાતંણ કસોટ/ આપી તેમા ંઉ]ીણ�(30 િમિનટમા ં90 તાર) થવા(ુ ંરહ0શે.
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21.1 િવ$ાથ4 :ારા જમા કરાવવવામા ં આવેલા શોધિનબધંને બહારના બે પર/Eકોએ

તપાસવાનો રહ0શે.  શોધિનબધં જમા કરાવતા પહ0લા ંમાગ�દશ�ક :ારા kચૂવાયેલા ંછ

નામ પૈક/ Zુલનાયક બહારના બે ત^_ોની પર/Eકો તર/ક0 િનમ8કૂ કરશે.

21.2 શોધિનબધં તપા&યા પછ/ દર0ક પર/Eક0 પર/Eા િનયામકને લેCખત અહ0વાલ

આપવાનો રહ0શે. <Aૂયાકંનની સાર)પ બાબતો પ	રિશJટ-6 <જુબ તૈયાર કર/ અહ0વાલ

સાથે મોકલવાની રહ0શે, Tમા ંપોતાના મતા(સુાર &પJટ ભલામણ કરવામા ંઆવી હશે

ક0, 

i. શોધિનબધંનો &વીકાર કર/ િવ$ાવાચ&પિત(Ph.D.)ની પદવી એનાયત કરવા

માટ0 ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.

અથવા

ii. શોધિનબધંને kચૂના <જુબ kધુાર/ને છ માસમા ં =નુઃ રxૂ કરવા માટ0

ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.  (=નુઃતપાસ માટ0 શોધિનબધં તે જ પર/Eકને

મોકલવાનો રહ0શે.)

અથવા

iii. શોધિનબધંનો અ&વીકાર કર/ િવ$ાવાચ&પિત(Ph.D.)ની પદવી એનાયત

કરવા માટ0 ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી.



21.3 બા� પર/Eકોએ પ	રિશJટ-6 મા ંkચૂવેલા પ	ર)પ <જુબ િનબધં મ{યાની તાર/ખથી

Kણ માસમા ંપોતાનો <Aૂયાકંન અહ0વાલ મોકલવાનો રહ0શે. 

21.4 જો માK એક જ પર/Eક શોધિનબધંનો અ&વીકાર કર0 તો નo/ થયેલી નામની

kCૂચમાથંી Zુલનાયક :ારા િન #ુત થયેલા Wતૃીય પર/Eકને તે મોકલવાનો રહ0શે,

Tનો િનણ�ય આખર/ ગણાશે.

21.5 જો બનેં પર/Eકો શોધિનબધંનો અ&વીકાર કર0 તો િવ$ાથ4ને િવ$ાવાચ&પિતમાં

અ(]ુીણ� Fહ0ર કરવાનો રહ0શે.

21.6 મૌCખક પર/Eા =વૂ@ પર/Eકો :ારા kચૂવાયેલા kધુારા-વધારા િવ$ાથ4એ

શોધિનબધંમા ં કરવાના રહ0શે.  આ માટ0 પર/Eા િનયામક,  પર/Eકની ઓળખ �ગટ

કયા� િસવાય, kચૂવાયેલા kધુારા-વધારાની Fણ માગ�દશ�ક :ારા િવ$ાથ4ને કરશે. 

21.7 લેCખત અહ0વાલ તથા મૌCખક પર/Eા(Viva)  \તગ�ત આવેલા ંkચૂનો(જો કોઈ હોય

તો) <જુબના ફ0રફારો શોધિનબધંમા ંકર/ને પાક/ બાધંણીવાળ/ ચાર નકલો (બે નકલો

પર/Eા િવભાગ માટ0,  એક નકલ માગ�દશ�ક માટ0 અને એક નકલ સબંિંધત િવભાગ

માટ0)  તથા સો�ટ કોપી (સીડ/)  મૌCખક પર/Eા પછ/ િવ$ાથ4એ પર/Eા િનયામકને

આપવાની રહ0શે.  શોધિનબધંમા ં kચૂવવામા ં આવેલા  ફ0રફારો/kધુારા-વધારા

&વ�છતા=વૂ�ક ટાઈપ કરાવીને અગાઉના ં=Jૃઠોની જ�યાએ <કૂવાના રહ0શે. િવ$ાથ4એ

kCૂચત બધા જ ફ0રફારો/kધુારા-વધારા કયા� છે તે <જુબ(ુ ં �માણપK સબંિંધત

માગ�દશ�ક0/સહમાગ�દશ�ક0 આપવા(ુ ં રહ0શે.  માગ�દશ�ક :ારા આપવામા ં આવે}ુ ં આ

<જુબ(ુ ં�માણપK શોધિનબધંના શીષ�ક=Jૃઠ(Title Page)ની =વૂ@ ચ*ટાડવા(ુ ંરહ0શે.

22. �STхк ��27�(Viva Voce)

22.1 િવ$ાથ4એ મૌCખક પર/Eામા ં ઉ]ીણ� થવા(ુ ં રહ0શે.  પર/Eકો માગ�દશ�કની હાજર/માં

તપાસ હ0ઠળની િવિવધ બાબતોને Vયાનમા ંરાખી �uો]ર/ કરશે. sયાર બાદ સબંિંધત

િવભાગના અVયાપકો તથા સશંોધન કાય�મા ં��]ૃ િવ$ાથ4ઓની સમE િવ$ાથ4એ

Fહ0ર પ	રસવંાદ આપવાનો રહ0શે.

22.2 પર/Eકોના અહ0વાલોને તપા&યા પછ/,  પર/Eકોએ િનબધંનો &વીકાર કયc છે તે

<જુબનો Zુલનાયકને સતંોષ થાય તો તે મૌCખક પર/Eા લેવાની ભલામણ કરશે.

22.3   િવ$ાવાચ&પિત કEાએ શોધિનબધં પરની મૌCખક પર/Eા T તે િવ$ાથ4ના માગ�દશ�ક0

ગોઠવવાની રહ0શે.  આ માટ0 પર/Eા િવભાગ પર/Eક(ુ ં નામ િવભાગીય અVયE

મારફતે માગ�દશ�કને મોકલી આપશે.  માગ�દશ�ક પર/Eક સાથે મસલત કર/ને મૌCખક

પર/Eાની તાર/ખ,  સમય અને સબંિંધત િવગતો નo/ કર/ને િવભાગીય અVયE

મારફતે પર/Eા િનયામકને મોકલી આપશે.  



22.4 મૌCખક પર/Eા સબંિંધત િવભાગમા ં લેવાની રહ0શે,  િસવાય ક0 Zુલનાયક :ારા કોઈ

અલગ kચૂના આપવામા ંઆવી હોય.  પર/Eા િનયામક0 મૌCખક પર/Eાની તાર/ખ,

સમય અને અ2ય િવગતો(ુ ં Fહ0રના<ુ ં બહાર પાડવા(ુ ં રહ0શે.  મૌCખક પર/Eાની

તાર/ખથી ઓછામા ં ઓછા આઠ(8)  	દવસ =વૂ@ મૌCખક પર/Eા(ુ ં Fહ0રના<ુ ં બહાર

પાડવા(ુ ંરહ0શે.  સબંિંધત િવભાગના અVયાપકો તથા િવ$ાથ4ઓને મૌCખક પર/Eામાં

હાજર રહ0વાની Fણ િવભાગીય અVયEે કરવાની રહ0શે. 

22.5 નીચે <જુબના સ'યોની બનેલી સિમિત :ારા મૌCખક પર/Eા લેવામા ંઆવશે.

i. Zુલનાયક - અVયE

ii. બા� પર/Eકોમાથંી એક - સ'ય

iii. માગ�દશ�ક / સહમાગ�દશ�ક – સ'ય / સ'યો

iv. સબંિંધત િવભાગના વડા - સ'ય તર/ક0 હાજર રહ/ શકશે. 

22.6 Zુલનાયકની ગેરહાજર/મા ંZુલનાયકના �િતિનિધએ ક0 બા� પર/Eક0 અVયE(ુ ં&થાન

wહણ કરવા(ુ ંરહ0શે. 

22.7 મૌCખક પર/Eામા ં િવ$ાથ4ના દ0ખાવને આધાર0 મૌCખક પર/Eા સિમિતએ નીચે

<જુબની ભલામણ કરવાની રહ0શે ક0,

i. િવ$ાથ4ને િવ$ાવાચ&પિતની પદવી એનાયત કરવામા ં આવે.  kચૂવવામાં

આવેલા ફ0રફારો \ kધુારા-વધારા(જો કોઈ હોય તો) પ	રણામ =વૂ@ =ણૂ� કરવામાં

આવે.

અથવા

ii. Kણ માસમા ં=નુઃ મૌCખક પર/Eા ગોઠવવામા ંઆવે.    

22.8 મૌCખક પર/Eાનો ઠરાવ અVયEે પર/Eા િનયામકને મોકલવાનો રહ0શે.  પર/Eા

િનયામક0 ઠરાવને, Zુલનાયકની આખર/ મા2યતા માટ0 ZુલસCચવને મોકલી આપવાનો

રહ0શે.  



23.U=6���N"):

ZુલસCચવ Zુલનાયકના િનણ�યનો પK પર/Eા િનયામકને સ*પશે.  ઉ]ીણ� િવ$ાથ4 માટ0 ZુલસCચવના

હ&તાEરથી પર/Eા િનયામક0 Fહ0રના<ુ ંબહાર પાડવા(ુ ંરહ0શે. પાક/ બાધંણીવાળા, kધુાર0લા, સવંિધ|ત

શોધિનબધંની Kણ નકલો તથા સો�ટ કોપી (સીડ/)  િવ$ાથ4 પર/Eા િવભાગમા ંરxૂ કર0 તે પછ/ જ

Fહ0રના<ુ ંબહાર પાડવા(ુ ંરહ0શે. િવ$ાવાચ&પિત કEાએ શોધિનબધંની Kણ નકલો પૈક/ એક નકલ T

તે િવભાગને પ	રણામ Fહ0ર થયેથી મોકલી આપવામા ંઆવશે.

                                                             

24.>".?.��.��) �G�;��

24.1 િવ$ાવાચ&પિતની પદવી(ુ ં Fહ0રના<ુ ં �ગટ કયા� પછ/ના Kીસ 	દવસમા,ં  તમામ

સ&ંથાઓ અને િવ�િવ$ાલયો ઉપયોગમા ં લઈ શક0 તે હ0Wથુી

ઇન��લબનેટ(INFLIBNET)  પર <કૂવા માટ0,  િવ$ાપીઠ0 શોધિનબધંની સો�ટ કોપી

 .ુG.સી.ને મોકલવાની રહ0શે. 

24.2 ‘અ(પુારંગત(M.Phil.)  અને િવ$ાવાચ&પિત(Ph.D.)ની પદવી એનાયત કરવાની

�	�યા અને લ~તુમ ધોરણો \ગેનો િવ�િવ$ાલય અ(દુાન આયોગ(UGC)

અિધિનયમ - 2009’ની જોગવાઈ અ(સુાર પદવીની Fહ0રાત કરવામા ંઆવી છે તે

<જુબ(ુ ંએક �માણપK િવ$ાપીઠ0 િવ$ાથ4ને આપવા(ુ ંરહ0શે.       

25.��	�����

ઉ]ીણ� થયેલા િવ$ાથ4 િવ$ાપીઠના તે પછ/ના પદવીદાન સમારંભમા ં િવ$ાવાચ&પિતની પદવી

મેળવવા માટ0 અરG કર/ શકશે.   િવ$ાપીઠનો પદવીદાન સમારંભ �િતવષ� 18  ઑ#ટોબરના રોજ

અ?કૂપણે યોજવામા ંઆવે છે. ઉ]ીણ� િવ$ાથ4એ િવ$ાવાચ&પિતની પદવી મેળવવા માટ0 અરG પK

ભરવા(ુ ંરહ0શે.

26.�*�V5��

આ અિધિનયમમા ંસમાિવJટ કોઈ પણ કલમ ક0 જોગવાઈના સદંભ@, અથ�ઘટનમા ંકોઈ મતભેદ પેદા

થાય, તો Zુલનાયકનો િનણ�ય આખર/ અને બધંનકતા� રહ0શે. 

27.�	ш/(�

11 xુલાઈ, 2009 – (તા. 10-04-2014 ના રોજ થયેલા kધુારા-વધારા સ	હત) (અ(પુારંગત(M.Phil.) અને

િવ$ાવાચ&પિત(Ph.D.)ની પદવી એનાયત કરવાની �	�યા અને લ~તુમ ધોરણો \ગેનો

િવ�િવ$ાલય અ(દુાન આયોગ(UGC)  અિધિનયમ -  2009  ના અ"&તsવમા ં આQયાનો 	દવસ)ના

	દવસથી આ અિધિનયમનો અમલ કરવાનો રહ0શે.  િસવાય ક0 િવ$ાથ4એ 11 xુલાઈ, 2009 =વૂ@ �વેશ

મેળવેલ હોય, આ અિધિનયમના અમલની સાથે આ સબંિંધત અગાઉના િનયમો રદ થયેલા ગણાશે.  
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�માકં. Nિૂવ./ િવ$ાવાચ.-                                                          તા.     /    /20….

Nજૂરાત િવ$ાપીઠના અ(&ુનાતક િવભાગોમા ં િવ$ાવાચ&પિત(Ph.D.)ના કાય��મમા ં ન*ધણી કરાવવા

માટ0 લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી આ સાથે અરGઓ મગંાવવામા ં આવે છે.

િવ$ાવાચ&પિતની પદવી માટ0 િવ$ાપીઠ0 ઘડ0લા �વેશ પર/Eાના અિધિનયમ અ(સુાર આ ન*ધણી

કરવામા ંઆવશે.  તા.    /    /20...  થી Nજૂરાત િવ$ાપીઠના <5ુય કાયા�લયમા ં .............)િપયા રોકડા

અથવા બે2ક ચલણ મારફતે ફ/ પેટ0 ભર/ને kCૂચત અરGપK મેળવી શકાશે. 

�)O �;� �2�/ ��63") ��?�X �&к � ��	��� Y��� ���2х .................. 9/.    

Z ����8�

1. િવ$ાશાખા/ િવષયવાર ખાલી જ�યાઓની "&થિત નીચે <જુબ છે.

   �મ    િવષય     ખાલી જ�યાની સ5ંયા  �મ      િવષય     ખાલી જ�યાની સ5ંયા

(1) (8)

(2) (9)

(3) (10)

(4) (11)

(5) (12)

(6) (13)

(7) (14)

 

2. િવ$ાવાચ&પિતમા ં �વેશ માટ0 પોતાની અરG મોકલતા પહ0લા ં ખાલી જ�યાની ઉપરો#ત

"&થિત તપાસી લેવી.

3. �વેશ લાયકાત,  �વેશ પર/Eા(ુ ં &વ)પ તથા ફ/ના માળખા સબંિંધત મા	હતી િવ$ાપીઠના

<5ુય કાયા�લયમાથંી મેળવી શકાશે.

4. )બ)મા ંઅરGપK મેળવવા ઇ�છતા ઉમેદવાર0 ........... )િપયા ભર/ને તે મેળવી શકશે.



5. િવ$ાપીઠની વેબસાઈટ ‘www.gujaratvidyapith.org’  પરથી પણ અરGપK ડાઉનલોડ કર/

શકાશે. &ટ0ટ બે2ક ઓફ ઇ�2ડયા, આ�મરોડ �ા2ચનો ZુલસCચવ, Nજૂરાત િવ$ાપીઠના નામનો

................. )િપયાનો 	ડમા2ડ �ા�ટ અરGપK સાથે મોકલવાનો રહ0શે.

6. િવિવધ કEાઓમા ં અનામત જ�યાઓની જોગવાઈ અનામત \ગેના તsકાલીન િનયમો

અ(સુાર કરવાની રહ0શે.

7. જ)ર/ દ&તાવેજો સાથે(ુ ં ભર0}ુ ં અરGપK ઉમેદવાર0 ફ#ત Nજૂરાત િવ$ાપીઠના <5ુય

કાયા�લયમા ંઆપવા(ુ ંરહ0શે.

8. છેAલી તાર/ખ પછ/ મળેલા ંઅરGપKો Vયાનમા ંલેવામા ંનહy આવે.

                                                                        [" �T�	

                                                                    � ����� �	
���

                                                                         ����	��
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શોધિનબધં(ુ ંપ	ર)પ નીચે �માણે રહ0શે.

1. નકલો માટ0 સાર/ Nણુવ]ાવાળો કાગળ વાપરવાનો રહ0શે.  રxૂ કરવામા ં આવનારા

િનબધંના લખાણમા ં કાળા-bખૂરા ક0 એવા કોઈ પણ �કારના ડાઘા િવનાની એકધાર/

Nણુવ]ાવાળ/ ઝેરોE નકલો કરાવવાની રહ0શે.

2. બધી જ નકલો(ુ ંલખાણ A4 સાઈઝના સફ0દ કાગળની એક જ બાxુ 1.0 (Single) લાઈન

&પેસમા ંટાઈપ કર0}ુ ંહો�ુ ંજ)ર/ છે.

3. Nજુરાતી લખાણ માટ0 �િુત, 	હ�દ/ લખાણ માટ0 મગંલ અને \wેG લખાણ માટ0 ટાઈnસ

2  ુરોમન ફો2ટના સદંભ@ ઉપયોગમા ંલેવાના ફો2ટ(ુ ંમાપ નીચે દશા�Q ુ ંછે. 

i. �કરણ/ પ	રિશJટ(ુ ંશીષ�ક     14  પોiટ  બોAડ

ii. શીષ�ક/ પેટા શીષ�ક 11 પોiટ બોAડ

iii. પાઠ 11 પોiટ

iv. પાદટ/પ  9 પોiટ

v. સદંભ�kCૂચ 11 પોiટ

4. બાધંણી તરફ 1.5 iચ ^યાર0 અ2યK 1 iચનો માp�ન છોડવાનો રહ0શે.

5. =Jૃઠ�માકં,  હ0ડર તથા �ટરને માp�નની \દર <કૂ/ શકાશે,  પરંW ુકોઈપણ સજંોગોમા ંતે

=Jૃઠની ધારથી ઓછામા ંઓ� ંઅધc iચ �ૂર રહ0 તેમ <કૂવાના ંરહ0શે.

6. શોધિનબધંના �sયેક =Jૃઠ(કોરા =Jૃઠ સ	હત)ને �માકં આપવાના રહ0શે.  અલબ],  કોરા

=Jૃઠ ક0 �થમ =Jૃઠ પર =Jૃઠ�માકં છાપવાનો રહ0શે નહy.  કોરા =Jૃઠ,  �&તાવના,
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iv. \wેG િસવાયની કોઈ પણ          ,,                         ,,      

  િવદ0શી ભાષા  
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મારા / અમારા સીધા માગ�દશ�ન હ0ઠળ  Nજૂરાત  િવ$ાપીઠમા ં                                                      
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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 । 
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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 
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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 । 
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