પવેશપ્રયા ફી ર. 500-00

ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ : અમદાવાદ

એમ.્ફલ. (M.Phil.) પવેશ – 2018

મા્હિતી/અરજપત

“મારી જજંદગીની અંદર મે અનેક કાયર કયાર છે , તેમાંનાં ઘણાં કાયરને માટે મારા મનમાં હું મગરરી પણ માનું છં, કેટલાંકને સારુ પશાતાપ પણ થાય છે ,
એમાંનાં ઘણાં મોટી જવાબદારીવાળાં પણ હિતાં, પણ અતયારે જરાયે અવતશયોકકત વવના હું કહિેવાને ઇચ્છં છં કે , મે એવું એક પણ કાયર નથી કરુર કે જની સાથે
આજ કરવાના કાયરનો મુકાબલો થાય, મે તો કેવળ મંત આપયો છે , એક વણણકપુત જો કરી શકતો હિોય તો મે ઋવષનું કામ કરુર છે .”

મોહિનદાસ કરમચંદ ગાંધી, તા. 15–11–1920, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠની સ્થાપના સમયે

ઉપલબ્ધ

સંખયાાઃ

ુ રાતી-2, ્હિનદી-2, અથરશાસ-9, સમાજશાસ-9, ઇવતહિાસ-6, સમાજકાયર-8, પતકારતવ
ગજ

અને

સમ ૂહિપતયાયન-6, કોમપરટુ ર વવિજાન-9, વશકણશાસ-27, પૌઢવશકણ-વસવતવશકણ-6, સ ૂકમજવાણુવવિજાન-11, શારી્રક
વશકણ-25, ગ્રામ વ્યયવસ્થાપન-5, ગાંધીવવચાર-2, શાંવત સંશોધન-1.
(1) સ ૂચનાઓાઃ
1.

શૈક્ષણણિક વરર 2018-19 માટે ની પ્રવેશપ્રકક્રિયા ફી ર. 500-00 છે . (ફી પરત મળવાપાત નથી.)

2.

એમ.કફલ.ના અભયાસની જાહેરાતમાંા દશારવયા પ્રમાણિેના વવરયમાંા કે અન્ય વવરયમાંા અનુસનાતક (M.A., M.B.A., M.Com., M.Sc.,
M.Ed., M.R.M., M.Lib., M.C.A., M.S.W., M.P.Ed., M.P.E.S. વ.)માંા ઓછામાંા ઓછા 55 ટકા અને અનુસ ૂણચત જાવત અને જનજાવત તથા

ઉન્નત વરરમાંા સમાવેશ ન પામતા (નોન-કક્રિવમલેયર) સામાજજક શૈક્ષણણિક પછાત વરરના ઉમેદવારો માટે 50 ટકા ગુણિ હોવા જરરી છે .
3.

અનુસનાતકના અંવતમ સત/વરરન ુ ંા પકરણિામ બાકી હશે, તો સત-3/વરર-1 ના પકરણિામમાંા ઉપર દશારવયા પ્રમાણિે ટકાવારીની પ ૂતરતા
થતી હોય તો અરજ કરી શકાશે.

4.

પ્રવેશપત ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠની વેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org પરથી તા. 14-05-2018 થી તા. 31-05-2018 સુધી ઓનલાઈન
ભરી શકાશે. પ્રવેશપતમાંા વવરતો ભરી સબવમટ કરીને પ્રવેશપત ડાઉનલોડ કરી, વપ્રન્ટ કાન્ી તેમાંા પાસપોટર સાઈઝના ફોટો ચોંટાડીને,
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ કલેક્ટ (Link: https://www.onlinesbi.com/prelogin/icollecthome.htm?corpID=650400 (admission form fee))
દારા SBI Collect માંા 500 ર. ફી ભરીને તેની પાવતી (પાવતીની એક નકલ પોતાની પાસે સાચવી રાખવી.) અરજપત સાથે જોડીને
તા. 01-06-2018 સુધી રોજ બપોરે 12-00 થી સાંાજ 5-00 (શવનવારે સવારે 8 થી 12) વાગ્યા સુધી રબરમાંા સવીકારવામાંા આવશે.

5.

પ્રવેશ મેળવયા પછી પણિ કોઈપણિ તબકે શૈક્ષણણિક લાયકાત કે અન્ય માકહતી અધ ૂરી કે ખોટી રજૂ કરે લી જણિાશે તો પ્રવેશ રદ કરી
શકાશે.

6.

ભારા વસવાયના વવરયોમાંા ગુજરાતી માધયમ વસવાય અન્ય માધયમમાંા અભયાસ કરવા ઇચછતા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા વવભારનો
સંાપકર કયાર પછી જ અરજપત ભરવુ.ંા

7.

કેન્્ સરકારની અનામત નીવત અનુસ ૂણચત જાવત (SC) 15 ટકા, અનુસ ૂણચત જનજાવત (ST) 7.5 ટકા, સામાજજક શૈક્ષણણિક પછાત
વરર (OBC) 27 ટકા, શારીકરક કદવયાંાર (PH) 5 ટકા મુજબ પ્રવેશ ફાળવવામાંા આવશે. અનામત જગ્યાઓની રણિતરી પ્રવેશ
સવમવત દારા કરવામાંા આવશે. જમ્મુકાશ્મીરના વવદ્યાથર્ઓ માટે બે બેઠકો વધારાની ફાળવી શકાશે.

8.

એમ.કફલ.માંા એકથી વધુ વવરય માટે અરજ કરી શકાશે નહી. જો અરજ કરી હશે તો જ વવરય માટેની પરીક્ષા આપી હશે તે
જ માન્ય રણિાશે.
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(2) પવેશ પરીકા બાબતેાઃ પવેશ માટે ગાંધીવવચાર આધા્રત અને વવષય સંબવં ધત સંશોધન સજજતાની એમ બને પવેશ
ુ ી લેવામાં આવશે.
પરીકા એકસાથે જ તા. 07-07-2018 શવનવારે બપોરે 2-00 થી 5-00 સધ
(ક)

રાંાધીવવચાર આધાકરત પ્રવેશ પરીક્ષા
* 50 ગુણિની પરીક્ષા (સમય બપોરે 2-00 થી 3-30)
* 2-15 પછી આવનારને પરીક્ષામાંા પ્રવેશ મળશે નહી.
* ઉત્તીણિર થવાનુ ંા લઘુત્તમ ધોરણિ 40 ટકાનુ ંા છે .
* પ્રશ્નપતનુ ંા સવરપ નીચે પ્રમાણિે રહેશે.
--

હેત ુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો (15)

15 ગુણિ

--

ટૂંાક જવાબી પ્રકારના પ્રશ્નો (3)

15 ગુણિ

-- વનબંાધ સવરપના પ્રશ્નો (આંતકરક વવકલપ સાથે ર પ્રશ્નો)

20 ગુણિ

* UGC JRF થયેલા/NET/SET પાસ ઉમેદવારોએ પણિ આ પરીક્ષામાંા આપવી ફરજજયાત છે .
* સંાદભર પુસતક "સંણકપત આતમકથા”-રાંાધીજ/"संककपत आत्मकथा”-गांधीजी/''An Autobiography (Abridge)-Gandhiji
* ભરે લાંા પ્રવેશપતો સવીકારતી વખતે આ પુસતક આપવામાંા આવશે.

* ટપાલથી અરજ મોકલનારે આ પુસ્તક પોતાની રીતે મેળવી લેવાનું રહિેશે, અહિીંથી મોકલવામાં નહિીં આવે. (ઇ-બુક આ
ણલંક પર ઉપલબ્ધ છે http://www.mkgandhi.org/ebks/gandhiebooks.htm).
(ખ)

વવષય સંબવં ધત સંશોધન સજજતા અંગે ની પવેશપરીકા
* UGC JRF થયેલા/NET/SET પાસ ઉમેદવારો આ પરીક્ષામાંાથી ઇચછે તો મુકક્ત લઈ શકશે. આ માટે અરજપતમાંા જ તેની જાણિ

કરવાની રહેશે. આ પરીક્ષામાંાથી મુકક્ત સવીકારનારા વવદ્યાથર્ માટે રાંાધીવવચારની પરીક્ષામાંા મેળવેલા ગુણિને અગ્રતાક્રિમમાંા રણિી UGC
JRF/NET/SET ઉત્તીણિર ઉમેદવારોને એમ.કફલ.ની જગ્યાઓની ફાળવણિીમાંા 50 ટકાથી વધુ નહી પણિ જ તે કક્ષામાંા (કેટેરરી)માંા પ્રવેશ માટે
અણગ્રમતા આપવામાંા આવશે.
* 50 ગુણિની પરીક્ષા (સમય બપોરે 3-30 થી 5-00).
* ઉત્તીણિર થવાનુ ંા લઘુત્તમ ધોરણિ 40 ટકાનુ ંા છે .
* પ્રશ્નપતનુ ંા સવરપ નીચે પ્રમાણિે રહેશે.
--

હેત ુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો (15)

15 ગુણિ

--

ટૂંાક જવાબી પ્રકારના પ્રશ્નો (3)

15 ગુણિ

--

વનબંાધ સવરપના પ્રશ્નો (આંતકરક વવકલપ સાથે ર પ્રશ્નો)

20 ગુણિ

* આ પરીક્ષા નીચેના તણિ મુદાઓને ધયાનમાંા રાખી લેવામાંા આવશે.
--

સંાશોધનનુ ંા પદ્ધવતશાસ અને આંકડાશાસનુ ંા સંાબવંા ધત જ્ઞાન

30  ׃ગુણિ

--

માકહતી અને પ્રત્યાયન ટે ક્નોલોજનુ ંા સંાશોધનમાંા ઉપયોજન

05  ׃ગુણિ

--

સંાબવંા ધત વવરયક્ષેતમાંા સંાશોધનના ન ૂતન પ્રવાહો

15  ׃ગુણિ

(સંાબવંા ધત વવરયક્ષેતમાંા સંાશોધનના ન ૂતન પ્રવાહોની માકહતી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .)
પવેશ પરીકામાં પુનમ્ૂર યાંકન(્ર-એસેસમેનટ/્ર-ચે્કંગ)ની સુવવધા નથી.

અગાઉના પ્પતો વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .
(3) અંવતમ પવેશ બાબતે
*

યુ.જ.સી. JRF/NET/SLET માંા ઉત્તીણિર ઉમેદવારોને M.Phil.ની જગ્યાઓની ફાળવણિીમાંા જ તે વવરયની કયુ લ બેઠકોમાંાથી
50 ટકાથી વધુ નહી પણિ જ તે કક્ષા(કેટેરરી)માંા અણગ્રમતા આપવામાંા આવશે.

*

ઉમેદવારી માટે બન્ને પરીક્ષામાંા ઓછામાંા ઓછા 40 ટકા ગુણિ મેળવવાના રહેશે. બન્ને પ્રવેશ પરીક્ષામાંા મેળવેલા ગુણિનો
સરે રાશ 50 ટકા કે તેથી વધુ હોય તે જ ઉમેદવારનો અગ્રતાક્રિમ યાદીમાંા સમાવેશ થશે.

*

પ્રવેશ પરીક્ષામાંા મેળવેલા ગુણિ મુજબ અગ્રતાક્રિમ યાદી તૈયાર કરવામાંા આવશે,
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(4) ઉમેદવારે અરજપત સાથે કોઈ પમાણપતો જોડવાનાં નથી, પરં ત ુ પવેશ સમયે નીચે જણાવેલાં પમાણપતોની સ્વપમાણણત નકલ
તે સમયે દશારવેલી તારીખ સુધીમાં રજૂ કરવાના રહિેશે અનયથા અરજપત રદ ગણાશે.
1.

એસ.સી./એસ.ટી./ઓ.બી.સી. (નોનકક્રિવમલેયર)

2.

શારીકરક અપંારતા.

3.

બી.એ./બી.કોમ./બીએસ.સી. વ. ગુણિપતની નકલ

4.

એમ.એ./એમ.કોમ./એમ.એસસી. વ.ની ગુણિપતની નકલ

5.

UGC JRF/NET/SET પ્રમાણિપતની નકલ

6.

આધારકાડર ની નકલ

ખાસ નોંધાઃ ઉમેદવારે પોતાના M.A., M.B.A., M.Com., M.Sc., M.Ed., M.R.M., M.Lib., M.C.A., M.S.W., M.P.Ed., M.P.E.S
વ.ના વવષય વસવાયના અનય વવષયમાં પવેશ માટે અરજ કરી હિશે, અને તેના કારણે અભ્યાસ પછી ભવવષ્યમાં કોઈ પણ પકારની મુશકેલી
ઊભી થાય તો તે માટે ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ જવાબદાર રહિેશે નહિીં.

SB collect દ્વારા પવેશપ્રયાની ફી ભરવાની પ્રયાાઃ
1.

www.gujaratvidyapith.org પર જવુ.ં

2.

online fee payment પર કકલક કરવું

3.

Click here to make payment પર કકલક કરવું જથી SB Collect પર જવાશે.

4.

પાનાની નીચે આપેલા Box માં કકલક કરીને Proceed પર કકલક કરવુ.ં

5.

Select payment category માં Admission Form Fee પર કકલક કરવુ.ં

6.

દશારવેલી વવગતો ભરવી અને Remarks માં M.Phil. Admission Form No…….(દા.ત. M-000) ટાઇપ કરવુ.ં

7.

ફીની ચ ૂકવણી થયા પછી રસીદની એક નકલ અરજ સાથે જોડવી અને એક નકલ પોતાની પાસે સાચવી રાખવી.

ફોનાઃ 079-40016214, 079-40016234

ખાસ સ ૂચનાાઃ
ૂ
એમ.્ફલ., પીએચ.ડી. પવેશ સંબવં ધત તમામ જાણણકારી અને મા્હિતી વેબસાઈટ ઉપર મકવામાં
આવશે આથી સમયાંતરે વેબસાઈટ
જોતાં રહિેવ,ંુ ઉપરાંત ઇ-મેલથી પણ જાણણ કરવામાં આવશે તેથી દરે ક ઉમેદવારે પોતાનો સાચો અને ઉપયોગમાં લેવાતો ઇમેલ
આઈડી જ પવેશપતમાં જણાવવો. અનયથા મા્હિતી ન મળવા બદલ ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠની કોઈપણ પકારની જવાબદારી રહિેશે નહિીં,
જની ગંભીર નોંધ લેવી.
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