પ્રવે્રશપ્પ્રકક્રિય ફી ર. 500-00

ગ ૂજરયત વવદ્યયપીઠ : અમદયવયદ

પીએચ.ડી. (Ph.D.) પ્રવે્રશપ્ – 2018

મયકહિતી/અરજપત

“મયરી જજંદગીની અદર મે અને્રક કય્રિર ક્રિયર છે્ર , તે્રમયંનયં ઘણયં કય્રિરને્ર મયટે મયરય મનમયં હું મગરરી પણ મયનું છં, કેટલયંકને્ર સયરુ પશયતયપ પણ થય્રિ છે્ર ,
એમયંનયં ઘણયં મોટી જવયબદયરીવયળયં પણ હિતયં, પણ અત્્રિયરે જરય્રિે્ર અવતશપ્્રિોકકત વવનય હું કહિેવયને્ર ઇચ્છં છં કે , મે એવું એક પણ કય્રિર નથી કરુર કે જેની સયથે્ર
આજે કરવયનય કય્રિરનો મુકયબલો થય્રિ, મે તો કેવળ મંત આપ્્રિો છે્ર , એક વણણકપુત જો કરી શપ્કતો હિો્રિ તો મે ઋવષિનું કયમ કરુર છે્ર .”

મોહિનદયસ કરમચંદ ગયંધી, તય. 15–11–1920, ગ ૂજરયત વવદ્યયપીઠની સ્થયપનય સમ્રિે્ર

ુ રયતી-7, કહિન્દી-11, અથરશપ્યસ-16, સમયજશપ્યસ-3, ઇવતહિયસ-12, સમયજકય્રિર-14, પતકયરત્વ અને્ર
ઉપલબ્ધ સંખ્રિયાઃ ગજ
સમ ૂહિપ્રત્્રિય્રિન-10,

કોમપ્રટુ ર-10,

શપ્યંવત સંશપ્ોધન -2,

ગયંધીવવચયર-2,

વશપ્કણશપ્યસ-21,

પ્રૌઢવશપ્કણ-વસવતવશપ્કણ-6,

સ ૂકમજવયણુવવિજ્ઞયન-12, શપ્યરીકરક વશપ્કણ-38, ગ્રયમ વ્રિવસ્થયપન-15.
(1) સ ૂચનયઓાઃ
1.

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

2.

પીએચ.ડી.ના અભ્યાસનની 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 સનમાવેશ ન પામતા (નોન-કક્રિવમલેયર) સનામાજજક શૈક્ષણણિક પછાત વરરના ઉમેદવારો માટે 50 ટકા ગુણિ હોવા જરરી છે .
3.

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

4.

પ્રવેશપત ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠની વેબસનાઈટ www.gujaratvidyapith.org પરથી તા. 14-05-2018 થી તા. 31-05-2018 સુધી ઓનલાઈન
ભરી શકાશે. પ્રવેશપતમાંા વવરતો ભરી સનબવમટ કરીને પ્રવેશપત ડાઉનલોડ કરી, વપ્રન્ટ કાઢી તેમાંા પાસનપોટર સનાઈઝના ફોટો ચોંટાડીને,
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ કલેક્ટ (Link: https://www.onlinesbi.com/prelogin/icollecthome.htm?corpID=650400 (admission form fee))
દ્વારા SBI Collect માંા 500 ર. ફી ભરીને તેની પાવતી (પાવતીની એક નકલ પોતાની પાસને સનાચવી રાખવી.) અરજપત સનાથે જોડીને
તા. 01-06-2018 સુધી રોજ બપોરે 12-00 થી સનાંાજ 5-00 ( શવનવારે સનવારે 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 વસનવાયના વવરયોમાંા ગુજરાતી માધયમ વસનવાય અન્ય માધયમમાંા અભ્યાસન કરવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા વવભારનો
સનંાપકર કયાર પછી જ અરજપત ભરવુ.ંા

7.

કેન્્ સનરકારની અનામત નીવત અનુસ ૂણચત જાવત (SC) 15 ટકા, અનુસ ૂણચત જનજાવત (ST) 7.5 ટકા, સનામાજજક શૈક્ષણણિક પછાત
વરર (OBC) 27 ટકા, શારીકરક કદવયાંાર (PH) 5 ટકા મુજબ પ્રવેશ ફાળવવામાંા આવશે. અનામત જગ્યાઓની રણિતરી પ્રવેશ
સનવમવત દ્વારા કરવામાંા આવશે. જમ્મુકા્મીરના વવદ્યાથર્થીઓ માટે બે બેઠકો વધારાની ફાળવી શકાશે.

8.

પીએચ.ડી.માંા એકથી વધુ વવરય માટે અરજ કરી શકાશે નહી. જો અરજ કરી હશે તો જ વવરય માટેની પરીક્ષા આપી હશે તે
જ માન્ય રણિાશે.

1

(2) પ્રવે્રશપ્ પરીકય બયબતે્રાઃ પ્રવે્રશપ્ મયટે ગયંધીવવચયર આધયકરત અને્ર વવષિ્રિ સંબવં ધત સંશપ્ોધન સજજતયની એમ બને્ર પ્રવે્રશપ્
ુ ી લે્રવયમયં આવશપ્ે્ર.
પરીકય એકસયથે્ર જ તય. 07-07-2018 શપ્વનવયરે સવયરે 9-00 થી 12-00 સધ
(ક)

રાંાધીવવચાર આધાકરત પ્રવેશ પરીક્ષા
* 50 ગુણિની પરીક્ષા (સનમય સનવારે 9-00 થી 10-30).
* 9-15 પછી આવનારને પરીક્ષામાંા પ્રવેશ મળશે નહી.
* ઉત્તીણિર થવાનુ ંા ધોરણિ 40 ટકાનુ ંા છે .
* પ્રશપતનુ ંા સવરપ નીચે પ્રમાણિે રહેશે.
--

હેત ુલક્ષી પ્રકારના પ્રશો (15)

15 ગુણિ

--

ટૂંાક જવાબી પ્રકારના પ્રશો (3)

15 ગુણિ

-- વનબંાધ સવરપના પ્રશો (આતકરક વવકલ્પ સનાથે ર પ્રશો)

20 ગુણિ

* UGC JRF થયેલા/NET/SET પાસન ઉમેદવારોએ પણિ આ પરીક્ષામાંા આપવી ફરજજયાત છે .
* સનંાદભર પુસતક "સત્્રિનય પ્ર્રિોગો અથવય આત્મકથય”-રાંાધીજ/"सत्य के पययो अथवाो आत्मकथवो”-ोोंधीजी/''An Autobiography
OR The story of my experiments with truth''-Gandhiji
* ભરે લાંા પ્રવેશપતો સવીકારતી વખતે આ પુસતક આપવામાંા આવશે.

* ટપયલથી અરજ મોકલનયરે આ પુસ્તક પોતયની રીતે્ર મે્રળવી લે્રવયનું રહિેશપ્ે્ર, અહિીથી મોકલવયમયં નહિી આવે્ર. ( ઇ-બુક
આ ણલંક પર ઉપલબ્ધ છે્ર http://www.mkgandhi.org/ebks/gandhiebooks.htm).
(ખ)

વવષિ્રિ સંબવં ધત સંશપ્ોધન સજજતય અગે્ર ની પ્રવે્રશપ્પરીકય
* UGC JRF થયેલા/NET/SET પાસન ઉમેદવારો આ પરીક્ષામાંાથી ઇચ્છે તો મુકક્ત લઈ શકશે. આ માટે અરજપતમાંા જ તેની જાણિ

કરવાની રહેશે. આ પરીક્ષામાંાથી મુકક્ત સવીકારનારા વવદ્યાથર્થી માટે રાંાધીવવચારની પરીક્ષામાંા મેળવેલા ગુણિને અગ્રતાક્રિમમાંા રણિી UGC
JRF/NET/SET ઉત્તીણિર ઉમેદવારોને પીએચ.ડી.ની જગ્યાઓની ફાળવણિીમાંા 50 ટકાથી વધુ નહી પણિ જ તે કક્ષામાંા (કેટેરરી)માંા પ્રવેશ માટે
અણગ્રમતા આપવામાંા આવશે.
* 50 ગુણિની પરીક્ષા (સનમય સનવારે 10-30 થી 12-00).
* ઉત્તીણિર થવાનુ ંા ધોરણિ 40 ટકાનુ ંા છે .
* પ્રશપતનુ ંા સવરપ નીચે પ્રમાણિે રહેશે.
--

હેત ુલક્ષી પ્રકારના પ્રશો (15)

15 ગુણિ

--

ટૂંાક જવાબી પ્રકારના પ્રશો (3)

15 ગુણિ

--

વનબંાધ સવરપના પ્રશો (આતકરક વવકલ્પ સનાથે ર પ્રશો)

20 ગુણિ

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

સનંાશોધનનુ ંા પદ્ધવતશાત અને આકડાશાતનુ ંા સનંાબવંા ધત જ્ઞાન

30  ׃ગુણિ

--

માકહતી અને પ્રતયાયન ટે ક્નોલોજનુ ંા સનંાશોધનમાંા ઉપયોજન

05  ׃ગુણિ

--

સનંાબવંા ધત વવરયક્ષેતમાંા સનંાશોધનના ન ૂતન પ્રવાહો

15  ׃ગુણિ

(સનંાબવંા ધત વવરયક્ષેતમાંા સનંાશોધનના ન ૂતન પ્રવાહોની માકહતી વેબસનાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .)
પ્રવે્રશપ્ પરીકયમયં પુનમૂૂર ્રિયંકન(કર-એસે્રસમે્રન્ટ/કર-ચે્રકકંગ)ની સુવવધય નથી.

અગયઉનય પ્ર્પતો વે્રબસયઈટ પર ઉપલબ્ધ છે્ર .
(3) અવતમ પ્રવે્રશપ્ બયબતે્ર
*

યુ.જ.સની. JRF/NET/SLET માંા ઉત્તીણિર ઉમેદવારોને Ph.D.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
સનરે રાશ 50 ટકા કે તેથી વધુ ગુણિ હોય તે જ ઉમેદવારનો અગ્રતાક્રિમ યાદીમાંા સનમાવેશ થશે.

*

પ્રવેશ પરીક્ષામાંા મેળવેલા ગુણિ મુજબ અગ્રતાક્રિમ યાદી તૈયાર કરવામાંા આવશે,
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(4) ઉમે્રદવયરે અરજપત સયથે્ર કોઈ પ્રમયણપતો જોડવયનયં નથી, પરં ત ુ પ્રવે્રશપ્ સમ્રિે્ર નીચે્ર જણયવે્રલયં પ્રમયણપતોની સ્વપ્રમયણણત નકલ
તે્ર સમ્રિે્ર દશપ્યરવે્રલી તયરીખ સુધીમયં રજૂ કરવયનય રહિેશપ્ે્ર અન્્રિથય અરજપત રદ ગણયશપ્ે્ર.
1.

એસન.સની./એસન.ટી./ઓ.બી.સની. (નોનકક્રિવમલેયર)

2.

શારીકરક અપંારતા

3.

બી.એ./બી.કોમ./બીએસન.સની. વ. ગુણિપતની નકલ

4.

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

5.

UGC JRF/NET/SET પ્રમાણિપતની નકલ

6.

આધારકાડર ની નકલ

ખયસ નોંધાઃ ઉમે્રદવયરે પોતયનય 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.નય વવષિ્રિ વસવય્રિનય અન્્રિ વવષિ્રિમયં પ્રવે્રશપ્ મયટે અરજ કરી હિશપ્ે્ર, અને્ર તે્રનય કયરણે્ર અભ્રિયસ પછી ભવવષ્્રિમયં કોઈ પણ પ્રકયરની મુશકેલી
ઊભી થય્રિ તો તે્ર મયટે ગ ૂજરયત વવદ્યયપીઠ જવયબદયર રહિેશપ્ે્ર નહિી.

SB collect દ્વયરય પ્રવે્રશપ્પ્રકક્રિયની ફી ભરવયની પ્રકક્રિયાઃ
1.

www.gujaratvidyapith.org પર જવુ.ં

2.

online fee payment પર કકલક કરવું

3.

Click here to make payment પર કકલક કરવું જેથી SB Collect પર જવયશપ્ે્ર.

4.

પયનયની નીચે્ર આપે્રલય Box મયં કકલક કરીને્ર Proceed પર કકલક કરવુ.ં

5.

Select payment category મયં Admission Form Fee પર કકલક કરવુ.ં

6.

દશપ્યરવે્રલી વવગતો ભરવી અને્ર Remarks મયં Ph.D. Admission Form No…….(દય.ત. P-000) ટયઇપ કરવુ.ં

7.

ફીની ચ ૂકવણી થ્રિય પછી રસીદની એક નકલ અરજ સયથે્ર જોડવી અને્ર એક નકલ પોતયની પયસે્ર સયચવી રયખવી.

ફોનાઃ 079-40016214, 079-40016234
ખયસ સ ૂચનયાઃ
ૂ
એમ.કફલ., પીએચ.ડી. પ્રવે્રશપ્ સંબવં ધત તમયમ જાણણકયરી અને્ર મયકહિતી વે્રબસયઈટ ઉપર મકવયમયં
આવશપ્ે્ર આથી સમ્રિયંતરે વે્રબસયઈટ
જોતયં રહિેવ,ંુ ઉપરયંત ઇ-મે્રલથી પણ જાણણ કરવયમયં આવશપ્ે્ર તે્રથી દરે ક ઉમે્રદવયરે પોતયનો સયચો અને્ર ઉપ્રિોગમયં લે્રવયતો ઇમે્રલ
આઈડી જ પ્રવે્રશપ્પતમયં જણયવવો. અન્્રિથય મયકહિતી ન મળવય બદલ ગ ૂજરયત વવદ્યયપીઠની કોઈપણ પ્રકયરની જવયબદયરી રહિેશપ્ે્ર નહિી,
જેની ગંભીર નોંધ લે્રવી.
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