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 તારીખ/Date : 23 / 80   / 2019 
 સદંર્ભ/Ref. :      / 2019-20 
 

વિષય : યજુીસી અવિવિયમ-2816 પ્રમાણે એમ.ફિલ., (M.Phil.)/પીએચ.ડી. (Ph.D.) માં િષભ 2819મા ંપ્રિેશપાત્ર થિા બાબતે. 
 
ભાઈશ્રી / બહનેશ્રી, 
 

યજુીસી અધિધનયમ-2016 અંતર્ગત ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, અમદાિાદમાાં િર્ગ 2019 માટે એમ.ફિલ. (M.Phil.)/પીએચ.ડી.(Ph.D.) 
માટે તમે પ્રિેશપાત્ર થયા છો. તા. 02-89-2819 સોમિારિા રોજ તમારે લાગ ુ પડતા ધિર્ય પ્રમાણે પાછળ દશાગિેલા જે તે 
ધિભાર્માાં બપોરે 12-00 િાગ્યે નીચેની કાયગિાહી માટે અચકૂ હાજર રહવે ુ ાં. 
(1) પ્રિેશપાત્ર થયેલા ધિદ્યાથીઓએ તેમના સ્નાતક, અનસુ્નાતક, એમ.ફિલ.ના ગણુપત્ર તેમજ પ્રમાણપત્રો, નેટ, સેટ, 

જેઆરએિ હોય તો તેનાાં પ્રમાણપત્ર, જાધતનો દાખલો, EWS પ્રમાણપત્ર, OBC કક્ષામાાં આિતા ધિદ્યાથીઓએ 
નોનફિધમલેયરનુાં પ્રમાણપત્ર તથા ઉપરોક્ત દરેક ધિર્તની ઝેરોક્સનો એક સેટ સાથે રાખિાનો રહશેે.  

(2) ઓફરજજનલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી િખતે જો િોમગમાાં દશાગિેલી ધિર્તો કરતા અલર્ હશે તો તમારી પ્રિેશપાત્રતા રદ 
ર્ણિામાાં આિશે. (ઓફરજજનલ પ્રમાણપત્રો ચકાસીને તરત પરત કરિામાાં આિશે.) 

(3) ધિદ્યાથીઓને તેમના સાંશોિનના રસના ધિર્યની રજૂઆત કરિાની રહશેે અને તે અનસુાર માર્ગદશગકની િાળિણીની કાયગિાહી 
કરિામાાં આિશે. 

(4) ઉપરોક્ત કાયગિાહી પછી ધિભાર્ીય અધ્યક્ષની સચૂના મળ્યા બાદ ધિદ્યાથીએ આ ફદિસે સત્ર-1ની અંદાજજત િી પીએચ.ડી. 
(Ph.D.) માટે રૂ. 4005/- તથા એમ.ફિલ.(M.Phil.) માટે રૂ. 4305/- ઓિલાઈિ ર્રિાિી રહશેે. સમયસર િી ન ભરનારનો 
પ્રિેશ રદ થશે અને તે બેઠક પર તે પછી અગ્રતાિમમાાં આિતા ઉમેદિારને ધનયમ અનસુાર પ્રિેશ આપિામાાં આિશે. 

(5) ઉપરોક્ત કાયગિાહી બાદ જે તે ધિભાર્/સાંકુલ દ્વારા ધિદ્યાકીય શાખાને પ્રિેશ લેનારા ધિદ્યાથીઓની માફહતી પ્રાપ્ત થાય તે 
પછી પ્રિેશઆદેશ નોંિણીિમ સાથે પાઠિિામાાં આિશે. 

(6) તમારી નોંિણી તા. 02-09-2019થી ર્ણિામાાં આિશે. 
(7) છાત્રાલયમાાં રહી અભ્યાસ કરિાનો હોય તે તેની િી અલર્થી ભરિાની રહશેે. 
(8) સત્ર-1ની િી ભયાગની પહોંચની નકલ ધિદ્યાકીય શાખામાાં અચકૂ જમા કરાિિાની રહશેે. 
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એમ.ફિલ., (M.Phil.), પીએચ.ડી. (Ph.D.)િી પ્રિેશ કાયભિાહી માટે 

હાજર રહિેા માટેિા વિષયિાર સ્થળોિી યાદી 
 

ક્રમ વિષય સ્થળ 

1. 
ગજુરાતી, ફહન્દી, અથગશાસ્ત્ર, 
સમાજશાસ્ત્ર, ઇધતહાસ, સમાજકાયગ, 
યોર્ધિદ્યા 

મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સાંકુલ, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, 
અમદાિાદ-14    િોન 079-40016271 

2. પત્રકારત્િ, કોમ્પપ્યટૂર 
કોમ્પપ્યટૂર ધિભાર્, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ-14 
િોન 079-40016325 પત્રકારત્િ િોન 079-40016332 

3. ર્ાાંિીધિચાર, શાાંધત સાંશોિન 
શાાંધત સાંશોિન કેન્ર, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ-14 
િોન 079-40016318 

4. િસધત-પ્રૌઢધશક્ષણ 
આજીિન ધશક્ષણ ધિભાર્, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ-14 
િોન 079-40016386 

5. 
સકૂ્ષ્મજીિાણધુિજ્ઞાન, રસાયણધિજ્ઞાન, 
ભૌધતકધિજ્ઞાન 

સકૂ્ષ્મજીિાણધુિજ્ઞાન ધિભાર્, પાંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર 
પફરસર, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, મ.ુ સાદરા, તા.જજ. ર્ાાંિીનર્ર 
િોન 079-23274274 

6. શારીફરક ધશક્ષણ 
શારીફરક ધશક્ષણ અને રમતધિજ્ઞાન ધિભાર્, ગજૂરાત 
ધિદ્યાપીઠ, મ.ુ સાદરા, તા.જજ. ર્ાાંિીનર્ર 
િોન 079-23274011/419 

7. ગ્રામ વ્યિસ્થાપન 
ગ્રામ વ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્ર, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, 
મ.ુ રાાંિેજા, તા. જજ. ર્ાાંિીનર્ર. 
િોન 079-23976572 

8. ધશક્ષણશાસ્ત્ર 
ધશક્ષણશાસ્ત્ર ધિભાર્, ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ-14 
િોન 079-40016342 

 


