ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ અમદાિાદ – 380 014
યુજીસસી ફફલલોશસીપ/ સ્કલોલરશસીપ અંગગે સસંકક્ષિપ્ષિપ્તમાંપસં માંપહિત માહિષિપ્તસી*
* અ માહિીં રજજ કરપયગેલસી વવિગષિપ્તલો જેમાંપસંથસી સપરવિપમાંપસં આવિસી છગે ષિપ્તગે મ જળ દસ્ષિપ્તપવિગેજ યુ.જી.સસી.નસી
વિગેબસપઈટમાંપસં e-SARTS પલોટ્ટલ ઉપર ઉપલબબ્ધ છગે. ષિપ્તગેમાંપસં દશપ્ટવિગેલસી જલોગવિપઈઓનગે અંવષિપ્તમાં
ગણવિપમાંપસં આવિશગે.
સામાન્ય માહહિતાપીી
યુજીસસી દપરપ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિષિપ્તસી વવિવવિબ્ધ ફફલલોશસીપ / સ્કલોલરશસીપ

માંપટફ

યુજીસસીનસી e-SARTS પલોટ્ટલ ઉપર વવિગષિપ્તવિપર માંપહિત માહિષિપ્તસી માંળશગે . આ માંપટફ ઓનલપઇન
અરજી કરવિપનસી  માહિલોય છગે . દરફક યલોજનપમાંપસં

બંક ખાપષિપ્તપ નસંબર  માહિલોવિપનુસં ષિપ્તથપ આબ્ધપર

સપથગે કલકક કરવિપનુસં આવિશયક છગે . ફફલલો
શસીપ ષિપ્તથપ વશષયવ વવત
એમપ્લલોયમાંગેનટ

અંગગે યુજીસસી દપરપ દર વિર્ પ્રમુખા વિષિપ્ત્ટમાંપનપત્લોમાંપસં

નયુઝમાંપસં

જા માહિફરપષિપ્ત

આપવિપમાંપસં

આવિગે

છગે . વવિવવિબ્ધ

ષિપ્તથપ

વશષયવ વવત /

ફફલલોશસીપનસી માંપહિત માહિષિપ્તસી નસીચગે મુજબ છગે .
1.

JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP IN SCIENCES, HUMANITIES AND SOCIAL
SCIENCES.
યુજીસસી દપરપ લગેવિપમાંપસં આવિષિપ્તસી National Eligibility Test-Junior Research Fellowship
(NET-JRF) અનગે UGC- Council of Scientific and Industrial Research દપરપ લગેવિપષિપ્તસી
સસંયકુ ષિપ્ત પરરીક્ષિપ (UGC-CSIR) માંપસં સફળ થપય અનગે એમાં.ફરીલ/પસીએચ.ડીરી.માંપસં પ્રવિગેશ
માંગેળવિગે ષિપ્તલો ષિપ્તગેઓ ફફલલોશસીપનગે પપત્ થપય છગે. અત્ગે એ સ્પષટષિપ્તપ જરૂરરી છગે કફ માંપત્
જેઆરએફ પપસ કરવિપનગે કપરણગે ફફલલોશસીપ માંગેળવિવિપ  માહિક્કદપર બનષિપ્તપ નથસી. આ
યલોજનપ  માહિફઠળ હુમાંગેવનટરીઝ, સલોવશઅલ સપયન્નસઝ, (લંગવિગેજીસ સહિત માહિષિપ્ત) ષિપ્તથપ વવિજપનનપ
વવિરયમાંપસં એમાં.ફરીલ. પસીએચ.ડીરી. માંપટફ ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિગે છગે.

અ.

શરતોી1) (NET-JRF) અથવિપ (UGC-CSIR) માંપસં સફળ થપય (પહિતરણપમાં જા માહિફર થપય ષિપ્તગે

ષિપ્તપરરીખા અથવિપ એવિલોડી્ટ લગેટર ઇસ્યુ કરવિપમાંપસં આવિગે ષિપ્તગે ષિપ્તપરરીખા) પછરી વિધુમાંપસં
વિધુ છ માંપસમાંપસં એમાં.ફરીલ/પસીએચ.ડીરી.માંપસં પ્રવિગેશ માંગેળવિસી લગેવિપનલો ર માહિફશગે.
જેઆરએફ થયગેલ ઉમાંગેદવિપર માંપટફ વિધુમાંપસં વિધુ બગે વિર્ટમાંપસં પસીએચ.ડીરી. માંપટફ
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નંબ્ધણસી કરપવિવિસી આવિશયક છગે. અભ્યપસમાંપસં જલોડીપયપ પછરી ઉમાંગેદવિપર બગે
વિર્ટમાંપસં પસીએચ.ડીરી. માંપટફ નંબ્ધણસી ન કરપવિગે અનગે માંલોડીરી કરપવિગે ષિપ્તલો ષિપ્તગેટલપ સમાંય
માંપટફ ફફલલોશસીપ માંળશગે નહિત માહિ.
2) વવિદપથાર્થીએ યુજીસસી એકટનસી કલમાં 2(એફ) અનગે 12 (બસી) માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત

યુવનવિવસવર્સિટરી/સસંસ્થપ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ ઇમપલોટ્ટનસમાંપસં અથવિપ યુજીસસી
એકટનસી કલમાં 3 અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત હિતડીમડી ટુ બસી યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં પ્રવિગેશ
માંગેળવિગેલલો  માહિલોવિલો જલોઇએ ષિપ્તથપ યુવનવિવસવર્સિટરી/ સસંસ્થપ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ
ઇમપલોટ્ટનસનગે ભાપરષિપ્ત સરકપર/રપજય સરકપર ષિપ્તરફથસી અનુદપન માંળત ુસં  માહિલોવુસં
જલોઇએ.
3) પ્રપરસંભામાંપસં ફફલલોશસીપ બગે વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિશગે . બગે વિર્ટનસી

મુદષિપ્તનપ અંષિપ્તગે વનષણપષિપ્ત દપરપ ષિપ્તગેમાંનપ સસંશલોબ્ધનકપય્ટન ુસં મજલ્યાંયપસંકન કરવિપમાંપસં
આવિશગે અનગે જલો ષિપ્તગેમાંનુ કપય્ટ સસંષિપ્તલોરકપરક  માહિશગે ષિપ્તલો ષિપ્તગેમાંનસી વસનસીયર હિતરસચ્ટ
ફફલલો (એસઆરએફ)નપ કપય્ટ માંપટફ ત્ણ વિર્ટનસી મુદષિપ્ત લસંબપવિવિપમાંપસં આવિશગે
અનગે જલો ષિપ્તગેમાંનુ સસંશલોબ્ધનકપય્ટ સસંષિપ્તલોરજનક ન જણપય ષિપ્તલો જેઆરએફ ષિપ્તરરીકફ
વિધુ એક વિર્ટ મુદષિપ્ત લસંબપવિવિપમાંપસં આવિશગે. પરસંત ુ ષિપ્તગેમાંનગે એસઆરએફ ષિપ્તરરીકફ
બગે વિર્ટનલો લપભા માંળવિપપપત્ થશગે. આમાં, ફફલલોશસીપ વિધુમાંપસં વિધુ પપસંચ વિર્ટનસી
મુદષિપ્ત માંપટફ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિશગે.
4) જલો ઉમાંગેદવિપરફ એમાં.ફરીલ./પસીએચ.ડીરી.માંપસં પ માહિફલગેથસી જ પ્રવિગેશ માંગેળવિસી લસીબ્ધલો  માહિલોય

ષિપ્તલો (NET-JRF) અથવિપ (UGC-CSIR)નુસં પહિતરણપમાં જા માહિફર થપય પછરી ફફલલોશસીપ
માંળવિપપપત્ થશગે. અનગે જલો પ્રવિગેશ ન માંગેળવયલો  માહિલોય અનગે પહિતરણપમાં આવિસી ગયુસં
 માહિલોય ષિપ્તલો પ્રવિગેશ માંગેળવિગે તયપરપછરી ફફલલોશસીપ માંળવિપપપત્ થશગે.
5) ફફલલો દપરપ વનયષિપ્ત પત્કમાંપસં જલોઇનીંગ હિતરપલોટ્ટ માંલોકલ્યાંયપ પછરી યુજીસસી દપરપ

ગપનટ માંસંજજર ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે. ફફલલોએ દર ત્ણ માંપસગે સસંશલોબ્ધનકપય્ટ ચપલુ
છગે ષિપ્તગે માંષિપ્તલબનુસં વનયષિપ્તપત્કમાંપસં પ્રમાંપણપત્ આપવિપનુસં ર માહિફશ.ગે
6) ફફલલોશસીપનપ સમાંયગપળપ દરમયપન ફફલલો સવિગેષિપ્તન કપમાં સ્વિસીકપરરી શકશગે નહિત માહિ.

જલો કફ ફફલલો ફફલલોશસીપ વસવિપયનસી એક વિર્ટનસી શશૈક્ષિકણક રજા ઉપર  માહિલોય ષિપ્તગે
દરમયપન સવિગેષિપ્તન કપમાં સ્વિસીકપરરી શકશગે.
7) ફફલલો

ષિપ્તગેમાંનપ

માંપગ્ટદશ્ટક/

વવિભાપગસીય

અધયક્ષિનસી

સસંમાંવષિપ્તથસી,

ષિપ્તગેમાંનપ

સસંશલોબ્ધનકપય્ટનગે બપબ્ધ ન આવિગે ષિપ્તગે રરીષિપ્તગે યુવનવિવસવર્સિટરી/ સસંસ્થપનપ શશૈક્ષિકણકકપય્ટમાંપસં
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માંદદ કરરી શકશગે. આવિસી પ્રવ વવત અઠવિપડીરીઆમાંપસં દશ કલપકથસી વિબ્ધવિસી જલોઇએ
નહિત માહિ.
બ.

ફફલલોશસીપનસી રકમાં
ફફલલોશસીપ

માંપવસક રૂ.25,000/- પ્રમાંપણગે બગે વિર્ટ માંપટફ (JRF)
માંપવસક રૂ.28,000/- બપકરીનપ સમાંય માંપટફ (SRF)

કનટરીનજનસસી

– રૂ.10,000/- વિપવરવર્સિક પ્રથમાં બગે વિર્ટ

હુમાંગેવનહિતટઝ

અનગે રૂ.20,500/- વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

સલોવશઅલ સપયનસ
કનટરીનજનસસી- સપયનસ

રૂ.12,000/- વિપવરવર્સિક પ્રથમાં બગે વિર્ટ
રૂ.25,000/- વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

એસ્કલોટ્ટ/

રરીડીર રૂ.2,000/- પ્રવષિપ્ત માંપસ જલો ફફલલો શપરરીહિતરક અપસંગ/

આવસસ્ટનસ
ક.

પ્રજપચકુ  માહિલોય ષિપ્તલો.

એચ.આર.એ. ષિપ્તથપ અનય લપભા
a) જલો સસંબસંવબ્ધષિપ્ત યુવનવિવસવર્સિટરી દપરપ ફફલલોનગે અનુરૂપ વસકગલ સસીટફડી  માહિલોસ્ટફલ

એકલોમાંલોડીફશન પુરસંુ પપડીવિપમાંપસં આવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ફફલલોનગે જમાંવિપનપ, પપણસીનપ અનગે
વિસીજળરીનપ ખાચ્ટ વસવિપયનસી રકમાં એચ.આર.એ. ષિપ્તરરીકફ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે. જલો
ફફલલો અનય છપત્ સપથગે  માહિલોસ્ટફલમાંપસં ર માહિફષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તલો એચઆરએ માંળવિપપપત્
થશગે નહિત માહિ.
b) જલો  માહિલોસ્ટફલનસી

સુવવિબ્ધપ પ જરરી પપડીવિપમાંપસં ન આવિસી  માહિલોય અનગે ફફલલોએ

યુવનવિવસવર્સિટરીએ વસકગલ સસીટફડી માંકપન ભાપડીફ અપપવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ખારફખાર
ચુકવિવિપમાંપસં આવિગેલ ુસં ભાપડુસં અથવિપ ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર
એચ.આર.એ. બગેમાંપસંથસી જે ઓછસં  માહિશગે ષિપ્તગે ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
c) ફફલલોએ વનવિપસ માંપટફ પલોષિપ્તપનસી રરીષિપ્તગે વયવિસ્થપ ગલોઠવિસી  માહિલોય ષિપ્તલો ભાપરષિપ્ત

સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંળવિપપપત્ એચ.આર.એ.ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
d) ફફલલોનગે માંગેહિતડીકલ ભાથ્ુસં ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે નહિત માહિ પરસંત ુ યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં અનય

સગેવિકલો, વવિદપથાર્થીઓ માંપટફ આરલોગય કફનન્દ્રનસી જે સુવવિબ્ધપ છગે ષિપ્તગેનલો લપભા લઇ
શકશગે.
e) રજાઓ
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I.

જા માહિફર રજાઓ ઉપરપસંષિપ્ત ફફલલોનગે વિર્ટ દરમયપન 30 રજાઓ માંળવિપપપત્ થશગે.
આ વસવિપય કલોઇપણ પ્રકપરનપ વિગેકફશનનલો લપભા માંળવિપપપત્ થશગે નહિત માહિ.

II.

ફફલલોશસીપનસી સમાંગ મુદષિપ્ત દરમયપન, ફફલલોનગે ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ વનયમાંલો
અનુસપર માંગેટરનસીટરી લસીવિ/પગેટરનસીટરી લસીવિનલો લપભા માંળરી શકશગે. ષિપ્તગે સમાંયગે
ફફલલોનગે પ જરફપ જરરી ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.

III.

માંહિત માહિલપ ફફલલોનગે સમાંયપસંષિપ્તરફ રજાઓ જલોઇષિપ્તસી  માહિલોય ષિપ્તલો વિધુમાંપસં વિધુ ત્ણ વિખાષિપ્ત,
ફફલલોશસીપનપ સમાંયગપળપમાંપસં એક વિર્ટનપ સમાંય માંપટફ રજાઓ માંળરી શકશગે
આવિસી રજા ફફલલોશસીપનપ સમાંયગપળપમાંપસં ગણપશગે નહિત માહિ.

IV.

ફફલલોશસીપનપ સમાંગ સમાંયગપળપ દરમયપન એકફડીફવમાંક એસપઇનમાંગેનટ, શશૈક્ષિકણક
ુ સી વિધુમાંપસં વિધુ
કપય્ટ, કફ સસંશલોબ્ધનનપ  માહિફત ુ માંપટફ પરદફશ જવિપનપ  માહિફતથ
એકવિર્ટનપ સમાંયમાંપટફ ફફલલોશસીપ વસવિપયનસી રજાઓ માંસંજજર કરરી શકપશગે .
આવિસી રજાઓ ફફલલોશસીપનપ સમાંયગપળપમાંપસં ગણપશગે. પરદફશ જવિપ માંપટફ
યુજીસસી ષિપ્તરફથસી કલોઇ સ માહિપય માંળશગે નહિત માહિ.

પ ઇવન પોસ્ટ્યુમેનિટીઝ એનડ સોશાપીઅલ
2. ડૉ. એસ. રાધાહ્રિશ્નન પોસ્ટ પોસ્ટ ડોક્ટર પોસ્ટરલ ફ્લોશાપીપ ઇન હમ
સા્યનનસઝ (ભાષાઓ સહહિત)
યુવિપ સસંશલોબ્ધકલો કફ જેઓનગે પસીએચ.ડીરી.નલો અભ્યપસ પ જરલો કયપ્ટ પછરી ષિપ્તગેમાંનસી યલોગયષિપ્તપ
અનુસપર કપમાં ન માંળયુસં  માહિલોય ષિપ્તગેમાંનગે સસંશલોબ્ધનકપય્ટમાંપસં પ્રલોતસપ માહિન માંળગે ષિપ્તગે  માહિફતુથસી
પસીએચ.ડીરી. પછરીનપ સસંશલોબ્ધન કપય્ટ માંપટફ ફફલલોશસીપ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિગે છગે.
અ. સપમાંપનય શરષિપ્તલો
1) ઉમાંગેદવિપર બગેરલોજગપર  માહિલોવિલો જલોઇએ.
2) ઓનલપઇન અરજી કરવિપનસી ષિપ્તપરરીખાગે ઉમાંગેદવિપરનસી વિય 35 વિર્ટથસી વિધુ ન  માહિલોવિસી

જલોઇએ. (SC/ST/OBC/Women/PWD માંપટફ 5 (પપસંચ) વિર્ટનસી છૂટછપટ ર માહિફશગે)
3) ફફલલોશસીપ માંપટફ સપમાંપનય કફટફગરરીનપ ઉમાંગેદવિપર સ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 55 ટકપ ગુણ અનગે

અનુસ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 60 ટકપ ગુણ  માહિલોવિપ જરૂરરી. SC/ST/OBC/PWD કક્ષિપનપ ઉમાંગેદવિપરલો
માંપટફ સ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 50 ટકપ ગુણ અનગે અનુસ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 55 ટકપ ગુણ  માહિલોવિપ
જલોઇએ.
4) ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત 3 (ત્ણ વિર્ટનસી ર માહિફશગે.) જે લસંબપવિસી શકપશગે નહિત માહિ.
5) ફફલલોશસીપ માંસંજજર થયપનપ ત્ણ માંપસમાંપસં ફફલલોએ યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં ફફલલો ષિપ્તરરીકફ જલોડીપવિવિપનુસં

ર માહિફશગે.
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6) ફફલલોશસીપનપ બગે વિર્ટ બપદ હિતડીપપટ્ટમાંગેનટલ હિતરસચ્ટ કવમાંટરી દપરપ ફફલલોનસી પ્રગવષિપ્તનુસં

મ જલ્યાંયપસંકન કરવિપમાંપસં આવિશગે અનગે જલો ફફલલોનસી પ્રગવષિપ્ત સસંષિપ્તલોરકપરક નહિત માહિ  માહિલોય ષિપ્તલો
ફફલલોશસીપ રદ કરવિપમાંપસં આવિશગે. આ માંપટફ યુજીસસીનલો વનણ્ટય આખારરી ગણપશગે.
7) ફફલલોશસીપ માંળષિપ્તસી  માહિલોય ષિપ્તગે સમાંયગપળપ દરમયપન ફફલલો અનય કલોઇપણ જગયપએથસી

ફફલલોશસીપ/ વિગેષિપ્તન/ સ્ટપઇપગેનડી વિગગેરફ માંગેળવિસી શકશગે નહિત માહિ. (ફફલલોશસીપનપ લપભા વસવિપય
એક વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ લસીબ્ધગેલસી એકફડીફવમાંક રજા દરમયપન ફફલલો અનય કલોઇપણ
જગયપએથસી ફફલલોશસીપ/ વિગેષિપ્તન/ સ્ટપઇપગેનડી વિગગેરફ માંગેળવિગે ષિપ્તગેમાંપસં વિપસંબ્ધલો નથસી.
ફફલલો અનય જગયપએથસી ફફલલોશસીપ/ પગેઇડી એસપઇનમાંગેનટ/ પરરીક્ષિપ માંપટફ અરજી
કરવિપ ઇચછષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તલો ષિપ્તગે માંપટફ યુજીસસીનુસં એન.ઓ.સસી. લગેવિપનસી જરૂર નથસી. જલો
ફફલલોનસી અનય કલોઇ જગયપએ પસસંદગસી થપય ષિપ્તલો ષિપ્તગે ફફલલો ષિપ્તરરીકફ રપજીનપમુસં આપવિપનુસં
ર માહિફશગે.
8) ફફલલોએ ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત પ જરરી થયગે ફરીડીબગેક ફલોમાં્ટમાંપસં સસંશલોબ્ધન કપય્ટનપ અ માહિફવિપલ સપથગે

ઓછપમાંપસં ઓછપ 4 (ચપર) હિતરસચ્ટ પગેપસ્ટ (બગે રપષષરીય કક્ષિપનપ અનગે બગે આંષિપ્તરરપષષરીય
કક્ષિપનપ) સપમાંગેલ કરવિપનપ ર માહિફશગે. ષિપ્તગે પશૈકરી બગે રપષષરીય/ આંષિપ્તરરપષષરીય કક્ષિપનપ પ્રકપશનલો
હિતડીપપટ્ટમાંગેનટલ હિતરસચ્ટ કવમાંટરી દપરપ ફફલલોનસી પ્રગવષિપ્તનુસં મજલ્યાંયપસંકન કરવિપમાંપસં તયપરફ અનગે બગે
રપષષરીય/આંષિપ્તરરપષષરીય કક્ષિપનપ પ્રકપશનલો ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત પ જરરી થપય તયપરફ
માંલોકલવિપનપ ર માહિફશગે.
9) ફફલલોશસીપનસી સમાંગ મુદષિપ્ત દરમયપન ફફલલો ઇચછગે ષિપ્તલો એક વિખાષિપ્ત સસંશલોબ્ધન સસંસ્થપ

ષપનસફર કરરી શકશગે.
બ. ફફલલોશસીપ ષિપ્તથપ અનય લપભા
1) ફફલલોશસીપનસી રકમાં –

2) કનટરીનજનસસી

પ્રથમાં વિર્ -

રૂ.38,800 (પ્રવષિપ્ત માંપસ)

બસીજા વિર્ -

રૂ.40,300 (પ્રવષિપ્ત માંપસ)

ત્સીજા વિર્ -

રૂ.41,900 (પ્રવષિપ્ત માંપસ)

રૂ. 50,000 વિપવરવર્સિક, ત્ણ વિર્ટ માંપટફ

નંબ્ધધ- કનટરીનજનસસી ગપનટમાંપસંથસી ફફલલોએ ખારરીદફલપ પુસ્ષિપ્તકલો, જન્ટલ્યાંસ, સપબ્ધનલો વિગગેરફ
ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત પુરરી થપય પછરી સસંબસંવબ્ધષિપ્ત સસંસ્થપમાંપસં જમાંપ કરપવિવિપનપ ર માહિફશગે. ષિપ્તગે
સસંસ્થપનસી વમાંલ્યાંકષિપ્ત ગણપશગે.
3) એસ્કલોટર્ટસ / રરીડીર આસસીસ્ટનસ – રૂ.2,000/- પ્રવષિપ્ત માંપસ જલો ઉમાંગેદવિપર અપસંગ/

પ્રજપચકુ  માહિલોય ષિપ્તલો
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4) એચ.આર.એ.
a) જલો સસંબસંવબ્ધષિપ્ત યુવનવિવસવર્સિટરી દપરપ ફફલલોનગે અનુરૂપ વસકગલ સસીટફડી  માહિલોસ્ટફલ

એકલોમાંલોડીફશન પુરસંુ પપડીવિપમાંપસં આવય ુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ફફલલોનગે જમાંવિપનપ, પપણસીનપ અનગે
વિસીજળરીનપ ખાચ્ટ વસવિપયનસી રકમાં એચ.આર.એ. ષિપ્તરરીકફ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
b) જલો  માહિલોસ્ટફલનસી સુવવિબ્ધપ પ જરરી પપડીવિપમાંપસં ન આવિસી  માહિલોય અનગે ફફલલોનગે સસંસ્થપ દપરપ

સીંગલ સસીટફડી માંકપન ભાપડીફ રપખાસીનગે આપવિપમાંપસં આવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો

ખારફખાર

ચુકવિગેલ માંકપન ભાપડુસં અનગે ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંળવિપપપત્
એચ.આર.એ. બગેમાંપસંથસી જે ઓછસં  માહિશગે ષિપ્તગે ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
c) ફફલલોએ વનવિપસ માંપટફ પલોષિપ્તપનસીરરીષિપ્તગે વયવિસ્થપ ગલોઠવિસી  માહિલોય ષિપ્તલો ભાપરષિપ્ત

સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંળવિપપપત્ એચ.આર.એ.ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
5) ફફલલોનગે માંગેહિતડીકલ ભાથ્ુસં ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે નહિત માહિ પરસંત ુ યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં અનય સગેવિકલો,

વવિદપથાર્થીઓ માંપટફ આરલોગય કફનન્દ્રનસી જે સુવવિબ્ધપ છગે ષિપ્તગેનલો લપભા લઇ શકશગે.
6) રજાઓ
a) જા માહિફર રજાઓ ઉપરપસંષિપ્ત ફફલલોનગે વિર્ટ દરમયપન 30 રજાઓ માંળવિપપપત્ થશગે.

આ વસવિપય કલોઇપણ પ્રકપરનપ વિગેકફશનનલો લપભા માંળવિપપપત્ થશગે નહિત માહિ.
b) ફફલલોશસીપનસી સમાંગ મુદષિપ્ત દરમયપન, એક વિખાષિપ્ત ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો

અનુસપર માંગેટરનસીટરી લસીવિ/ પગેટરનસીટરી લસીવિનલો લપભા માંળરી શકશગે.
c) ફફલલોશસીપ માંગેળવયપ વસવિપય વિધુમાંપસં વિધુ એક વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ એકફડીફવમાંક

લસીવિ માંળરી શકશગે.
3.

પ ૂચિત જાવતના ઉમઇદિારો મા પોસ્ટ્ રાજીિ ગાગાંધાપી નઇશનલ ફ્લોશાપીપ
અનસ

અ. સામાન્ય જોગિાઇ
1) એસસસી ઉમાંગેદવિપર કફ જેમાંણગે સસંબસંવબ્ધષિપ્ત વવિરયમાંપસં અનુસ્નપષિપ્તકનસી પરરીક્ષિપ પપસ કરરી

 માહિલોય અનગે JRF of UGC NET OR UGC-CSIR NET પપસ કયપ્ટ વસવિપય પ જરપ સમાંયનપ
વનયવમાંષિપ્ત સસંશલોબ્ધનપતમાંક અભ્યપસક્રમાંમાંપસં જલોડીપવિવિપ ઇચછષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તગે અરજી કરરી
શકશગે. વવિજપન, હુમાંગેવનટરીઝ, સલોશસીઅલ સપયનસ, એનજીવનયહિતરકગ અનગે ટફકનલોલલોજી
વવિરયમાંપસં એમાં.ફરીલ/ પસીએચ.ડીરીનપ અભ્યપસક્રમાં માંપટફ ફફલલોશસીપ માંળરી શકશગે.
2) યુજીસસી દપરપ ફફલલોશસીપ માંપટફ પ્રમુખા વિષિપ્ત્ટમાંપનપત્લો ષિપ્તથપ એમપ્લલોયમાંગેનટ નયુઝમાંપસં

જા માહિફરપષિપ્ત આપવિપમાંપસં આવિગે છગે.
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3) નગેશનલ ફફલલોશસીપ માંપટફ ઉમાંગેદવિપરફ સસંબસંવબ્ધષિપ્ત વવિરયમાંપસં અનુસ્નપષિપ્તકનસી પરરીક્ષિપ પપસ

કરરી  માહિલોવિસી જલોઇએ. ઉમાંગેદવિપરનપ માંગેરરીટનગે આબ્ધપરફ યુજીસસી દપરપ પસસંદગસી કરવિપમાંપસં
આવિશગે.
4) ઉમાંગેદવિપરફ યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં સસંબસંવબ્ધષિપ્ત વવિરયમાંપસં એમાં.ફરીલ./પસીએચ.ડીરી. માંપટફ નંબ્ધણસી

કરપવિવિપનસી ર માહિફશગે. જલો નંબ્ધણસી ન કરપવિસી  માહિલોય ષિપ્તલો ફફલલોશસીપનલો એવિલોડી્ટ માંસંજજર થયગેથસી
બગે વિર્ટનપ સમાંયગપળપમાંપસં નંબ્ધણસી કરપવિવિપનસી ર માહિફશગે. જે ષિપ્તપરરીખાગે ઉમાંગેદવિપર
અભ્યપસક્રમાંમાંપસં જલોડીપય ષિપ્તગે ષિપ્તપરરીખાથસી ફફલલોશસીપ માંળવિપપપત્ થશગે.
બ

પ તફ્લોશાપીપનાપી મદ
પ્રપરસંભામાંપસં બગે વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ ફફલલોશસીપ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિશગે. મુદષિપ્ત પ જરરી થયપ
પ માહિફલપ ફફલલોનપ કપય્ટન ુસં ત્ણ સભ્યલોનસી સવમાંવષિપ્ત દપરપ મજલ્યાંયપસંકન કરવિપમાંપસં આવિશગે .
સવમાંવષિપ્તમાંપસં વવિભાપગસીય અધયક્ષિ, ફફલલોનપ સુપરવિપઇઝર અનગે બ માહિપરનપ એક વનષણપષિપ્ત
સભ્ય ષિપ્તરરીકફ ર માહિફશગે. ફફલલોનપ કપય્ટનપ મ જલ્યાંયપસંકન સમાંયગે યુ.જી.સસી. વસવિપયનસી અનય
એજનસસી પપસગેથસી સ્કલોલરશસીપ/ ફફલલોશસીપ માંગેળવિસીનગે સસંશલોબ્ધન કપય્ટ કયુયું  માહિલોય ષિપ્તલો
મ જલ્યાંયપસંકન સમાંયગે ષિપ્તગે કપય્ટ ધયપનગે લગેવિપનુસં ર માહિફશગે નહિત માહિ. જલો ફફલલોનુસં કપય્ટ સસંષિપ્તલોરકપરક  માહિશગે
ષિપ્તલો ફફલલોનસી મુદષિપ્ત વસનસીયર હિતરસચ્ટ ફફલલો ષિપ્તરરીકફ વિધુ ત્ણ વિર્ટ માંપટફ લસંબપવિવિપમાંપસં
આવિશગે. જલો ફફલલોનુસં કપય્ટ સસંષિપ્તલોરકપરક નહિત માહિ  માહિલોય અથવિપ ફફલલો પસીએચ.ડીરીનસી પરરીક્ષિપમાંપસં
નપપપસ થશગે ષિપ્તલો ફફલલોશસીપ બસંબ્ધ કરવિપમાંપસં આવિશગે.
સવમાંવષિપ્તનગે પ્રથમાં બગે વિર્ટન ુસં કપય્ટ સસંષિપ્તલોરજનક ન જણપય અનગે સવમાંવષિપ્ત મુદષિપ્ત
લસંબપવિવિપ ઇચછગે ષિપ્તલો જુવનયર હિતરસચ્ટ ફફલલો ષિપ્તરરીકફ વિધુ એક વિર્ટ મુદષિપ્ત લસંબપવિસી શકશગે
પરસંત ુ ફફલલોનગે પસીએચ.ડીરી માંપટફ વસનસીયર હિતરસચ્ટ ફફલલોશસીપ બગે વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ જ
માંળશગે આમાં કુલ મુદષિપ્ત માં માહિતમાં પપસંચ વિર્ટ ર માહિફશગે. જે પશૈકરી એમાં.ફરીલ માંપટફ બગે અનગે
પસીએચ.ડીરી. માંપટફ ત્ણ વિર્ટનસી મુદષિપ્ત ર માહિફશગે.

ક. ફ્લોશાપીપ તથા અન્ય રકમી1)

ફફલલોશસીપ
ક્રમાં
1.

વવિગષિપ્ત
સપયનસ,

હુમાંગેવનટરીઝ

રકમાં
અનગે રૂ. 25,000 પ્રવષિપ્તમાંપસ બગે વિર્ટ માંપટફ

સલોવશઅલ સપયનસ વવિરય માંપટફ

રૂ. 28,000 પ્રવષિપ્તમાંપસ બપકરીનપ સમાંય
માંપટફ
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2.

કનટરીનજનસસી-હુમાંગેવનટરીઝ

3.

4.

અનગે રૂ.10,000 વિપવરવર્સિક બગે વિર્ટ માંપટફ

સલોવશઅલ સપયનસ

રૂ.20,500 વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

કનટરીનજનસસી- સપયનસ,

રૂ.12,000 વિપવરવર્સિક બગે વિર્ટ માંપટફ

એનનજવનયરીંગ અનગે ટફકનલોલલોજી

રૂ.25,000 વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

એસ્કલોટ્ટસ/ રરીડીર માંપટફ માંદદ

રૂ.2,000

પ્રવષિપ્ત

માંપસ, PWD

અનગે

પ્રજપચકુ ઉમાંગેદવિપર માંપટફ
2) એચ.આર.એ.
a) જલો સસંબસંવબ્ધષિપ્ત યુવનવિવસવર્સિટરી દપરપ ફફલલોનગે અનુરૂપ વસકગલ સસીટફડી  માહિલોસ્ટફલ

એકલોમાંલોડીફશન પુરસંુ પપડીવિપમાંપસં આવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ફફલલોનગે જમાંવિપનપ, પપણસીનપ અનગે
વિસીજળરીનપ ખાચ્ટ વસવિપયનસી રકમાં એચ.આર.એ. ષિપ્તરરીકફ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
d) જલો  માહિલોસ્ટફલનસી સુવવિબ્ધપ પ જરરી પપડીવિપમાંપસં ન આવિસી  માહિલોય અનગે ફફલલોનગે વસકગલ

સસીટફડી માંકપન રપખાસી આપવિપમાંપસં આવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ખારફખાર ભાપડુસં અથવિપ ભાપરષિપ્ત
સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંળવિપપપત્ એચ.આર.એ. બગેમાંપસંથસી જે ઓછસં  માહિશગે
ષિપ્તગે ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
e) ફફલલોએ વનવિપસ માંપટફ પલોષિપ્તપનસીરરીષિપ્તગે વયવિસ્થપ ગલોઠવિસી  માહિલોય ષિપ્તલો ભાપરષિપ્ત

સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંળવિપપપત્ એચ.આર.એ.ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
3) ફફલલોનગે માંગેહિતડીકલ ભાથ્ુસં ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે નહિત માહિ પરસંત ુ યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં અનય સગેવિકલો,

વવિદપથાર્થીઓ માંપટફ આરલોગય કફનન્દ્રનસી જે સુવવિબ્ધપ છગે ષિપ્તગેનલો લપભા લઇ શકશગે.
4) રજાઓ
a) જા માહિફર રજાઓ ઉપરપસંષિપ્ત ફફલલોનગે વિર્ટ દરમયપન 30 રજાઓ માંળવિપપપત્ થશગે. આ

વસવિપય કલોઇપણ પ્રકપરનપ વિગેકફશનનલો લપભા માંળવિપપપત્ થશગે નહિત માહિ.
b) ફફલલોનગે ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંગેટરનસીટરી/પગેટરનસીટરી લસીવિનલો લપભા

માંળરી શકશગે.
c) ફફલલોનગે ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત દરમયપન શશૈક્ષિકણક એસપઇનમાંગેનટ સ્વિસીકપરવિપ અંગગે કફ

સસંશલોબ્ધનનપ  માહિફત ુ માંપટફ પરદફશ જવિપ માંપટફ વિધુમાંપસં વિધુ એક વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ
ફફલલોવશપ વસવિપયનસી રજાઓ માંળરી શકશગે. જલો કફ પરદફશ જવિપ માંપટફ યુજીસસી
ષિપ્તરફથસી કલોઇ સ માહિપય ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે નહિત માહિ. ષિપ્તમાંપમાં પ્રકપરનસી રજાઓ
યુવનવિવસવર્સિટરી દપરપ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિશગે.
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4.

NATIONAL FELLOWSHIP FOR HIGHER EDUCATION OF ST STUDENTS (અગાઉનાપી
રાજીિ ગાગાંધાપી નઇશનલ ફ્લોશાપીપ)
ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ વમાંનસીસ્ષરી ઓફ ષપયબલ એફફસ્ટનસી ગપનટમાંપસંથસી યુજીસસી દપરપ દર
વિર્ લગભાગ 750 વવિદપથાર્થીઓનગે ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિગે છગે. જલો વિર્ટ દરમયપન
750 વવિદપથાર્થીઓ કરષિપ્તપ ઓછપ વવિદપથાર્થીઓનગે ફફલલોશસીપ માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિસી  માહિલોય ષિપ્તલો
વિબ્ધગેલસી સસંખયપ બસીજા વિર્ કફરરી ફલોરવિડી્ટ કરવિપમાંપસં આવિગે છગે અનગે જલો વિબ્ધપરફ સસંખયપમાંપસં
અરજીઓ આવિગે ષિપ્તલો (Particularly Vulnerable Tribal Groups –PVGTs) અગપઉનુસં
(Primitive Tribal Group)નપ વવિદપથાર્થીઓનગે પ્રપબ્ધપનય આપવિપમાંપસં આવિગે છગે. અનય
જલોગવિપઈઓ યલોજનપ-3 મુજબ યથપવિષિપ્ત.

5.

NATIONAL FELLOWSHIP FOR OTHER BACKWARD CLASSES (OBC)
ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ વમાંનસીસ્ષરી ઓફ સલોવશઅલ જસ્ટરીસ એનડી એમાંપપવિરમાંગેનટનસી
ગપનટમાંપસંથસી યુજીસસી દપરપ દર વિર્ 300 વવિદપથાર્થીઓનગે M.Phil/Ph.D માંપટફ ફફલલોશસીપ
ચુકવિવિપમાંપસં આવિગે છગે. ઉમાંગેદવિપર ઓબસીસસી વિગ્ટનપ  માહિલોવિપ જલોઇએ અનગે લપભાપથાર્થી /
માંપષિપ્તપવપષિપ્તપ અથવિપ વિપલસીનસી બબ્ધપ સલોસ્ટથસી આવિક વિપવરવર્સિક રૂ. 6.00 લપખાથસી વિબ્ધવિસી
જલોઇએ નહિત માહિ. અનય જલોગવિપઈઓ યલોજનપ-3 મુજબ યથપવિષિપ્ત.

6.

RAJIG GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP FOR PERSONS WITH DISABILITIES
ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ હિતડીપપટ્ટમાંગેનટ ઓફ પસ્ટનસ વિસીથ હિતડીસએકબકલટરીઝ વમાંનસીસ્ષરી ઓફ
સલોવશઅલ જસ્ટરીસ એનડી એમાંપપવિરમાંગેનટનસી ગપનટમાંપસંથસી યુજીસસી દપરપ દર વિર્ 200
વવિદપથાર્થીઓનગે M.Phil/Ph.D ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિગે છગે. ફફલલોશસીપનસી ફપળવિણસી
રપજયવિપર કરવિપમાંપસં આવિગે છગે અનગે જલો કલોઇ વિર્ 200 કરષિપ્તપ ઓછરી ફફલલોશસીપ માંસંજજર
થઇ  માહિલોય ષિપ્તલો બપકરીનસી ફફલલોશસીપ અનય રપજયલોનગે ફપળવિવિપમાંપસં આવિગે છગે. આ ફફલલોશસીપ
પશૈકરી 15 ટકપ અનુસ જકચષિપ્ત જાવષિપ્ત માંપટફ અનગે 7.5 ટકપ અનુસ જકચષિપ્ત જનજાવષિપ્ત માંપટફ
અનપમાંષિપ્ત રપખાવિપમાંપસં આવિગે છગે. ફફલલોશસીપનસી રકમાં નસીચગે મુજબ છગે.
ક્રમાં
1.

વવિગષિપ્ત

રકમાં

ફફલલોશસીપ

રૂ. 16,000 પ્રવષિપ્તમાંપસ બગે વિર્ટ માંપટફ
રૂ. 18,000 પ્રવષિપ્તમાંપસ બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

2.

કનટરીનજનસસી –સલોવશઅલ

રૂ.10,000 વિપવરવર્સિક બગે વિર્ટ માંપટફ

સપયનસ, હુમાંગેવનટરીઝ, કલોમાંસ્ટ

રૂ.20,500 વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ
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3.

4.

કનટરીનજનસસી- સપયનસ,

રૂ.12,000 વિપવરવર્સિક બગે વિર્ટ માંપટફ

એનનજવનયરીંગ અનગે ટફકનલો.

રૂ.25,000 વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

એસ્કલોટ્ટસ/ રરીડીર માંપટફ માંદદ

રૂ.2,000 પ્રવષિપ્ત માંપસ, PWD અનગે પ્રજપચકુ
ઉમાંગેદવિપર માંપટફ

7.

D.S. Kothari Post Doctoral Fellowship (DSKPDF)
ઉચચ વશક્ષિણ સસંસ્થપઓમાંપસં ઉચચ ગુણવિતપવિપળપ વવિજપનનપ અધયપપકલો માંળરી ર માહિફ ષિપ્તગે
 માહિફત ુથસી જેમાંણગે વવિજપન વવિરયમાંપસં પસીએચ.ડીરી પ જણ્ટ કયુયું  માહિલોય અનગે વિધુ સસંશલોબ્ધન કરવિપ
ઇચછષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તગેમાંનગે આ ફફલલોશસીપ માંળરી શકફ છગે.
1) યલોગયષિપ્તપધ-

વવિજપનનપ વવિરયમાંપસં પસીએચ.ડીરી. કયુયું  માહિલોય અનગે જેમાંનસી વિય 35 વિર્ટ કરષિપ્તપ ઓછરી
 માહિલોય ષિપ્તગે અરજી કરરી શકશગે. વિયમાંયપ્ટદપમાંપસં ઓ.બસી.સસી. ઉમાંગેદવિપરનગે ત્ણ વિર્ટ, એસસસી/
એસટરી/માંહિત માહિલપ ઉમાંગેદવિપરનગે પપસંચ વિર્ટ અનગે વવિકલપસંગ ઉમાંગેદવિપરનગે દશ વિર્ટનસી છૂટ
માંળરી શકશગે. જે ઉમાંગેદવિપરફ પસીએચ.ડીરી.નલો શલોબ્ધવનબસંબ્ધ જમાંપ કરપવિસી દરીબ્ધલો  માહિશગે ષિપ્તગે પણ
અરજી કરરી શકશગે પરસંત ુ ષિપ્તગેમાંનગે જયપસં સુબ્ધસી પસીએચ.ડીરી. એવિલોડી્ટ ન થપય તયપસં સુબ્ધસી
થલોડીરી ઓછરી ફફલલોશસીપ માંળશગે.
ફફલલોશસીપ માંપટફ ઉમાંગેદવિપર સમાંગ વિર્ટ દરમયપન યુજીસસીનસી વિગેબસપઇટ ઉપરથસી
(DSKPDF) ઓનલપઇન અરજી કરરી શકશગે અનગે જે ઉમાંગેદવિપરનસી અરજી અમાંપનય થપય
ષિપ્તગે ઉમાંગેદવિપર એક વિર્ટ પછરી પુનધ ફફશ અરજી કરરી શકશગે.
અધયપપક ષિપ્તરરીકફ ફરજ બજાવિષિપ્તપ અનગે જેમાંનસી વિય 35 વિર્ટ કરષિપ્તપ ઓછરી છગે
ષિપ્તગે અધયપપક પણ આ ફફલલોશસીપ માંપટફ અરજી કરરી શકશગે.
જે અધયપપકનપ  માહિપથ નસીચગે ઓછપમાંપસં ઓછપ ત્ણ વવિદપથાર્થીઓએ પસીએચ.ડીરી.
પ જણ્ટ કયુયું  માહિલોય ષિપ્તગેમાંનગે સસંશલોબ્ધન પ્રલોજેકટ માંપટફ માંગેનટર ષિપ્તરરીકફ રપખાસી શકપશગે.
2) માંપવસક સ્ટપઇપગેનડી /ફફલલોશસીપ

પસીડીરીએફ ષિપ્તરરીકફ પસસંદગસી પપમાંગેલપ ઉમાંગેદવિપરનગે નસીચગે મુજબનપ દરફ ફફલલોશસીપ
માંળવિપપપત્ થશગે. (ષિપ્તપ.1-12-2014 થસી અમાંલમાંપસં આવિગેલપ દર)
સપમાંપનય દરફ ફફલલોશસીપ -

પ્રથમાં વિર્ રૂ. 43,400 (પ્રવષિપ્ત માંપસ)
બસીજા વિર્ રૂ. 45,000 (પ્રવષિપ્ત માંપસ)
ત્સીજા વિર્ રૂ. 46,500 (પ્રવષિપ્ત માંપસ)

ઉંચપ દરફ ફફલલોશસીપ

-

રૂ.46,500/- (પ્રવષિપ્ત માંપસ)ત્ણ વિર્ટ માંપટફ

કનટરીનજનસસી

-

રૂ.1,00,000/- વિપવરવર્સિક
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8.

POST GRADUATE SCHOLARSHIP SCHEME FOR SINGLE GIRL CHILD
કનયપઓમાંપસં વશક્ષિણનુસં પ્રમાંપણ વિબ્ધગે, ષિપ્તથપ સમાંપજમાંપસં દરીકરલો-દરીકરરી એકસમાંપન
ુ સી આ વશષયવ વવત આપવિપમાંપસં આવિગે છગે.
ગણપય, નપનપ કુટુસંબનગે પ્રતસપ માહિન માંળગે ષિપ્તગે  માહિફતથ
આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત પલોષિપ્તપનપ માંપષિપ્તપ-વપષિપ્તપનુસં એકમાંપત્ સસંષિપ્તપન  માહિલોય ષિપ્તગેમાંનગે
અનુસ્નપષિપ્તક અભ્યપસક્રમાં માંપટફ વશષયવ વવત માંળવિપપપત્ છગે.
શરતોી1) વવિદપવથવર્સિનસીએ યુજીસસી એકટનસી કલમાં 2(એફ) અનગે 12 (બસી) માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત

યુવનવિવસવર્સિટરી/સસંસ્થપ/કલોલગેજ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ ઇમપલોટ્ટનસમાંપસં અથવિપ
યુજીસસી એકટનસી કલમાં 3 અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત હિતડીમડી ટુ બસી યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં
પ્રવિગેશ માંગેળવિગેલલો  માહિલોવિલો જલોઇએ ષિપ્તથપ યુવનવિવસવર્સિટરી/ સસંસ્થપ/કલોલગેજ/ઇનસ્ટરીટટુટ
ઓફ નગેશનલ ઇમપલોટ્ટનસનગે ભાપરષિપ્ત સરકપર/રપજય સરકપર ષિપ્તરફથસી અનુદપન
માંળતુસં  માહિલોવુસં જલોઇએ.
2) કનયપ ષિપ્તગેનપ માંપષિપ્તપ-વપષિપ્તપનુસં એકમાંપત્ સસંષિપ્તપન  માહિલોવુસં જલોઇએ. જલો ષિપ્તગેનપ માંપષિપ્તપ-

વપષિપ્તપનગે જલોહિતડીયપ બપળકલો જનમયપ  માહિલોય ષિપ્તલો કનયપ વશષયવ વવત માંગેળવિવિપપપત્
ગણપશગે.
3) અનુસ્નપષિપ્તક અભ્યપસક્રમાંમાંપસં પ્રવિગેશ માંગેળવિગે તયપરફ વવિદપવથવર્સિનસીનસી ઉંમાંર 30 વિર્ટ

કરષિપ્તપ વિધુ ન  માહિલોવિસી જલોઇએ.
4) વવિદપવથવર્સિનસીએ પ જરપ સમાંયનપ વનયવમાંષિપ્ત, અનુસ્નપષિપ્તકનપ અભ્યપસક્રમાંમાંપસં પ્રવિગેશ

માંગેળવિગેલલો  માહિલોવિલો જલોઇએ. વવિદપવથવર્સિનસીએ અભ્યપસક્રમાંનપ પ્રથમાં વિર્ટમાંપસં અરજી
કરવિપનસી ર માહિફશગે બસીજા વિર્ટ દરમયપન અરજી કરશગે ષિપ્તલો ષિપ્તગે માંપનય ગણપશગે નહિત માહિ.
5) પસસંદગસી પપમાંગેલ વવિદપવથવર્સિનસીનગે માંપવસક રૂ.3,100 પ્રમાંપણગે દશ માંપસ માંપટફ બગે વિર્ટ

સુબ્ધસી વશષયવ વવત ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
6) વશષયવ વવત

માંગેળવિવિપ

માંપટફ

વવિદપવથવર્સિનસીએ

યુજીસસીનસી

વિગેબસપઇટ

www.ugc.ac.in/sgc ઉપર ઓનલપઇન અરજી કરવિપનસી ર માહિફશગે.
7) વશષયવ વવત માંપટફ પસસંદ થયગેલપ વવિદપવથવર્સિનસી પપસગેથસી યુવનવિવસવર્સિટરી/સસંસ્થપ વશક્ષિણ

ફરી ન લગે ષિપ્તગે અપગેકક્ષિષિપ્ત છગે. આ વશષયવ વવત માંસંજજર થવિપનગે કપરણગે વવિદપવથવર્સિનસી
અનય વશષયવ વવત માંગેળવિવિપ ગગેરલપયક ઠરષિપ્તપ નથસી.
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વશષયવ વવતનુસં માંલોવનટરીંગ ષિપ્તથપ વવિદપવથવર્સિનસીનસી પ્રગવષિપ્તધ1) વવિદપવથવર્સિનસીનપ અભ્યપસનગે ત્ણ માંપસ પ જરપ થપય એટલગે વવિદપવથવર્સિનસીએ ષિપ્તગેનપ

વવિભાપગસીય અધયક્ષિ માંપરફષિપ્તગે યુજીસસીનગે Continuation Certificate માંલોકલવિપનુસં
ર માહિફશગે.
2) વવિદપવથવર્સિનસીનલો પ્રથમાં વિર્ટનલો અભ્યપસક્રમાં પ જરલો થપય એટલગે વવિભાપગસીય

અધયક્ષિ દપરપ ષિપ્તગેન ુસં મજલ્યાંયપસંકન કરવિપનુસં ર માહિફશગે અનગે જલો સસંષિપ્તલોરકપરક પ્રગવષિપ્ત  માહિશગે
ષિપ્તલો જ બસીજા વિર્ વશષયવ વવત માંળવિપપપત્ થશગે.
3) અભ્યપસક્રમાં પ જરલો થયપ પછરી વવિભાપગસીય અધયક્ષિ માંપરફષિપ્તગે પદવિસી પ્રમાંપણપત્

ષિપ્તથપ માંપક્ટશસીટનસી નકલ માંલોકલવિપનસી ર માહિફશગે.
4) જલો વવિદપવથવર્સિનસી ગગેરવશસ્ષિપ્ત આચરફ, વવિદપવથવર્સિનસીનસી પ્રગવષિપ્ત સસંષિપ્તલોરકપરક નહિત માહિ  માહિલોય

( અનુસ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ પ્રથમાં વિર્ 55 ટકપ કરષિપ્તપ ઓછપ ગુણ આવિગે (વવિકલપસંગ
માંપટફ 50 ટકપ કરષિપ્તપ ઓછપ ગુણ)) અથવિપ પપછળથસી એમાં માંપલુમાં પડીફ કફ જે
વવિદપવથવર્સિનસીનગે વશષયવ વવત માંપટફ પસસંદ કરવિપમાંપસં આવયપ છગે ષિપ્તગે યલોગયષિપ્તપ
બ્ધરપવિષિપ્તપ નથસી ષિપ્તલો ષિપ્તગેવિપ હિતકસ્સપમાંપસં વશષયવ વવત રદ થશગે.
9.

SWAMI VIVEKANAND SINGLE GIRL CHILD SCHOLARSHIP FOR RESEARCH IN
SOCIAL SCIENCES
પલોષિપ્તપનપ માંપષિપ્તપ-વપષિપ્તપનુસં એકમાંપત્ કનયપ સસંષિપ્તપન  માહિલોય ષિપ્તગેવિસી વવિદપવથવર્સિનસીનગે પસીએચ.ડીરી.
માંપટફ ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિગે છગે. જલોહિતડીયપ બ માહિફનલો જનમાંસી  માહિલોય કફ જલોહિતડીયપ ભાપઇબ માહિફન પશૈકરીનસી બ માહિફન  માહિલોય ષિપ્તલો ષિપ્તગે પણ આ યલોજનપ  માહિફઠળ ફફલલોશસીપ માંગેળવિસી શકશગે . આ
યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત સલોવશઅલ સપયનસનપ વવિરયમાંપસં પસીએચ.ડીરી કરવિપ માંપટફ ફફલલોશસીપ
માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિગે છગે. વવિદપવથવર્સિનસી ષિપ્તગેનપ માંપષિપ્તપ-વપષિપ્તપનુસં એકમાંપત્ કનયપ સસંષિપ્તપન છગે ષિપ્તગે
બપબષિપ્તનસી રૂ.50/-નપ સ્ટફમપ પગેપર ઉપર એહિતફડીફવવિટ કરરી ષિપ્તગેનગે સબ હિતડીવવિઝનલ
માંગેજીસ્ષફટ/ ફસ્ટ્ટ

કલપસ

માંગેજીસ્મટ/ ગગેઝગેટફડી

ઓહિતફસર

પપસગે

એટફસ્ટ

કરપવિસીનગે

માંલોકલપવિવિપનપ ર માહિફશગે. જનરલ કફટફગરરીનસી વવિદપવથવર્સિનસી માંપટફ વિયમાંયપ્ટદપ 40 વિર્ટ,
SC/ST/OBC/PWD માંપટફ 45 વિર્ટ ર માહિફશગે. આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત ષપનસજેનડીર પણ અરજી
કરરી શકશગે.
આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત નસીચગે મુજબ ફફલલોશસીપ માંળવિપપપત્ છગે.
ક્રમાં
1.

વવિગષિપ્ત

રકમાં

ફફલલોશસીપ

રૂ. 25,000 પ્રવષિપ્તમાંપસ બગે વિર્ટ માંપટફ
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રૂ. 28,000 પ્રવષિપ્તમાંપસ બપકરીનપ સમાંય માંપટફ
2.

કનટરીનજનસસી

રૂ.10,000 વિપવરવર્સિક બગે વિર્ટ માંપટફ
રૂ.20,500 વિપવરવર્સિક બપકરીનપ સમાંય માંપટફ

3.

એસ્કલોટ્ટસ/ રરીડીર માંપટફ માંદદ

રૂ.2,000 પ્રવષિપ્ત માંપસ, PWD અનગે પ્રજપચકુ
ઉમાંગેદવિપર માંપટફ

અનય જલોગવિપઈઓ યલોજનપ-3 મુજબ યથપવિષિપ્ત.
10.

MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP FOR MINORITY STUDENTS
જેમાંનગે બ્ધપવમાંવર્સિકરરીષિપ્તગે લઘુમાંષિપ્તસીમાંપસં ગણવિપમાંપસં આવયપ છગે ષિપ્તગે મુસ્લસીમાં, શસીખા, પપરસસી,
બુનધબ્ધસ્ટ, ક્રિસ્ષિપ્તસી અનગે જૈન સમુદપયનપ વવિદપથાર્થીઓનગે વવિજપન, હુમાંગેવનટરીઝ, સલોશસીઅલ
સપયન્નસઝ અનગે અનનજવનયરીંગ, ટફકનલોલલોજીનપ વવિરયલોમાંપસં પ જરપ સમાંયનપ અનગે
વનયવમાંષિપ્ત એમાં.ફરીલ., પસીએચ.ડીરી. અભ્યપસક્રમાં કરવિપ માંપટફ વશષયવ વવત માંળવિપપપત્ છગે.
અ. શરતોી1) વવિદપથાર્થીએ

યુજીસસી એકટનસી કલમાં 2(એફ) અનગે 12 (બસી) માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત

યુવનવિવસવર્સિટરી/સસંસ્થપ/કલોલગેજ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ ઇમપલોટ્ટનસમાંપસં અથવિપ યુજીસસી
એકટનસી કલમાં 3 અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત હિતડીમડી ટુ બસી યુવનવિ્ટવસવર્સિટરીમાંપસં પ્રવિગેશ
માંગેળવિગેલલો  માહિલોવિલો જલોઇએ ષિપ્તથપ યુવનવિવસવર્સિટરી/ સસંસ્થપ/કલોલગેજ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ
ઇમપલોટ્ટનસનગે ભાપરષિપ્ત સરકપર/રપજય સરકપર ષિપ્તરફથસી અનુદપન માંળત ુસં  માહિલોવુસં જલોઇએ.
2) ઉમાંગેદવિપર નગેશનલ કવમાંશન ફલોર માંપઇનલોહિતરટરીઝ એકટ, 1992 નસી કલમાં -2(સસી)

અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત બ્ધપવમાંવર્સિક લઘુમાંષિપ્તસીનપ  માહિલોવિપ જલોઇએ ષિપ્તથપ અનુસ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 50 ટકપ
કરષિપ્તપ વિધુ ગુણ માંગેળવિસીનગે ઉવતણ્ટ થયગેલપ  માહિલોવિપ જલોઇએ ષિપ્તથપ JRF of UGC NET OR
UGC-CSIR NET પપસ કયપ્ટ વસવિપય પ જરપ સમાંયનપ વનયવમાંષિપ્ત સસંશલોબ્ધનપતમાંક
અભ્યપસક્રમાંમાંપસં જલોડીપયગેલપ  માહિલોવિપ જલોઇએ.
3) ઉમાંગેદવિપરફ રપજય સરકપર દપરપ આપવિપમાંપસં આવિષિપ્તપ લઘુમાંષિપ્તસી જાવષિપ્ત અંગગેન ુસં

પ્રમાંપણપત્ અરજી સપથગે બસીડીવિપનુસં ર માહિફશગે અથવિપ જલો રપજય સરકપર દપરપ
પ્રમાંપણપત્ ન આપવિપમાંપસં આવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ઉમાંગેદવિપરફ માંપનય અનગે એકશનગેબલ
એફરીડીફવવિટ કરરીનગે માંપઇનલોહિતરટરી કલોમયુવનટરીનપ  માહિલોવિપ અંગગે સલોગસંદનપમુસં આપવિપનુસં
ર માહિફશગે.
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4) ઉમાંગેદવિપર/ષિપ્તગેનપ વપષિપ્તપ/વિપલસીનસી વિપવરવર્સિક આવિક ષિપ્તમાંપમાં સલોષિપ્તલોમાંપસંથસી રૂ.2.50

લપખાથસી ઓછરી  માહિલોવિસી જલોઇએ.
5) નપનયષિપ્તર જાવષિપ્તનપ (Transgender) ઉમાંગેદવિપર પણ આ  માહિફત ુ માંપટફ અરજી કરરી

શકશગે. ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર ષિપ્તગેમાંનગે આરક્ષિણનલો લપભા માંળશગે.
6) કુલ ફફલલોશસીપ પશૈકરી 30 ટકપ ફફલલોશસીપ માંહિત માહિલપ ઉમાંગેદવિપરલો માંપટફ આરકક્ષિષિપ્ત ર માહિફશગે. જલો

પ જરષિપ્તસી સસંખયપમાંપસં માંહિત માહિલપ ઉમાંગેદવિપરલો પ્રપપ્ષિપ્ત ન માહિરી થપય ષિપ્તલો પુરુર વવિદપથાર્થીઓનગે
ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
7) એક વિખાષિપ્ત આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત ઉમાંગેદવિપરનગે ફફલલોશસીપ માંપટફ એકલજજબલ

ગણવિપમાંપસં આવિગે પછરી ભાપરષિપ્ત સરકપર, રપજય સરકપર કફ યુજીસસી દપરપ અનય કલોઇ
યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત ફફલલોશસીપ માંપટફ માંપનય ગણવિપમાંપસં આવિશગે નહિત માહિ.
8) એક લઘુમાંષિપ્તસી કલોમાંનસી ફફલલોશસીપનસી રકમાં અનય લઘુમાંષિપ્તસી કલોમાંનપ ઉમાંગેદવિપરનગે

ષિપ્તબહિતદલ થઇ શકશગે નહિત માહિ.
9) આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત એક જ પહિતરવિપરનપ બગેથસી વિધુ બપળકલોનગે ફફલલોશસીપનલો લપભા

માંળરી શકશગે નહિત માહિ.
બ. ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત ષિપ્તથપ રકમાં
1) ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત

અભ્યપસક્રમાંનુસં

માં માહિતમાં સમાંયગપળલો

નપમાં
M.Phil.

2 વિર્ટ અથવિપ શલોબ્ધવનબસંબ્ધ

JRF અનગે SRF માંપટફ માં માહિતમાં મુદષિપ્ત

JRF

SRF

2 વિર્ટ

-

2 વિર્ટ

બપકરીનપ 3 વિર્ટ

2 વિર્ટ

બપકરીનપ 3 વિર્ટ

જમાંપ કરપવિવિપમાંપસં આવિગે ષિપ્તગે
પશૈકરી જે વિ માહિફલ ુસં  માહિલોય ષિપ્તગે
M.Phil.
Ph.D.

+ 5 વિર્ટ અથવિપ પસીએચ.ડીરી.
નલો શલોબ્ધવનબસંબ્ધ જમાંપ
કરપવિવિપમાંપસં આવિગે ષિપ્તગે
બગેમાંપસંથસી જે વિ માહિફલ ુસં  માહિલોય ષિપ્તગે.

Ph.D.

5 વિર્ટ અથવિપ પસીએચ.ડીરી.
નલો શલોબ્ધવનબસંબ્ધ જમાંપ
કરપવિવિપમાંપસં આવિગે ષિપ્તગે
બગેમાંપસંથસી જે વિ માહિફલ ુસં  માહિલોય ષિપ્તગે.
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2) ફફલલોશસીપનસી રકમાં

ફફલલોશસીપ

માંપવસક રૂ. 25,000/- શરૂઆષિપ્તનપ બગે વિર્ટ
માંપટફ (જેઆરએફ)
માંપવસક રૂ.28,000/-બપકરીનપ સમાંયગપળપ
માંપટફ (એસઆરએફ)

હુમાંગેવનટરીઝ, સલોશસીઅલ

સપયનસ વિપવરવર્સિક રૂ. 10,000 પ્રપરસંકભાક બગે વિર્ટ માંપટફ,

અનગે કલોમાંસ્ટ માંપટફ કનટરીનજનસસી
વવિજપનનપ

વવિરય

વિપવરવર્સિક રૂ.20,500 બપકરીનપ ત્ણ વિર્ટ માંપટફ
માંપટફ વિપવરવર્સિક રૂ. 12,000 પ્રપરસંકભાક બગે વિર્ટ માંપટફ,

કનટરીનજનસસી

વિપવરવર્સિક રૂ.25,000 બપકરીનપ ત્ણ વિર્ટ માંપટફ

એસ્કલોટ્ટસ/રરીડીર આસસીસ્ટનસ

માંપવસક

રૂ.2,000/-

અનુસપર, શપરરીહિતરક

વવિકલપસંગ/ પ્રજપચકુ ઉમાંગેદવિપર માંપટફ
ક.

એચ.આર.એ. ષિપ્તથપ અનય લપભા
1. જલો સસંબસંવબ્ધષિપ્ત યુવનવિવસવર્સિટરી દપરપ ફફલલોનગે અનુરૂપ વસકગલ સસીટફડી  માહિલોસ્ટફલ

એકલોમાંલોડીફશન પુરસંુ પપડીવિપમાંપસં આવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ફફલલોનગે જમાંવિપનપ, પપણસીનપ અનગે
વિસીજળરીનપ ખાચ્ટ વસવિપયનસી રકમાં એચ.આર.એ. ષિપ્તરરીકફ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
2. જલો  માહિલોસ્ટફલનસી

સુવવિબ્ધપ પ જરરી પપડીવિપમાંપસં ન આવિસી  માહિલોય અનગે ફફલલોનગે

યુવનવિવસવર્સિટરીએ વસકગલ સસીટફડી માંકપન ભાપડીફ અપપવયુસં  માહિલોય ષિપ્તલો ખારફખાર
ચુકવિવિપમાંપસં આવિગેલ ુસં ભાપડુસં અથવિપ ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર
એચ.આર.એ. બગેમાંપસંથસી જે ઓછસં  માહિશગે ષિપ્તગે ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
3. ફફલલોએ વનવિપસ માંપટફ પલોષિપ્તપનસી રરીષિપ્તગે વયવિસ્થપ ગલોઠવિસી  માહિલોય ષિપ્તલો ભાપરષિપ્ત

સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર માંળવિપપપત્ એચ.આર.એ.ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
4. ફફલલોનગે માંગેહિતડીકલ ભાથ્ુસં ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે નહિત માહિ પરસંત ુ યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં અનય

સગેવિકલો, વવિદપથાર્થીઓ માંપટફ આરલોગય કફનન્દ્રનસી જે સુવવિબ્ધપ છગે ષિપ્તગેનલો લપભા લઇ
શકશગે.
ડી.

રજાઓ
1. જા માહિફર રજાઓ ઉપરપસંષિપ્ત ફફલલોનગે વિર્ટ દરમયપન 30 રજાઓ માંળવિપપપત્ થશગે.

આ વસવિપય કલોઇપણ પ્રકપરનપ વિગેકફશનનલો લપભા માંળવિપપપત્ થશગે નહિત માહિ.
2. ફફલલોશસીપનસી સમાંગ મુદષિપ્ત દરમયપન, ફફલલોનગે એક વિખાષિપ્ત ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ

વનયમાંલો અનુસપર માંગેટરનસીટરી લસીવિ/પગેટરનસીટરી લસીવિનલો લપભા માંળરી શકશગે.
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3. જલો ફફલલો  માહિસંગપમાંસી બ્ધલોરણગે એકફડીફવમાંક એસપઇનમાંગેનટ માંગેળવિગે અનગે ષિપ્તગેનગે કપરણગે રજા

ઉપર જવુસં પડીફ અથવિપ સસંશલોબ્ધનનપ  માહિફતુ માંપટફ પરદફશ જવિપનુસં થપય ષિપ્તલો
ફફલલોશસીપ માંગેળવયપ વસવિપય વિધુમાંપસં વિધુ એક વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ એકફડીફવમાંક
લસીવિ માંળરી શકશગે. પરદફશ જવિપ માંપટફ ફફલલોનગે કલોઇ સ માહિપય માંળશગે નહિત માહિ.
ફફલલોશસીપ વસવિપયનલો સમાંયગપળલો ફફલલોનસી મુદષિપ્તમાંપસં ગણવિપમાંપસં આવિશગે.
4. જલો

ફફલલો ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત દરમયપન અનય ફફલલોશસીપ માંપટફ/ પગેઇડી

એસપઇનમાંગેનટ માંપટફ કફ જા માહિફર પરરીક્ષિપ માંપટફ અરજી કરવિપ ઇચછષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તલો ષિપ્તગે
માંપટફ યુજીસસી પપસગેથસી એનઓસસી લગેવિપનસી જરૂર નથસી પરસંત ુ ષિપ્તગેમાંનસી પસસંદગસી
થપય ષિપ્તલો ષિપ્તગેમાંણગે ફફલલો ષિપ્તરરીકફ રપજીનપમુસં આપવિપનુસં ર માહિફશ.ગે
ઈ.

ફફલલોશસીપ કફનસલગેશન
1. જલો કલોઇ ઉમાંગેદવિપરફ ખાલોટપ પ્રમાંપણપત્લો રજજ કરરીનગે, યુજીસસીનગે છગેષિપ્તરરીનગે ફફલલોશસીપ માંગેળવિસી

છગે ષિપ્તગેવ ુસં પપછળથસી માંપલુમાં પડીફ ષિપ્તલો ફફલલોશસીપ રદ થશગે અનગે ઉમાંગેદવિપરનગે ફફલલોશસીપનસી
જે રકમાં ચુકવિવિપમાંપસં આવિસી  માહિલોય ષિપ્તગે સ્ટફટ બંક ઓફ ઇનડીરીઆનપ વિખાષિપ્તલોવિખાષિપ્તનપ
વયપજનપ દર અનુસપર વયપજસહિત માહિષિપ્ત પરષિપ્ત લગેવિપમાંપસં આવિશગે.
2. ફફલલોનસી

ગગેરવશસ્ષિપ્ત, સસંશલોબ્ધનકપય્ટમાંપસં

અસસંષિપ્તલોરકપરક

કપમાંગસીરરી, અથવિપ

અનય

વશષયવ વવત, ફફલલોશસીપ માંગેળવિષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તલો આ ફફલલોશસીપ રદ થશગે.
11.

POST DOCTORAL FELLOWSHIP FOR WOMEN:માંહિત માહિલપઓ કફ જેમાંણગે પસીએચ.ડીરી.નસી પદવિસી પ્રપપ્ષિપ્ત કરરી છગે અનગે બગેરલોજગપર છગે
ષિપ્તગેમાંનસી સસંબસંવબ્ધષિપ્ત વવિરયમાંપસં ર માહિફલ નસીપ જણષિપ્તપનલો સસંશલોબ્ધનપતમાંક કપય્ટમાંપસં ઉપયલોગ
કરવિપનપ  માહિફત ુથસી આ ફફલલોશસીપ આપવિપમાંપસં આવિગે છગે. આ ફફલલોશસીપ ભાપરષિપ્તનસી ઉચચ
વશક્ષિણનસી સસંસ્થપઓમાંપસં વવિજપન, એનનજવનયરીંગ અનગે ટફકનલોલલોજી, હુમાંગેવનટરીઝ એનડી
સલોશસીઅલ સપયનસસીઝ વવિરયમાંપસં પલોસ્ટ ડી ડૉકટરલ સ્ટડીરીઝ માંપટફ આપવિપમાંપસં આવિગે છગે.
અ. શરષિપ્તલોધ1) વવિદપથાર્થીએ યુજીસસી એકટનસી કલમાં 2(એફ) અનગે 12 (બસી) માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત
યુવનવિવસવર્સિટરી/સસંસ્થપ/કલોલગેજ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ ઇમપલોટ્ટનસમાંપસં અથવિપ યુજીસસી
એકટનસી કલમાં 3 અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત માંપનયષિપ્તપપ્રપપ્ષિપ્ત હિતડીમડી ટુ બસી યુવનવિ્ટવસવર્સિટરીમાંપસં પ્રવિગેશ
માંગેળવિગેલલો  માહિલોવિલો જલોઇએ ષિપ્તથપ યુવનવિવસવર્સિટરી/ સસંસ્થપ/કલોલગેજ/ઇનસ્ટરીટટુટ ઓફ નગેશનલ
ઇમપલોટ્ટનસનગે ભાપરષિપ્ત સરકપર/રપજય સરકપર ષિપ્તરફથસી અનુદપન માંળત ુસં  માહિલોવુસં જલોઇએ.
2) ઉમાંગેદવિપર બગેરલોજગપર  માહિલોવિપ જલોઇએ.
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3) ઉમાંગેદવિપરફ પસીએચ.ડીરી.નસી પદવિસી પ્રપપ્ષિપ્ત કરફલસી  માહિલોવિસી જલોઇએ. (જલો ઉમાંગેદવિપરનગે
પસીએચ.ડીરી.નસી પદવિસી માંળવિપનસી બપકરી  માહિલોય ષિપ્તલો પ્રલોવવિઝનલ સટસર્ટીફરીકફટ જલોડીવિપનુસં
ર માહિફશગે.)
4) અરજી માંલોકલવિપનસી છગેલ્યાંલસી ષિપ્તપરરીખાગે ઉમાંગેદવિપરનસી વિય 55 વિર્ટથસી વિધુ  માહિલોવિસી
જલોઇએ નહિત માહિ. (એસસસી/એસટરી/ઓબસીસસી/વવિકલપસંગ ઉમાંગેદવિપરનગે પપસંચ વિર્ટનસી છૂટ)
5) જનરલ કફટફગરરીનપ ઉમાંગેદવિપરનગે પસીએચ.ડીરી. ઉપરપસંષિપ્ત સ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 55 ટકપ
અનગે અનુસ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ 60 ટકપ ગુણ  માહિલોવિપ જરૂરરી.
(એસસસી/એસટરી/ઓબસીસસી/વવિકલપસંગ ઉમાંગેદવિપરનગે પપસંચ ટકપનસી છૂટછપટ ર માહિફશગે)
6) ઉમાંગેદવિપર જે સસંસ્થપમાંપસં પલોસ્ટ ડી ડૉકટરલ સસંશલોબ્ધન કરવિપ ઇચછષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તગે
સસંસ્થપનુસં એનઓસસી અપલલોડી કરવિપનુસં ર માહિફશ.ગે
7) નપનયષિપ્તર (ષપનસજેનડીર) ઉમાંગેદવિપરલો પણ આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત અરજી કરરી
શકશગે. ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ વનયમાં અનુસપર ષિપ્તગેમાંનગે આરક્ષિણ માંળશગે. આ વસવિપય
એસસસી/એસટરી/ઓબસીસસી/વવિકલપસંગ

ઉમાંગેદવિપરલોનગે

ભાપરષિપ્ત

સરકપરનપ

બ્ધલોરણલો

અનુસપર આરક્ષિણ આપવિપમાંપસં આવિશગે.
બ.

ફફલલોશસીપનસી રકમાંધઆ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત નસીચગે મુજબ ફફલલોશસીપ ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે.
ફફલલોશસીપ

માંપવસક રૂ.38,800/- પ્રથમાં બગે વિર્ટ માંપટફ
માંપવસક રૂ.46,500/- બગે વિર્ટ પછરી

12.

કનટરીનજનસસી

વિપવરવર્સિક રૂ.50,000/- પપસંચ વિર્ટ માંપટફ

એસ્કલોટ્ટસ/રરીડીર

ઉમાંગેદવિપર જલો વવિકલપસંગ  માહિલોય ષિપ્તલો માંપવસક રૂ.2,000

POST DOCTORAL FELLOWSHIP TO SC/ST CANDIDATES
અનુસ જકચષિપ્ત જાવષિપ્ત અનગે અનુસ જકચષિપ્ત જનજાવષિપ્તનપ બગેરલોજગપર ઉમાંગેદવિપરલો કફ
જેમાંણગે પસીએચ.ડીરી. નલો અભ્યપસક્રમાં પ જરલો કય કર્યો છગે ષિપ્તગેમાંનગે એડીવિપનસ્ડી સ્ટડીરીઝનસી ષિપ્તક
ુ સી ભાપરષિપ્તનસી ઉચચ વશક્ષિણનસી સસંસ્થપઓમાંપસં વવિજપન, એનનજવનયરીંગ અનગે
માંળગે ષિપ્તગે  માહિફતથ
ટફકનલોલલોજી, હુમાંગેવનટરીઝ એનડી સલોશસીઅલ સપયનસસીઝ વવિરયમાંપસં પલોસ્ટ ડી ડૉકટરલ
સ્ટડીરીઝ માંપટફ આપવિપમાંપસં આવિગે છગે. ઓનલપઇન અરજી કરવિપનસી છગેલ્યાંલસી ષિપ્તપરરીખાગે પુરુર
ઉમાંગેદવિપર માંપટફ 50 વિર્ટ અનગે માંહિત માહિલપ ઉમાંગેદવિપરનસી 55 વિર્ટનસી વિયમાંયપ્ટદપ છગે.
ષપનસજેનડીર અનગે અપસંગનગે ભાપરષિપ્ત સરકપરનપ બ્ધલોરણલો અનુસપર આરક્ષિણનલો લપભા
માંળશગે.
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13.

POST GRADUATE SCHOLARSHIP FOR UNIVERSITY RANK HOLDERS
અનુસ્નપષિપ્તક અભ્યપસક્રમાંમાંપસં વિધુનગે વિધુ  માહિંવશયપર વવિદપથાર્થીઓ આવિગે ષિપ્તથપ સ્નપષિપ્તક
ુ સી આ
કક્ષિપએ ઉતમાં દફખાપવિ કરષિપ્તપ ગુણવિપન વવિદપથાર્થીઓનગે પ્રલોતસપ માહિન માંળગે ષિપ્તગે  માહિફતથ
વશષયવ વવત શરૂ કરવિપમાંપસં આવિસી છગે. આ માંપટફ સ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ નસીચગે જણપવિગેલપ વવિરય
સપથગે અભ્યપસ કય કર્યો  માહિલોય અનગે ષિપ્તગે જ વવિરયમાંપસં અનુસ્નપષિપ્તક અભ્યપસક્રમાંમાંપસં પ્રવિગેશ
માંગેળવિગે ષિપ્તગેમાંનગે માંપટફ આ વશષયવ વવત શરૂ કરવિપમાંપસં આવિસી છગે. વવિરય- 1. લપઇફ
સપયન્નસઝ, 2. હિતફઝસીકલ સપયન્નસઝ, 3. કફવમાંકલ સપયન્નસઝ, 4. અથ્ટ સપયન્નસઝ, 5.
માંગેથગેમાંગેહિતટકલ સપયન્નસઝ, 6. સલોવશઅલ સપયન્નસઝ, 7. કલોમાંસ્ટ 8. લગેગનવિગેજીસ. આ
યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત પ્રલોફફશનલ અભ્યપસક્રમાંલોનલો સમાંપવિગેશ કરવિપમાંપસં આવયલો નથસી.
શરષિપ્તલોધ1) યુવનવિવસવર્સિટરી કક્ષિપએ, સ્નપષિપ્તકનસી પરરીક્ષિપમાંપસં પ્રથમાં અનગે બસીજા ક્રમાંપસંકફ આવિનપર

વવિદપથાર્થી જલો અનુસ્નપષિપ્તક અભ્યપસક્રમાં માંપટફ પ્રવિગેશ માંગેળવિગે ષિપ્તલો વશષયવ વવત
માંગેળવિવિપપપત્ થશગે. આ માંપટફ વવિદપથાર્થીએ યુવનવિવસવર્સિટરી રફનક અંગગેન ુસં માંગેરરીટ
સહિતટિફરીકફટ ષિપ્તથપ અનુસ્નપષિપ્તકમાંપસં પ્રવિગેશ માંગેળવયપ અંગગેનપ પ્રમાંપણપત્લો અરજી
સપથગે બસીડીવિપનપ ર માહિફશગે.
2) સ્કલોલરશસીપ અનુસ્નપષિપ્તકનપ પ્રથમાં અભ્યપસક્રમાં માંપટફ જ માંળશગે . વવિદપથાર્થીએ

પ જરપ સમાંયનપ વનયવમાંષિપ્ત અભ્યપસક્રમાંમાંપસં જલોડીપવિવિપનુસં ર માહિફશ.ગે
3) વવિદપથાર્થી

સ્નપષિપ્તક કક્ષિપએ જે યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં અભ્યપસ કરષિપ્તપ  માહિલોય ષિપ્તગે

યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં ઓછપમાંપસં ઓછપ નસીચગે મુજબ વવિદપથાર્થીઓ પરરીક્ષિપમાંપસં બગેઠફલપ
 માહિલોવિપ જલોઇએ.
એફરીલસીએહિતટકગ સ્ટફટ/સગેનષલ યુવનવિવસવર્સિટરી

- 100 પરરીક્ષિપથાર્થી

હિતડીમડી યુવનવિવસવર્સિટરી/ પ્રપઇવિગેટ યુવનવિવસવર્સિટરી

- 25 પરરીક્ષિપથાર્થી

4) આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત માંપવસક રૂ.3,000/- અનુસપર દશ માંપસ માંપટફ બગે વિર્ટનસી

મુદષિપ્ત માંપટફ સ્કલોલરશસીપ માંળશગે.
5) એવિલોડીસર્ટીએ દર ત્ણ માંપસ પછરી વનયષિપ્ત પત્કમાંપસં યુજીસસીનગે કનટરીનયુએશન

સહિતટિહિતફકફટ આપવિપનુસં ર માહિફશગે અનગે પ્રથમાં વિર્ટ પુરૂસં થપય એટલગે વનયષિપ્ત પત્કમાંપસં
પ્રલોગગેસ હિતરપલોટ્ટ માંલોકલવિપનલો ર માહિફશગે.
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P.G. SCHOLARSHIP FOR PROFESSIONAL COURSES FOR SC/ST CANDIDATES.
આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત વિબ્ધપરપનપ દરફ વશષયવ વવત માંગેળવિવિપ માંપટફ વવિદપથાર્થીનલો પ્રથમાં,
દદષિપ્તસીય અનગે ત્સીજા સગેમાંગેસ્ટરમાંપસં પ્રથમાં વિગ્ટ /સમાંકક્ષિ ગગેડી/સસીજીપસીએ  માહિલોવિલો જરૂરરી છગે.
પ્રથમાં વિગ્ટ/સમાંકક્ષિ ગગેડી/સસીજીપસીએ  માહિશગે ષિપ્તલો માંપવસક રૂ.5,000 અનયથપ માંપવસક
રૂ.1,000 વશષયવ વવત માંળશગે. અનગે જલો નપપપસ થશગે ષિપ્તલો વશષયવ વવત રદ થશગે. આ યલોજનપ
અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત વનયમાં અનુસપર, નક્કરી કરફલસી માંયપ્ટદપમાંપસં ખારફખાર કનટરીનજનસસી ખાચ્ટ
ચુકવિવિપમાંપસં આવિશગે. આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત જેમાંનસી વશષયવ વવત માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિસી છગે
ષિપ્તગેમાંણગે અઠવિપડીરીઆનપ 10 કલપક શશૈક્ષિકણક/ સસંશલોબ્ધન કપય્ટ કરવિપનુસં ર માહિફશ.ગે જે
વવિદપથાર્થીનસી વશષયવ વવત માંસંજજર કરવિપમાંપસં આવિસી છગે ષિપ્તગે વવિદપથાર્થીનગે જલો ભાપરષિપ્ત સરકપર/
યુજીસસી /સસીએસઆઇઆર/ ઇનડીસ્ષરી સ્પલોનસડી્ટ પ્રલોજેકટમાંપસં રલોકવિપમાંપસં આવિગે ષિપ્તલો ષિપ્તગે
પ્રલોજેકટ ફસંડીમાંપસં વવિદપથાર્થીનસી સગેવિપઓ પગેટફ માંપવસક રૂ.1,500/- ચપર્જ કરવિપનપ ર માહિફશગે. જલો
વવિદપથાર્થી ષિપ્તગેનપ અભ્યપસનપ બસીજા વિર્ટમાંપસં GATE પરરીક્ષિપ પપસ કરફ ષિપ્તલો વશષયવ વવત બસંબ્ધ
કરવિપમાંપસં આવિશગે. આ યલોજનપ અંષિપ્તગ્ટષિપ્ત વિધુમાંપસં વિધુ 24 માંહિત માહિનપ માંપટફ વશષયવ વવત
આપવિપમાંપસં આવિશગે.

15. EMERITUS FELLOWSHIP
1) સસંશલોબ્ધન અનગે વશક્ષિણમાંપસં પ્રવ વત ર માહિફલપ, વનવ વત થયગેલપ ષિપ્તથપ જે અધયપપકલો છ એક

માંપસમાંપસં વિયમાંયપ્ટદપનગે કપરણગે વનવ વત થવિપનપ  માહિલોય ષિપ્તગે અધયપપકલો અરજી કરરી શકશગે.
2) ફફલલોશસીપનસી મુદષિપ્ત અધયપપકનગે 70 વિર્ટ પ જરપસં થપય ષિપ્તગે અથવિપ બગે વિર્ટ બગેમાંપસંથસી જે

ઓછસં  માહિશગે તયપસં સુબ્ધસી ફફલલોશસીપ માંળરી શકશગે.
3) માંપનદફય – રૂ.31,000 (પ્રવષિપ્તમાંપસ, વિધુમાંપસં વિધુ બગે વિર્ટનસી મુદષિપ્ત માંપટફ)
4) કનટરીનજનસસી ગપનટ – વિપવરવર્સિક રૂ. 50,000/5) માંસંજજર થયગેલપ સસંશલોબ્ધન પ્રલોજેકટનપ સસંદભા્ટમાંપસં વિર્ટમાંપસં એક વિખાષિપ્ત પરદફશ જઇ શકપશગે

આ માંપટફ સસંબસંવબ્ધષિપ્ત સસંસ્થપનસી ષિપ્તથપ યુજીસસીનસી એનઓસસી/માંસંજજરરી લગેવિપનસી ર માહિફશગે. પરદફશ
જવિપ માંપટફ સ્વિખાચ્ જવિપનુસં ર માહિફશ.ગે
6) ફફલલોનગે યુવનવિવસવર્સિટરીમાંપસં જે ષિપ્તકબબસી સપરવિપરનસી સુવવિબ્ધપ ઉપલબબ્ધ છગે ષિપ્તગે સુવવિબ્ધપનલો

લપભા માંળશગે.  માહિપઉસીંગનસી સુવવિબ્ધપનલો લપભા માંળશગે નહિત માહિ.
7) ફફલલોનગે માંળગેલસી ગપનટ માંપટફ દર વિર્ ઓહિતડીટ કરપવિવિપનુસં ર માહિફશ.ગે
8) ફફલલોનગે યુવનવિવસવર્સિટરીનપ અધયપપકલોનગે માંળષિપ્તસી દરફક પ્રકપરનસી રજાઓ માંળવિપપપત્ ર માહિફશગે.
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