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થયેલા સિ

ં ારગત/વિદાિાચસ્પવત)
એમ.ફિલ./પાપીએચ.ડી.-M.Phil./Ph.D. (અનપ
અવિવિયમ-૨૦૧૬
અનક્રં મણમણિકા
1. શબદધોની પફરભાષા
2. વિદવિન્રિયધોગ
3. ઉદનેશ્રિય
4. ્રિયધોગ્રિયતા
5. પદનેશપફ્રક્રિ્રિયા
6. માગ્ગદશ્ગકની પસંદગી અનને વિનયુક્ત
7. અભ્રિયાસ્રક્રિમનુ ં સદરૂપ અનને અભ્રિયાસકા્રિય્ગ (Course Work)
8. નોંધણી
9. વિશસત, હાજરી અનને પગવિત અહેદાલ
10. માગ્ગદશ્ગકની માન્રિયતા
11. વિદદ્ારાર્થીસંસંખ્રિયા
12. માગ્ગદશ્ગકની િેરબદલી/ સહમાગ્ગદશ્ગકની વિનમણ ણક
13. માગ્ગદશ્ગક દારા વિદદ્ારાર્થીનને ગનેરલા્રિયક ઠેરદદધો/ વિદદ્ારાર્થીની નોંધણી રદ કરદી
14. સંશધોધન વિદષ્રિયમાં િેરિાર
15. શધોધવિનબંધના શીષ્ગકમાં િેરિાર
16. મુદતદધારધો અનને પુન નોંધણી
17. િીની ચ ણકદણી
18. શધોધકા્રિય્ગમાં પગવિત અનને શધોધવિનબંધની સોંપણી પ ણદર્વેનધો પફરસંદાદ
19. શધોધવિનબંધનુ ં માળખું
20. શધોધવિનબંધની સોંપણી
21. શધોધવિનબંધનુ ં મ ણલ્્રિયાંકન
22. મૌખિક પરીકા (Viva Voce)
23. જાહેરનામુ ં
24. યુ.જ.સી.માં સોંપણી
25. પદદીદાન
26. અર્ગઘટન
27. વિદશનેષ

પફરવિશષટધો

1. એમ.ફિલ./પીએચ.ડી.(અનુપારંગત/વિદદ્ાદાચસપવિત)ની નોંધણી માટે જાહેરાતનુ ં માળખું
2. નોંધપધોરીનુ ં માળખું
3. પગવિત અહેદાલનુ ં માળખું
4. એમ.ફિલ./પીએચ.ડી.(અનુપારંગત/વિદદ્ાદાચસપવિત) શધોધવિનબંધનુ ં માળખું
5. શધોધવિનબંધના પમાણપત્રનુ ં માળખું
6. મ ણલ્્રિયાંકન અહેદાલનુ ં માળખું
7. મૌખિક પરીકાનુ ં માળખું
8. વિદદ્ારાર્થી લનેણ ુ ં બાકી તરા તનેનુ ં વિન્રિયત માળખું

ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ : અમદાિાદ
ં ારગત/વિદાિાચસ્પવત) અવિવિયમ-૨૦૧૬
એમ.ફિલ./પાપીએચ.ડી.(અનપ
1. શબદદોિાપી પફરભાષાા
આ અવિધવિન્રિયમમાં દપરા્રિયનેલાં કેટલાંક પદધોનધો અર્ગ આ પમાણને છને, વિસદા્રિય કે આ પદધો ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠના
કા્રિયદાઓ, ધારાધધોરણધો કે દટહુકમરી અન્રિયત્ર પફરભાવિષત કરદામાં આવ્રિયાં હધો્રિય.

1.1 ‘વિદદ્ાપીઠ’ એટલને ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠ ફડમડ યુવિનદવિસ્સિટી.
1.2 ‘ઉમનેદદાર’ એટલને એદી વ્રિયક્ત કે જેણને M.Phil. /Ph.D.ના અભ્રિયાસ્રક્રિમમાં પદનેશ માટે અરજ
કરી છને.

1.3 ‘વિદદ્ારાર્થી’ એટલને એદી વ્રિયક્ત કે જેણને M.Phil. /Ph.D.ના અભ્રિયાસ્રક્રિમમાં પદનેશ મનેળવ્રિયધો છને
અનને જેની નોંધણી ર્રિયનેલી છને.

1.4 ‘માગ્ગદશ્ગક’ જેનને વિદદ્ાપીઠ દારા સંશધોધન માગ્ગદશ્ગક તરીકેની માન્રિયતા આપદામાં આદી છને.
1.5 ‘સહમાગ્ગદશ્ગક’ એટલને સંય્ુ ત માગ્ગદશ્ગનના ફકસસામાં દદતી્રિય માગ્ગદશ્ગક.
1.6 ‘સત્ર’ એટલને જાહહર કરહ લા સત્રિદો સમયગાળદો.
1.7 ‘મુદતદધારધો’ એટલને M.Phil. /Ph.D.ની નોંધણી પછી અનુ્રક્રિમને ચાર અનને બાર સત્ર પછી
લંબાદદામાં આદનેલધો સમ્રિયગાળધો.

1.8 ‘નોંધણી’ એટલને M.Phil. /Ph.D.ના કા્રિય્ગ્રક્રિમ અંતગ્ગત શધોધકા્રિય્ગ હાર ધરદા માટે ની
ઉમનેદદારની નોંધણી, જે ઉમનેદદાર અભ્રિયાસકા્રિય્ગમાં ઉત્તીણ્ગ ર્રિયધો/રઈ હધો્રિય અનને જેનધો સંશધોધન
પસતાદ વિદદ્ાપીઠ દારા સદીકારદામાં આવ્રિયધો હધો્રિય.
‘પરીકક’ એટલને લનેખિત પરીકા કે શધોધવિનબંધની તપાસ માટે વિદદ્ાપીઠ દારા વિનયુ્ત

1.9

કરદામાં આદનેલ તજ્જ્, અનને સંબંવિધત માગ્ગદશ્ગક.

1.10 ‘વિદદ્ાસભા’ (એકેડેવિમક કાઉકનસલ) એટલને ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠની વિદદ્ાસભા.
1.11 ‘M.Phil. /Ph.D.’ એટલને અનુ્રક્રિમને માસટર ઓિ ફિલધોસધોિી અનને ડક્ટર ઓિ ફિલધોસધોિી.
2. વિવિયદોગા
આ અવિધવિન્રિયમ બધા જ માગ્ગદશ્ગકધો, સહમાગ્ગદશ્ગકધો, પરીકકધો, ઉમનેદદારધો અનને વિદદ્ારાર્થીઓનને લાગુ પડશને.
3. ઉદે શયા
આ અભ્રિયાસ્રક્રિમધોનધો ઉદનેશ્રિય વિદદ્ારાર્થીનને સંશધોધનની તાલીમ આપદાનધો તરા તને માટે ની સદતંત્ર તપાસ અનને
મ ણળભ ણત શધોધકા્રિય્ માટે તૈ્રિયાર કરી પધોતાના વિદષ્રિયકનેત્ર અનને વ્રિયદસા્રિયના ્ાનમાં સાર્ગક ્રિયધોગદાન માટે
સકમ બનાદદાનધો છને. આ તાલીમ પફ્રક્રિ્રિયાનધો અંત નરી પરંત ુ િળદા્રિયી સંશધોધનની કારફકદદ માટે ન ુ ં સાધન
છને. આ ઉદનેશ્રિયની પાાપરત માટે નીચનેની બાબતધો વિસદ કરદાની રહેશ.ને



પસંદ કરે લી વિદદ્ાશાિામાં મ ણળભ ણત ્ાનની પાાપરત.



સંશધોધન કનેત્રને ઊંડાણપ ણદ્ગકના ્ાનની પાાપરત.



સંબંવિધત વિદષ્રિયકનેત્રમાં સંશધોધન ઉપકરણધોના ઉપ્રિયધોજનની કમતાની પાાપરત.



મ ણળભ ણત સંશધોધનધો હાર ધરદા માટે નાં જરૂરી કૌશલ્્રિયધો અનને કમતાની પાાપરત.

4. યદોગયતાા
4.1 M.Phil. કાય્યક્રમ માટહ િાપી યદોગયતા:
4.1.1

ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠ દારા જાહેર કરે લા વિદષ્રિયધોમાં, ઉમનેદદાર M.Phil.ની નોંધણી માટે લા્રિયક
ગણાશને. M.Phil. માટે અનુસનાતકના જે વિદષ્રિયમાં / સંબંવિધત વિદષ્રિયમાં વિદદ્ાપીઠે જે પદદીનને
સમકક પદદી તરીકેની માન્રિયતા આપી છને તનેમાં ઉમનેદદારે કૃપાગુણ વિસદા્રિય ઓછામાં ઓછા
કુલ ૫૫ ટકા ગુણ (૭ પધોઇંટ સકેલમાં B અરદા ૧૦ પધોઇંટ સકેલમાં B+) મનેળવ્રિયા હધો્રિય તને
આદશ્રિયક છને (સ્ધોત: UGC 2.1).

4.1.2

અનુસ ણખચત જાવિત, અનુસ ણખચત જનજાવિત, ઉન્નત(નધોન ફ્રક્રિવિમલને્રિયર) દગ્ગમાં સમાદનેશ ન પામતા
અન્રિય પછાત દગ્ગના ઉમનેદદાર, શારીફરક અકમ કે ૧૯-૦૯-૧૯૯૧ પ ણદર્વે અનુસનાતક ર્રિયા
હધો્રિય તનેદા ઉમનેદદાર માટે અનુસનાતક કકાએ કૃપા ગુણ વિસદા્રિય ૦૫ ટકાની છૂટછાટ
આપદામાં આદશને એટલને કે ૫૫ ના બદલને ૫૦ ટકા ગુણ મનેળવ્રિયા હશને તધો તને M.Phil.ના
અભ્રિયાસ્રક્રિમમાં પદનેશ મનેળદદા માટે લા્રિયક ગણાશને (સ્ધોત UGC 2.2).

4.2 Ph.D. કાય્યક્રમ માટહ િાપી યદોગયતા:

4.2.1

ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠ દારા જાહેર કરે લા વિદષ્રિયધોમાં, ઉમનેદદાર Ph.D. ની નોંધણી માટે લા્રિયક
ગણાશને. Ph.D. માટે અનુસનાતકના જે વિદષ્રિયમાં / સંબંવિધત વિદષ્રિયમાં વિદદ્ાપીઠે જે પદદીનને
સમકક પદદી તરીકેની માન્રિયતા આપી છને તનેમાં ઉમનેદદારે કૃપાગુણ વિસદા્રિય ઓછામાં ઓછા
કુલ ૫૫ ટકા ગુણ (૭ પધોઇંટ સકેલમાં B અરદા ૧૦ પધોઇંટ સકેલમાં B+) મનેળવ્રિયા હધો્રિય તને
આદશ્રિયક છને (સ્ધોત UGC 3.1).

4.2.2

જે ઉમનેદદારે M.Phil. અભ્રિયાસકા્રિય્ગ (Course work)માં ઓછામાં ઓછા ૫૫ ટકા (સરે રાશ)
અરદા ૭ પધોઇંટ સકેલમાં B અરદા ૧૦ પધોઇંટ સકેલમાં B+ મનેળવ્રિયા હધો્રિય અરદા ગ ણજરાત
વિદદ્ાપીઠના ઉમનેદદાર કે જે ઉમનેદદારનધો શધોધ વિનબંધ જમા કરાવ્રિયધો/તપાસાઈ ગ્રિયધો છને પરંત ુ
તનેની મૌખિક પરીકા બાકી હધો્રિય તને ઉમનેદદારનને ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠમાં Ph.D. કા્રિય્ગ્રક્રિમ માટે
્રિયધોગ્રિય ગણદામાં આદશને.

4.2.3

અનુસ ણખચત જાવિત; અનુસ ણખચત જનજાવિત; ઉન્નત(નધોન ફ્રક્રિવિમલને્રિયર) દગ્ગમાં સમાદનેશ ન પામતા
અન્રિય પછાત દગ્ગના ઉમનેદદાર; શારીફરક અકમ અનને 19-09-1991 પ ણદર્વે અનુસનાતકમાં ઉત્તીણ્ગ
ર્રિયનેલા હધો્રિય તનેદા અનુસનાતક કકાએ કૃપાગુણ વિસદા્રિય ઓછામાં ઓછા 50 ટકા ગુણ
મનેળદનાર ઉમનેદદાર Ph.D.ના અભ્રિયાસ્રક્રિમમાં પદનેશ મનેળદદા માટે લા્રિયક ગણાશને.

5. પ્રિેશ પ્રફક્રયા:
5.1 પવિત દષ્ગ ઑગસટ/સરટે મબરના સમ્રિયગાળામાં M.Phil./Ph.D.માં નોંધણી કરદાની રહેશ.ને
5.2 માગ્ગદશ્ગકધોએ વિદભાગી્રિય દડા દારા ૧૫ એવિપલ સુધીમાં M.Phil. /Ph.D.ના પદનેશ માટે ની
િાલી જગ્રિયાઓની સંસંખ્રિયા વિદદ્ાપીઠના કુલસખચદનને મધોકલદાની રહેશ.ને
5.3 વિદદ્ાપીઠના કુલસખચદ એવિપલ/મને માસમાં M.Phil./Ph.D.ના પદનેશ અંગનેની જાહેરાત/
સ ણચના આપશને. M.Phil./Ph.D.માં પદનેશ માટે ની જાહેરાતનુ ં માળખું પફરવિશષટ-1 મુજબનુ ં
રહેશ.ને વિદદ્ાપીઠની દનેબસાઈટ ઉપરાંત રાષ્ી્રિય પવિસદદ ધરાદતા ઓછામાં ઓછા બને
સમાચારપત્રધોમાં જાહેરાત આપદાની રહેશ,ને જે પૈકી એક સમાચારપત્ર ગુજરાતી ભાષામાં
રહેશ.ને
5.4 ઉમનેદદારે વિદદ્ાપીઠ દારા આ્રિયધોજજત નીચને મુજબની બને કસધોટીઓ આપદાની રહેશને (M.Phil.
અનને Ph.D. અભ્રિયાસ્રક્રિમ માટે અલગ પરીકા લનેદામાં આદશને).
i. સંશધોધન સજજતા - કુલ ગુણ ૫૦ - સમ્રિય દધોઢ કલાક



સંશધોધનનુ ં પદવિતશાસ અનને આંકડાશાસનુ ં સંબંવિધત ્ાન - ૩૦ ગુણ (સ્ધોત UGC



5.4.1)
માફહતી અનને પત્રિયા્રિયન ટે ્નધોલધોજનુ ં સંશધોધનમાં ઉપ્રિયધોજન - ૦૫ ગુણ



સંબંવિધત વિદષ્રિયકનેત્રના ન ણતન પદાહધો - ૧૫ ગુણ

ii. ગાંધીવિદચાર - કુલ ગુણ ૫૦ - સમ્રિય દધોઢ કલાક
ઉપરધો્ત કસધોટીઓ એક સારને એક જ ફદદસને લનેદામાં આદશને.
5.5 મુદા ્રક્રિમાંક 5.4 માં સ ણખચત બંનને પશ્નપત્રધો માટે પશ્નસદરૂપ પમાણને ગુણનુ ં વિદતરણ નીચને મુજબ
રહેશ.ને
ુ કી પશ્નધો i. હેતલ

૧૫ ગુણ

ii. ટણંક જદાબી પશ્નધો -

૧૫ ગુણ

iii. વિનબંધ સદરૂપના પશ્નધો

૨૦ ગુણ

5.6 ગાંધીવિદચારની કસધોટી માટે ગુજરાતી, ફહનદી અનને અંગનેજ એમ ત્રણ ભાષામાં ઉપલબધ હધો્રિય તનેવ ુ ં
પુસતક નકી કરદામાં આદશને. M.Phil./Ph.D. અભ્રિયાસ્રક્રિમ માટે ગાંધીવિદચારની કસધોટી અંગનેન ુ ં
પુસતક ઉમનેદદાર અરજપત્ર વિદદ્ાપીઠમાં રજણ કરે તને સમ્રિયને આપદામાં આદશને. ઉમેદિારી માટહ બને
ં મેળિિાિા રહહશે. બંનને પરીકામાં મનેળદનેલા ગુણનધો સરે રાશ
પરીકામા ઓછામા ઓછા ૪૦ ટકા ગમણિ
૫૦ ટકા કે તનેરી દધુ હધોદધો જરૂરી છને.
5.7 M.Phil./Ph.D. માટે અનામત જગ્રિયાઓની જધોગદાઈ પદત્ગમાન કેનન સરકારના ધારાધધોરણ મુજબ
વિદભાગ/વિદષ્રિયદાર કરદાની રહેશ.ને અનામત જગ્રિયાઓની ગણતરી જે તને વિદષ્રિય મુજબ ધ્રિયાનમાં
લનેદાની રહેશ.ને
5.8 યુ.જ.સી. JRF/NET/SLET માં ઉત્તીણ્ગ ઉમનેદદારધોનને M.Phil./Ph.D.ની જગ્રિયાઓની િાળદણીમાં
50 ટકારી દધુ નહ— પણ જે તને કકા(કેટેગરી)માં અખગમતા આપદાની રહેશ.ને

5.9 યુ.જ.સી. JRF/ NET/ SLET ઉત્તીણ્ગ ઉમનેદદારધો વિદષ્રિયસંબંવિધત પરીકા (મુદા ્રક્રિમાંક 5.4 - પશ્નપત્ર i સંશધોધન સજજતા વિદષ્રિયક કસધોટી)માંરી મુક્ત મનેળદી શકશને. આ પરીકા તનેઓ આપદાના છને કે નહ— તને
અંગનેની વિદગત અરજપત્રમાં સપષટ રીતને જણાદદાની રહેશ.ને આ મુજબ પરીકામાંરી મુક્ત મનેળદી હધો્રિય
તનેદા ઉમનેદદારધો જધો ગાંધીવિદચારની પરીકામાં ઉત્તીણ્ગ હધો્રિય તધો તનેમનને ગાંધી- વિદચારની પરીકાનને
આધારે અખગમતા આપી યુ.જ.સી. JRF/ NET/ SLET ઉત્તીણ્ગ ઉમનેદદારધોનને M.Phil./Ph.D.ની
જગ્રિયાઓમાં પદનેશ આપદાનધો રહેશ.ને તનેમ છતાં જધો ઉમનેદદાર સદનેચછાએ વિદષ્રિયસંબંવિધત પરીકા આપને
તધો તને પરીકાનુ ં પફરણામ અંવિતમ ગણાશને.
5.10

M.Phil./Ph.D.ના પદનેશ માટે જધો વિદદ્ારાર્થીનને પદનેશ િાળવ્રિયા પછી જરૂરી સમ્રિયમ્રિયા્ગદામાં િી ભરીનને

પદનેશ ન મનેળદને તધો અગતા્રક્રિમ ્રિયાદીમાં તને પછી આદનારા વિદદ્ારાર્થીનને પદનેશ આપદાનધો રહેશ.ને
5.11

M.Phil./Ph.D.માં નધોધા્રિયનેલ વિદદ્ારાર્થીઓના નામ, સંશધોધન વિદષ્રિય, માગ્ગદશ્ગક-સહમાગ્ગદશ્ગક તરા

પદનેશ/નોંઘણીની તારીિ દશા્ગદતી દષ્ગદાર સ ણખચ દનેબસાઈટ પર મ ણકદાની રહેશ.ને (સ્ધોત UGC 5.6)
6. માગ્યદશ્યકિાપી પસદગાપી અિે વિયકં ્તા
6.1 લનેખિત પરીકાના પફરણામનને આધારે ્રિયધોગ્રિયતા મુજબ પદનેશ્રિયધોગ્રિય ઉમનેદદારધોનને પત્ર દારા
પફરણામની જાણ કરદાની રહેશ.ને પત્ર મળ્રિયનેરી ઉમનેદદારે સ ણખચત સમ્રિયને વિદદ્ાપીઠમાં રૂબરૂ
મુલાકાત માટે સંબંવિધત પમાણપત્રધોની મ ણળ નકલધો સારને આદદાનુ ં રહેશ.ને રૂબરૂ મુલાકાત
દરવિમ્રિયાન ઉમનેદદારનાં સંશધોધન ્ાન-કૌશલ્્રિયધો તરા રસની સારને સારને પમાણપત્રધો પણ
તપાસદાનાં રહેશ.ને પમાણપત્રધોનને આધારે ઉમનેદદાર/વિદદ્ારાર્થી દારા અગાઉ આપદામાં આદનેલ
માફહતીમાં જધો કધોઈ કવિત પુરદાર રશને, તધો તને ઉમનેદદાર/ વિદદ્ારાર્થીનધો પદનેશ રદ રશને.
6.2 વ્રિયક્તગત રૂબરૂ મુલાકાત પછી ડીન, વિદભાગી્રિય અધ્રિયક, માગ્ગદશ્ગકધો (M.Phil./Ph.D.
કકાએ માગ્ગદશ્ગન આપતા સંબંવિધત વિદભાગના બધા જ માગ્ગદશ્ગકધોની સવિમવિત-વિદભાગી્રિય
માગ્ગદશ્ગક સવિમવિત-Departmental Board of Supervisors–DBoS) અનને ઉમનેદદારધોની
હાજરીમાં, સલાહ-મસલત દારા માગ્ગદશ્ગકધોની અંવિતમ પસંદગી અનને િાળદણી કરદાની
રહેશ.ને આ પ ણદર્વે માગ્ગદશ્ગકધો અનને ઉમનેદદારધોએ પરસપર સંશધોધન રસવિદષ્રિયક પફરચ્રિય
આપદાનધો રહેશ.ને ત્રિયારબાદ અગતા્રક્રિમનને આધારે માગ્ગદશ્ગકની પસંદગી કરદાની રહેશ.ને
વિદભાગી્રિય અધ્રિયકને સમગ કા્રિય્ગદાહીની નોંધ, સંબંવિધત વિદદ્ાશાિાના ડીન મારિતને,
કુલસખચદનને મધોકલદાની રહેશ.ને જેનને આધારે પરીકા વિદભાગ પદનેશ્રિયધોગ્રિય ઉમનેદદારધોનને
પદનેશ-આદે શ મધોકલશને. પદનેશ-આદે શનને આધારે ઉમનેદદારે વિનધા્ગફરત સમ્રિયમાં િી ભરદાની
રહેશ.ને
6.3 M.Phil./Ph.D.માં પદનેશ માટે ની િાલી જગ્રિયાઓની જે રીતને ગણતરી કરદામાં આદી હતી,
અનને િાલી જગ્રિયાઓની જે સંસંખ્રિયા જાહેરનામામાં પગટ કરદામાં આદી હતી, બરાબર તને રીતને
જ સંસંખ્રિયામાં જગ્રિયાઓ ભરદાની રહેશ.ને
7

M.Phil./Ph.D.ના અભ્રિયાસ્રક્રિમનું સદરૂપ અનને અભ્રિયાસકા્રિય્ગ (Course Work):

7.1 M.Phil./Ph.D.ના દરે ક વિદદ્ારાર્થીએ પરમ સત્રના સમ્રિયગાળામાં (ઓછામાં ઓછી આઠ

્રક્રિેફડટ અનને દધુમાં દધુ ૧૬ ્રક્રિેફડટ) અભ્રિયાસકા્રિય્ગન ુ ં દગ્ગકા્રિય્ગ પણણ્ગ કરદાનુ ં રહેશ.ને જધો તને
તનેમાં વિનષિળ રહે પદનેશ આપધોઆપ રદ ગણાશને . અભ્રિયાસકા્રિય્ગની પરીકામાં પરમ
સત્રમાં અનુત્તીણ્ગ રા્રિય અરદા કધોઈપણ કારણસર અનુપકસરત રહે તધો તનેનને બીજા
સત્રમાં પરીકામાં ઉપકસરત રદાની તક મળશને. જધો વિદદ્ારાર્થી બીજા સત્ર/પ્રિયતનમાં
પણ અનુત્તીણ્ગ રા્રિય કે અનુપકસરત રહે તધો તનેનધો પદનેશ આપધોઆપ રદ ગણાશને.
(સ્ધોત UGC 7.1 and 7.5) અભ્રિયાસકા્રિય્ગના અભ્રિયાસ્રક્રિમમાં નીચનેની બાબતધોનધો
સમાદનેશ કરદાનધો રહેશ.ને
I

સંશધોધનનુ ં પદવિતશાસ અનને આંકડાશાસી્રિય પદવિતઓ – 4 ્રક્રિેફડટ (પરીકણ 100
ગુણ લનેખિત)

II

સંશધોધનમાં કમરય ણટરનુ ં ઉપ્રિયધોજન - 2 ્રક્રિેફડટ (પરીકણ 25 ગુણ લનેખિત તરા 25
ગુણ પા્રિયધોખગક) આ પશ્નપત્રના અભ્રિયાસ્રક્રિમની રચના તરા તનેના મ ણલ્્રિયાંકનનુ ં
આ્રિયધોજન યુવિનદવિસ્સિટી કકાએ કરદાનુ ં રહેશ.ને

III

સંબંવિધત વિદષ્રિયકનેત્રમાં સાંપત સંશધોધન વિદષ્રિયક, બૌદદક વિમલકત અવિધકારધો
(IPR), સાફહત્રિયચધોરી (Plagiarism), માફહતીિનન (Data mining) - 2 ્રક્રિેફડટ
(પરીકણ 50 ગુણ)

7.2 M.Phil./Ph.D. કકાએ સંબંવિધત વિદષ્રિયધોના જણર પમાણને કમરય ણટર ઉપ્રિયધોજનના દગ્
લનેદાનુ ં આ્રિયધોજન, જે તને વિદદ્ાશાિાના ડીનએ કરદાનુ ં રહેશ.ને
7.3 સત્રાંત,ને 7.1માં દશા્ગદનેલા દરે ક વિદષ્રિયની પરીકામાં વિદદ્ારાર્થીએ ઉત્તીણ્ગ રદા માટે
ઓછામાં ઓછા 5.5 ગનેડ મનેળદદાનધો રહેશ.ને અભ્રિયાસકા્રિય્ગની પરીકામાં ઉત્તીણ્ગ ન રનાર
વિદદ્ારાર્થીનને બીજા સત્રના અંતને એક દધારાની તક આપદાની રહેશ.ને બીજા સત્રનને અંતને
અભ્રિયાસકા્રિય્ગની આપનેલી પરીકામાં પણ પાસ ન રનાર વિદદ્ારાર્થીનધો પદનેશ આપધોઆપ
રદ રશને. અભ્રિયાસકા્રિય્ગના પફરણામની િેરતપાસ કરદી શકશને.
7.4 એમ.ફિલ.(અનુપારંગત)માં ઉત્તીણ્ગ ર્રિયનેલા પીએચ.ડી.ના વિદદ્ારાર્થીનને અભ્રિયાસકા્રિય્ગમાંરી
મુક્ત આપદાની રહેશ.ને (સ્ધોત UGC 7.6)
7.5 પત્રિયનેક વિદદ્ાશાિાના વિદભાગની વિદભાગી્રિય માગ્ગદશ્ગક સવિમવિતએ (Departmental Board
of Supervisors – DBoS) Ph.D. માગ્ગદશ્ગક હધો્રિય તનેદા ઓછામાં ઓછા દસ અનને દધુમાં
દધુ દીસ નામની એક ્રિયાદી ત્રણ દષ્ગના સમ્રિયગાળા માટે કુલના્રિયકશીનને આપદાની
રહેશ.ને સંશધોધન પસતાદની તપાસ માટે તજ્જ્ધોની આ ્રિયાદીમાંરી કુલના્રિયક બને તજ્જ્ધોના
નામ પસંદ કરશને. M.Phil./Ph.D.ના પત્રિયનેક વિદદ્ારાર્થી માટે એક સંશધોધન માગ્ગદશ્ગક
સવિમવિત વિનયુ્ત કરદાની રહેશને (સ્ધોત UGC 8). પરમ સત્ર દરવિમ્રિયાન સંશધોધન
સલાહકાર સવિમવિત (Research Advisory Committee – RAC) સમક M.Phil./Ph.D.ના
વિદદ્ારાર્થીએ સંશધોધન પસતાદની રજણઆત કરદાની રહેશ.ને

7.6 સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિતમાં વિનમનખલખિત સભ્રિયધોનધો સમાદનેશ કરદાનધો રહેશ.ને
i. માગ્ગદશ્ગક - કકનદનર
ii સહમાગ્ગદશ્ગક – સભ્રિય (જધો હધો્રિય તધો)
iii બને વિદષ્રિય વિનષણાતધો – સભ્રિય (તજ્ધોની સ ણખચમાંરી કુલના્રિયક દારા પસંદ ર્રિયનેલ)
iv વિદદ્ાશાિાના ડીન – સભ્રિય
v. વિદભાગી્રિય અધ્રિયક
માગ્ગદશ્ગકની અનુપકસરવિતમાં વિદભાગી્રિય અધ્રિયક કકનદનર રહેશ.ને
7.7 સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિતનાં કા્રિય્ /જદાબદારીઓ નીચને મુજબ રહેશ.ને
i. સંશધોધન પસતાદનને તપાસીનને સંશધોધન વિદષ્રિયનને આિરી સદરૂપ આપવુ.ં
ii. સંશધોધનનુ ં પદદતશાસ તરા અભ્રિયાસ્રિયધોજના વિદકસાદદામાં સંશધોધકનને
માગ્ગદશ્ગન પ ણરું પાડવુ.ં સંશધોધન અંતગ્ગત સંશધોધકે હાર ધરદાનાં કા્રિય્ગ નકી
કરદામાં મદદરૂપ રવુ.ં
iii. શધોધકા્રિય્ગમાં ર્રિયનેલ પગવિતની સમ્રિયાંતરે સમીકા કરદામાં સંશધોધકનને મદદરૂપ
રવુ.ં
7.8 સંશધોધન પસતાદ (Research Design)નુ ં મ ણલ્્રિયાંકન સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC)
દારા હાર ધરદામાં આદશને. સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત સંશધોધન પસતાદનધો સદીકાર
કરશને/સુધારા સ ણચદશને/ અસદીકાર કરશને.
7.9 સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC) સમક સંતધોષકારક દે િાદ ન કરનારા વિદદ્ારાર્થીનને
ત્રણ માસ પછી અનને દધુમાં દધુ છ માસના સમ્રિયગાળામાં પધોતાના સંશધોધન પસતાદનને
સુધારીનને પુન રજણ કરદા માટે ની એક તક આપદાની રહેશ.ને સંશધોધન પસતાદની પુન
તપાસ માટે કુલના્રિયક તજ્ધોના નામની સમગ સ ણખચમાંરી પુન કધોઈ પણ બને નામ
પસંદ કરશને. (પરમ તપાસ દિતને જે નામ હતા તને જ દધુ ઇચછની્રિય છને). આ
સમ્રિયગાળામાં પુન સંશધોધન પસતાદ રજણ ન ક્રિય્ હધો્રિય અરદા સંશધોધન પસતાદ
અસદીકા્રિય્ગ બન્રિયધો હધો્રિય તનેદા વિદદ્ારાર્થીનધો પદનેશ આપધોઆપ રદ રશને.
7.10

સંશધોધન બાબતને ર્રિયનેલ પગવિતની એક પસતવિુ ત (Presentation) તૈ્રિયાર કરીનને

માગ્ગદશ્ગન મનેળદદાના ઉદનેશ્રિયરી સંશધોધકે દર છ માસને એક દાર સંશધોધન સલાહકાર
સવિમવિત સમક હાજર રદાનુ ં રહેશ.ને સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC)એ તૈ્રિયાર કરે લા
છ માસના પગવિત અહેદાલની બને નકલધો પૈકી એક નકલ પરીકા વિદભાગનને અનને એક
નકલ વિદદ્ારાર્થીનને આપદાની રહેશ.ને (સ્ધોત UGC 8.2).
,

8 િોંિમણિાપીા
M.Phil./Ph.D.ની તમામ પદનેશપફ્રક્રિ્રિયા પ ણણ્ગ કરી, પદનેશ-આદે શનને આધારે િી ભરનારા વિદદ્ારાર્થીની નોંધણી
કરદાની રહેશ.ને અભ્રિયાસકા્રિય્ગમાં ઉત્તીણ્ગ ર્રિયા હધો્રિય તનેમ જ જેનધો સંશધોધન પસતાદ સદીકારદામાં આવ્રિયધો હધો્રિય
તનેદા વિદદ્ારાર્થી પધોતાનુ ં શધોધકા્રિય્ગ ચાલુ રાિી શકશને. પરમ સત્રના અંતને પરમ તક દિતને અભ્રિયાસકા્રિય્ગમાં

અનુત્તીણ્ગ ર્રિયા હધો્રિય પણ તનેમનધો સંશધોધન પસતાદ સદીકારદામાં આવ્રિયધો હધો્રિય તનેદા વિદદ્ારાર્થી પધોતાનુ ં
શધોધકા્રિય્ગ ચાલુ રાિી શકશને. આદા વિદદ્ારાર્થી માટે અભ્રિયાસકા્રિય્ગની પરીકા દદતી્રિય તક દિતને ઉત્તીણ્ગ કરદી
અવિનદા્રિય્ગ રહેશ.ને અન્રિયરા તનેદા વિદદ્ારાર્થીનધો પદનેશ આપધોઆપ રદ ગણદામાં આદશને.
9 વશસ્ત, હાજરી અિે પ્રગવત અહહિાલા
9.1 M.Phil./Ph.D.ના પત્રિયનેક વિનદાસી વિદદ્ારાર્થીએ વિદદ્ાપીઠના વિશસત અંગનેના વિન્રિયમધો અનને
પરંપરાઓનને અચ ણકપણને અનુસરી અનને ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠ દારા વિન્રિયત કરે લ કા્રિય્ગ્રક્રિમધોમાં
ભાગ લનેદધો અવિનદા્રિય્ગ રહેશ.ને
9.2 M.Phil./Ph.D.ના પત્રિયનેક વિદદ્ારાર્થીએ નોંધપધોરીમાં માગ્ગદશ્ગકનને મળ્રિયાની તારીિ, સમ્રિય
અનને ર્રિયનેલી ચચા્ગ/કા્રિય્ગની વિદગત સંખકરતમાં નોંધદાની રહેશને અનને તનેમાં માગ્ગદશ્ગક અનને
વિદદ્ારાર્થી બંનનેએ હસતાકર કરદાના રહેશ.ને વિદદ્ારાર્થીએ આ નોંધપધોરી બને નકલમાં તૈ્રિયાર
કરદાની રહેશ,ને જે પૈકીની એક નકલ માગ્ગદશ્ગક પાસને અનને એક નકલ વિદદ્ાકી્રિય શાિામાં
સત્રના અંતને જમા કરાદદાની રહેશને
9.2.1 દરે ક સત્રના અંતને વિદદ્ારાર્થીએ સત્ર દરમ્રિયાન કરે લા કામ તનેમજ પછીના સત્રમાં
કરદાના કામની વિદગતધો

સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત સમક રજણ કરદાની રહેશને. જધો

સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત(RAC)નને વિદદ્ારાર્થીના કામ અંગને સંતધોષ ન રા્રિય તધો તને
વિદદ્ારાર્થીન ુ ં જે તને સત્ર નામંજણર કરી શકશને. આદી કસરવિતમાં વિદદ્ારાર્થીએ જે તને સત્રમાં
િરીરી સંતધોષકારક રીતને કામ કરીનને સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત પાસને સત્ર મંજણર
કરાદદાનુ ં રહેશ.ને (દા.ત. સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિતએ વિદદ્ારાર્થીન ુ ં ત્રીજુ સત્ર નામંજણર
કયુયું હધો્રિય તધો ત્રીજા સત્રની િી િરીદાર ભરીનને છ માસના ગાળાનુ ં નવુ ં ત્રીજુ સત્ર કામ
કરી સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત પાસને મંજણર કરાદદાનુ ં રહેશને. ત્રિયારબાદ જ તને પછીના
સત્રમાં જઈ શકશને.)
આ વિદદ્ારાર્થી હદને સાડા ત્રણ દષ્ગ પછી જ વિનબંધ જમા કરાદી શકશને . પણ કુલ
સમ્રિયમ્રિયા્ગદા ત્રણ દષ્ગ તરા બીજા બને દષ્ગરી દધુ સમ્રિય મળી શકશને નહી.
10 માગ્યદશ્યકિાપી માનયતાા
10.1 વિન્રિયમ મુજબ પાધ્રિયાપક Mphil./Ph.D.ના વિદદ્ારાર્થીઓનને માગ્ગદશ્ગક તરીકે સીધી સનેદા
આપી શકશને.
10.2 સહપાધ્રિયાપક અનને મદદનીશ પાધ્રિયાપક માટે
i. Ph.D.ની પદદી મનેળદનેલી હધોદી જધોઈએ.
ii. સાંદખભભિક સામાવિ્રિયક (Referred Journal)માં પાંચ સંશધોધન પત્રધો પકાવિશત ર્રિયનેલા
હધોદા જધોઈએ.
iii. અનુપારંગત(M.Phil.) કકાએ ત્રણ દષ્ગનધો શૈકખણક/સંશધોધન કા્રિય્ગનધો અનુભદ
મનેળદનેલધો હધોદધો જધોઈએ.

અરદા
પારંગત કકાએ ચાર દષ્ગનધો શૈકખણક/સંશધોધન કા્રિય્ગનધો અનુભદ મનેળદનેલ
હધોદધો જધોઈએ.
અરદા
સનાતક કકાએ છ દષ્ગનધો શૈકખણક/ સંશધોધન કા્રિય્ગનધો અનુભદ હધોદધો જધોઈએ.
અરદા
એક મુસંખ્રિય શધોધ પકલ્પ (મનેજર રીસચ્ગ પધોજે્ટ) અરદા બને લઘુશધોધ પકલ્પ (માઈનર
રીસચ્ગ પધોજે્ટ) રજણ કરે લા હધોદા જધોઈએ.
નોંધ
I.

સંશધોધન

વિદષ્રિયક

પુસતક-પકાશનનને

માગ્ગદશ્ગક

તરીકેનાં

ધધોરણધોમાં

ગણતરીમાં લનેદામાં આદશને. (યુ.જ.સી. સ ણખચત પકાશક દારા પકાવિશત)
II.

વિદ્ાન વિદદ્ાશાિા માટે રૂવિપ્રિયા પાંચ લાિ કે તનેરી દધુ, અન્રિય વિદદ્ાશાિામાટે
ત્રણ લાિ કે તનેરી દધુ રકમના પધોજે્ટનને મનેજર રીસચ્ગ પધોજે્ટ તરા એકરી
ત્રણ લાિ સુધીની રકમના પધોજે્ટનને દરે ક વિદદ્ાશાિા માટે માઇનધોર રીસચ્ગ
પધોજે્ટ તરીકે ગણતરીમાં લનેદામાં આદશને (UGC Regulations 2016).

III.

સંશધોધન પત્રમાં પરમ લનેિક કે પત્રવ્રિયદહાર લનેિક તરીકે નામ અનને
સપષટીકરણ

હશને, તધો જ તને સંશધોધન માગ્ગદશ્ગક તરીકેના ધધોરણધોમાં

ગણતરીમાં લનેદામાં આદશને.
IV.

પફરસંદાદ/પફરષદમાં રજણ ર્રિયનેલ સંશધોધનપત્ર જધો આ્રિયધોજક ISBN ધરાદતા
પુસતક સદરૂપને પકાવિશત કરે , તધો તને સંશધોધનપત્ર તરીકે ગણાશને.

10.3

ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠમાં પ ણણ્ગ સમ્રિયના કા્રિયમી અધ્રિયાપક તરીકે વિનયુ્ત ર્રિયનેલનને જ

સંશધોધન માગ્ગદશ્ગક તરીકે વિનયુ્ત કરી શકાશને. (સ્ધોત UGC 6.2)
10.4 આંતરવિદદ્ાકી્રિય

અખભગમ

આધાફરત

સંશધોધનના

ફકસસામાં

વિદભાગનને

બાહ

માગ્ગદશ્ગનની આદશ્રિયકતા જણા્રિય, તધો તનેદા ફકસસામાં માગ્ગદશ્ગક તરીકે પધોતાના
વિદભાગમાં Ph.D.ના માગ્ગદશ્ગક તરીકેની માન્રિયતા ધરાદતા અધ્રિયાપકનને માગ્ગદશ્ગક તરીકે
વિનયુ્ત કરી; અન્રિય વિદભાગ/યુવિનદવિસ્સિટી/સંસરામાં કા્રિયમી વિનમણ ણક ર્રિયનેલ એદા વ્રિયક્તનને
સહમાગ્ગદશ્ગક તરીકે વિનયુ્ત કરી શકાશને. (સ્ધોત UGC 6.4)
11. M.Phil./Ph.D.ના વિદાથાર્થીિાપી સખયાા
11.1 કધોઈ પણ સમ્રિયને પાધ્રિયાપક કકાના માગ્ગદશ્ગક/સહમાગ્ગદશ્ગક, વિદદ્ાપીઠના કે વિદદ્ાપીઠ
વિસદા્રિયની યુવિનદવિસ્સિટીના કુલ મળીનને ત્રણ M.Phil. અનને આઠ Ph.D.ના વિદદ્ારાર્થીઓનને
માગ્ગદશ્ગન આપી શકે. તને જ રીતને સહપાધ્રિયાપક કુલ મળીનને બને M.Phil. અનને છ Ph.D.ના

વિદદ્ારાર્થીઓનને માગ્ગદશ્ગન આપી શકે. તને જ રીતને મદદનીશ પાધ્રિયાપક કુલ મળીનને એક
M.Phil. અનને ચાર Ph.D.ના વિદદ્ારાર્થીઓનને માગ્ગદશ્ગન આપી શકે (સ્ધોત UGC 6.5).
12. M.Phil./Ph.D.ના માગ્યદશ્યકિાપી િહરબદલાપી/સહમાગ્યદશ્યકિાપી વિમણ ૂકા
12.1 કધોઈક કારણધોસર વિદદ્ારાર્થીનને માગ્ગદશ્ગકની સનેદાઓ ઉપલબધ રતી ન હધો્રિય તધો
વિદદ્ારાર્થી સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC) દારા કુલસખચદનને અન્રિય માગ્ગદશ્ગક/
સહમાગ્ગદશ્ગકની વિનમણ ણક માટે અરજ કરી શકશને.
12.2 લગન કે અન્રિય કધોઈ કારણરી મફહલા વિદદ્ારાર્થી જધો પધોતાનુ ં શધોધકા્રિય્ગ અન્રિય કધોઈ
વિદશ્વવિદદ્ાલ્રિયમાં તબદીલ કરદા ઈચછને, તધો તનેમ કરદાની તનેનને છૂટ આપદાની રહેશને.
અલબત્ત આ શધોધકા્રિય્ગ કધોઈ અનુદાવિનત સંસરાના માગ્ગદશ્ગન હેઠળ કે વિદદ્ાપીઠના
કધોઈ અનુદાવિનત પકલ્પ સદરૂપનુ ં ન હધો્રિય તને આદશ્રિયક છને. આ પકારના ફકસસામાં
ર્રિયનેલ કા્રિય્ગમાં મળનેલ માગ્ગદશ્ગન બદલ મફહલા વિદદ્ારાર્થી મ ણળ સંસરા/માગ્ગદશ્ગક પત્રિયને
સૌજન્રિય દાિદશને. (સ્ધોત UGC 6.6)
13. M.Phil./Ph.D.ના માગ્યદશ્યક દારા વિદાથાર્થીિે ગે રલાયક ઠહરિિદો/ વિદાથાર્થીિાપી િોંિમણિાપી રદ કરિાપી:
13.1 પધોતાની પાસને માગ્ગદશ્ગન મનેળદતા વિદદ્ારાર્થીની નામનોંધણી રદ કરદા માટે નાં કારણધો
જેદા કે લાંબા સમ્રિય સુધી કા્રિય્ગ ન કરવુ,ં વિન્રિયવિમત રીતને માગ્ગદશ્ગકનને ન મળવુ ં અનને
શધોધકા્રિય્ગમાં સંતધોષકારક પગવિત ન કરદી દગનેરે ગંભીર ફકસસા સંશધોધન સલાહકાર
સવિમવિત (RAC)નને દશા્ગદીનને માગ્ગદશ્ગકે કુલસખચદ મારિત વિદદ્ાકી્રિય શાિાનને લનેખિત
જાણ કરદાની રહેશ.ને .
13.2 સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિતની તપાસમાં જધો વિદદ્ારાર્થીની પગવિત સંતધોષકારક ન
જણા્રિય તધો સવિમવિત તને અંગનેનાં કારણધો તપાસી સુધારલકી સ ણચનધો કરશને. આ
સ ણચનધોનને અનુસરદામાં વિદદ્ારાર્થી વિનષિળ જા્રિય તધો ચધોકસ કારણધો દશા્ગદીનને સવિમવિત
કુલસખચદનને નોંધણી રદ કરદા માટે ની ભલામણ કરશને. (સ્ધોત UGC 8.3).
14. M.Phil./Ph.D.ના સશદોિિ વિષયમા િહરિારા
કધોઈ ફકસસામાં વિદદ્ારાર્થી પધોતાના શધોધકા્રિય્ગનધો વિદષ્રિય બદલદા ઇચછતધો હધો્રિય તધો નોંધણી પછીના
એક દષ્ગના સમ્રિયગાળા સુધીમાં િ્ત એક દાર માગ્ગદશ્ગકની સંમવિત, કુલના્રિયકશીની મંજણરી
અનને સશદોિિ સલાહકાર સવમવત (RAC)િાપી ભલામમણિરી તનેમ કરી શકશને. બદલા્રિયનેલા વિદષ્રિયના
સંશધોધન પસતાદની મંજણરી મનેળદદાની રહેશ.ને
15. M.Phil./Ph.D.ના શદોિવિબિિા શાપીષ્યકમા િહરિારા
કધોઈ ફકસસામાં વિદદ્ારાર્થી પધોતાના શધોધવિનબંધના શીષ્ગકનને બદલદા ઇચછતધો હધો્રિય અનને આ પકારનધો
ુ ને દધુ સારી રીતને રજણ કરતધો હધો્રિય અનને નોંધણી ર્રિયનેલા વિદષ્રિયના
િેરિાર વિનબંધની વિદષ્રિયદસતન
વ્રિયાપક પફરપનેેક્રિયમાં સમા્રિયનેલધો હધો્રિય, તધો નોંધણી પછીના એક દષ્ગના સમ્રિયગાળા સુધીમાં િ્ત
એક દાર માગ્ગદશ્ગકની સંમવિત, કુલના્રિયકશીની મંજણરી અનને સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC)ની
ભલામણરી તનેમ કરી શકશને.

ં તિિારદો
16. M.Phil./Ph.D.નધો મદ
16.1 M.Phil.નધો અભ્રિયાસ્રક્રિમ, અભ્રિયાસકા્રિય્ગ (કધોસ્ગદક્ગ) સફહત ઓછામાં ઓછધો 2 સત્ર(એક સત્ર
એટલને 6 માસનધો સમ્રિયગાળધો)નધો અનને દધુમાં દધુ 4 સત્રનધો રહેશ.ને પછીનાં બને સત્રધો માટે
મુદતદધારધો, પગવિત અહેદાલ તરા માગ્ગદશ્ગકની ભલામણ અનને સંશધોધન માગ્ગદશ્ગક
સવિમવિત (RAC)ની ભલામણિા આધારે આપદાનધો રહેશ.ને આ મુદતદધારાની મંજણરી
વિદદ્ાસભા પાસને લનેદાની રહેશ.ને મુદત દધારા દરવિમ્રિયાન અભ્રિયાસના સમ્રિયગાળામાં પત્રિયનેક
સત્રની િી ભરદાની રહેશને (સ્ધોત UGC 4.2).
16.2 Ph.D.નધો અભ્રિયાસ્રક્રિમ, અભ્રિયાસકા્રિય્ગ (કધોસ્ગદક્ગ) સફહત ઓછામાં ઓછધો 6 સત્ર (એક સત્ર
એટલને છ માસનધો સમ્રિયગાળધો)નધો અનને દધુમાં દધુ 12 સત્રનધો રહેશ.ને પછીનાં બને સત્રધો માટે
મુદતદધારધો, પગવિત અહેદાલ તરા માગ્ગદશ્ગકની ભલામણ અનને સંશધોધન સલાહકાર
સવિમવિત (RAC)ની ભલામણના આધારે આપદાનધો રહેશ.ને આ મુદત દધારાની મંજણરી
વિદદ્ાસભા પાસને લનેદાની રહેશ.ને મુદત દધારા દરવિમ્રિયાન અભ્રિયાસના સમ્રિયગાળામાં પત્રિયનેક
સત્રની િી ભરદાની રહેશને (સ્ધોત UGC 4.2).
16.3 M.Phil./Ph.D.ના પદનેશરી લઈનને મળનેલ મહત્તમ સમ્રિયગાળામાં પણ શધોધ વિનબંધ પ ણણ્ગ
ન રા્રિય તધો મફહલા વિદદ્ારાર્થી કે 40 ટકારી દધુ શારીફરક અકમ વિદદ્ારાર્થીના ફકસસામાં
M.Phil./Ph.D.માં એક દષ્ગ/બને દષ્ગનધો મુદત દધારધો આપદાનધો રહેશ.ને મફહલા વિદદ્ારાર્થીનને
M.Phil. /Ph.D.ના સંપ ણણ્ગ અભ્રિયાસ્રક્રિમ દરવિમ્રિયાન એક દિત 240 ફદદસ સુધીની
મ્રિયા્ગદામાં પસ ણવિત/બાળ સંભાળ રજા (મનેટવિન્સિટી/ચાઈલ્ડ કેર લીદ) મળદાપાત્ર રહેશને (સ્ધોત
UGC 4.4).
17. િીિાપી ચ ૂકિમણિાપી:
M.Phil./Ph.D. કકાએ સત્ર શરૂ ર્રિયાના એક માસના સમ્રિયગાળામાં વિદદ્ારાર્થીએ વિન્રિયત
િી ભરદાની રહેશ.ને વિન્રિયત સમ્રિયમાં િી ન ભરનાર વિદદ્ારાર્થીએ બમણી િી દધુમાં દધુ
જે તને સત્રના અંત સુધી ભરીનને પધોતાનધો પદનેશ ચાલુ રાિી શકશને. આગળના સત્રની
િી ભરા્રિયાની િાતરી ર્રિયા બાદ જ પછીના સત્રની િી ભરી શકાશને.
સળંગ બને સત્રધોની િી ન ભરનાર વિદદ્ારાર્થીનધો પદનેશ આપધોઆપ રદ ર્રિયનેલધો ગણાશને.
અભ્રિયાસના સમગ સમ્રિય દરમ્રિયાનના તમામ સત્રની િી સમ્રિયને સમ્રિયને ભરદાની રહેશ.ને
18. M.Phil./Ph.D.ના શદોિકાય્યમા પ્રગવત અિે શદોિવિબિિાપી સોંપમણિાપી પ ૂિર્વેિદો પફરસિાદા
18.1

દરે ક વિદદ્ારાર્થીએ પધોતાના શધોધકા્રિય્ગમાં ર્રિયનેલ પગવિતની રજણઆત ઓછામાં ઓછી બને દાર
વિદભાગી્રિય પફરસંદાદધોમાં કરદાની રહેશ.ને સંબંવિધત વિદભાગને આ ઉદનેશ્રિય અનુસાર
આદશ્રિયકતા મુજબ સમ્રિયાંતરે પફરસંદાદ ્રિયધોજદાના રહેશ.ને આ પફરસંદાદમાં સંશધોધન
સલાહકાર સવિમવિતના સભ્રિયધો, વિદભાગી્રિય માગ્ગદશ્ગક સવિમવિતના સભ્રિયધો, અધ્રિયાપકધો, સંશધોધક
વિદદ્ારાર્થીઓ તરા સંશધોધનમાં રસ ધરાદનાર સૌ કધોઈ ઉપકસરત રહી શકે તને માટે ઓછામાં
ઓછા આઠ ફદદસ પ ણદર્વે વિદભાગ દારા તનેની લનેખિત જાહેરાત કરદાની રહેશ.ને (સ્ધોત UGC

9.3) બને રજણઆતધો પૈકી શધોધવિનબંધ સુપરત કરદાના ત્રણ માસ અગાઉ સોંપણી પ ણદર્વેના
પફરસંદાદમાં વિદદ્ારાર્થીએ પધોતાના સંશધોધનની એક દાર રજણઆત કરદાની રહેશ.ને
18.2

શધોધકા્રિય્ગની ગુણદત્તા અંગનેના તટસર વિનણ્ગ્રિય માટે, શધોધવિનબંધ સુપરત કરતા પહેલાં વિદદ્ારાર્થીએ તને
અંગને

M.Phil.

કકાએ

ઓછામાં

ઓછં

એક

સંશધોધનપત્ર

પફરસંદાદ/

પફરષદ

(સનેવિમનાર/કધોનિરનસ)માં રજણ કરે લ હધોવું જધોઈએ અનને Ph.D. કકાએ ઓછામાં ઓછા બને સંશધોધનપત્ર
પફરસંદાદ/પફરષદ (સનેવિમનાર/કધોનિરનસ)માં રજણ કરે લ હધોદા જધોઈએ અનને એક સંશધોધનપત્ર UGC
સ ણખચત સંશધોધન સામવિ્રિયક(Referred Journal)માં પકાવિશત ર્રિયનેલ હધોવું જધોઈએ. પકાશન અંગનેના
સદીકૃવિતપત્રના રૂપમાં શધોધપત્રના સદીકારનધો પુરાદધો રજણ કરદાનધો રહેશને (સ્ધોત UGC 9.4).

18.3

શધોધવિનબંધ સુપરત કરદાના બને માસ પ ણદર્વે શધોધવિનબંધના સારની 06 નકલધો શધોધવિનબંધની
ભાષામાં તરા 04 નકલધો ફહંદી/અંગનેજ ભાષામાં વિદદ્ારાર્થીએ રજણ કરદાની રહેશ.ને શધોધવિનબંધ
ગુજરાતી વિસદા્રિયની ભાષામાં હધો્રિય તધો શધોધવિનબંધના સારની દધારાની 02 નકલધો ગુજરાતી
ભાષામાં રજણ કરદાની રહેશ.ને

18.4

શધોધવિનબંધના સાર(Synopsis)ની નકલધો વિદભાગમાં જમા કરાવ્રિયાની તારીિરી દધુમાં દધુ
બને માસના સમ્રિયગાળામાં શધોધવિનબંધ પરીકા વિદભાગમાં રજણ કરદાનધો રહેશ.ને આ શરતનુ ં
પાલન ન કરનાર વિદદ્ારાર્થીએ શધોધવિનબંધ રજણ કરદા માટે સરા્રિયી સવિમવિતની પરદાનગી
લનેદાની રહેશ.ને

18.5

શધોધવિનબંધની તપાસ માટે બહારના ઓછામાં ઓછા છ તજ્ધો (Ph.D.ના માગ્ગદશ્ગક હધો્રિય
તનેદા)નાં નામની સ ણખચ સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત મારિતને કુલના્રિયકશીનને આપદાની
રહેશ.ને છ તજ્ધો પૈકીના ઓછામાં ઓછા બને તજ્ધો શક અનને અનુકણળ હધો્રિય તધો રાજ્જ્રિય કે
રાષ્ બહારના નકી કરદા.

19. M.Phil./Ph.D.ના શદોિવિબિન ં માળખ:ં
19.1

વિદદ્ારાર્થી પધોતાની માત ૃભાષામાં અરદા ફહંદી/અંગનેજ ભાષામાં શધોધવિનબંધ રજણ કરી શકશને.

19.2

વિદદ્ારાર્થી તરા તનેના માગ્ગદશ્ગકનુ ં શધોધવિનબંધની ભાષા પર પભુતદ હધોવુ ં અવિનદા્રિય્ગ છને.

19.3

મહાવિનબંધના ટાઈવિપંગમાં ગુજરાતી, ફહનદી માટે યુવિનકધોડ (‘શુવિત’, ‘મંગલ’ દ. યુવિનકધોડ)
િધોનટ તરા અંગનેજ માટે ટાઈમસ નયુ રધોમનનધો જ ઉપ્રિયધોગ કરદાનધો રહેશ.ને શધોધવિનબંધનુ ં
માળખું પફરવિશષટ-4 માં દશા્ગવ્રિયા મુજબનુ ં રહેશ.ને

20. M.Phil./Ph.D.ના શદોિવિબિિાપી સોંપમણિાપીા
20.1 શધોધવિનબંધ સારને સાફહત્રિયસમાનતા (Plagiarism) સંબંવિધત પમાણપત્ર, માગ્ગદશ્ગક પાસને લનેદાનું
રહેશ.ને શધોધવિનબંધની સધોફટ કધોપી (CDમાં) શધોધવિનબંધ સારને જમા કરાદદાની રહેશ.ને

20.2 પદનેશ પરીકામાં ઉત્તીણ્ગ ર્રિયા પછી પરમ દિત િી ભ્રિયા્ગની તારીિરી એમ.ફિલ. માટે
ઓછામાં ઓછા બને સત્ર અનને પીએચ.ડી. માટે ઓછામાં ઓછા છ સત્રના સમ્રિયગાળા બાદ
શધોધવિનબંધ જમા કરાદી શકાશને.
20.3 પફરવિશષટ-5 મુજબ વિદદ્ારાર્થી તરા માગ્ગદશ્ગકે પમાણપત્ર આપદાનાં રહેશ.ને

20.4 વિન્રિયત પરીકા િી સારને, વિદદ્ાપીઠના કધોઈ પણ વિદભાગનુ ં કંઈ પણ લનેણ ુ ં બાકી નરી તને
અંગનેન ુ ં પમાણપત્ર (વિન્રિયત માળિા મુજબ) વિદદ્ારાર્થીએ રજણ કરદાનુ ં રહેશ.ને .
20.5 વિદદ્ારાર્થીએ પફરવિશષટ-4 માં દશા્ગદનેલ માળખું મુજબ કાચી બાંધણી કરે લા શધોધવિનબંધની ચાર
નકલધો (બને નકલધો પરીકા વિદભાગ માટે, એક નકલ માગ્ગદશ્ગક માટે અનને એક નકલ
સંબંવિધત વિદભાગ માટે ) વિદદ્ાકી્રિય શાિાનને વિદભાગ મારિત આપદાની રહેશ.ને
20.6

શધોધવિનબંધની સોંપણી બાદ અનને મૌખિક પરીકા(Viva Voce) પ ણદર્વે વિદદ્ાપીઠ વિસદા્રિયના
વિદદ્ારાર્થીઓએ પરીકા વિદભાગ દારા આ્રિયધોજજત ્રિયરદડા ચ્રક્રિ- પનેટી રે ફટ્રિયા આધાફરત એક
કાંતણ કસધોટી આપી તનેમાં ઉત્તીણ્ગ (30 વિમવિનટમાં 90 તાર) રદાનુ ં રહેશ.ને

21.M.Phil./Ph.D.ના શદોિવિબિન ં મ ૂલ્યાકિા
21.1

વિદદ્ારાર્થી દારા જમા કરાદદદામાં આદનેલા શધોધવિનબંધનને માગ્ગદશ્ગકે તરા ઓછામાં ઓછા
બને બાહ પરીકકધોએ તપાસદાનધો રહેશને (સ્ધોત UGC 9.6) શધોધવિનબંધ જમા કરાદતા પહેલાં
સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC) દારા સ ણચદા્રિયનેલાં છ નામ પૈકી કુલના્રિયક બને બાહ
તજ્ધોની પરીકકધો તરીકે વિનમણ ણક કરશને.
21.2

શધોધવિનબંધ તપાસ્રિયા પછી દરે ક પરીકકે પરીકા પરીકા વિન્રિયામકનને લનેખિત

અહેદાલ આપદાનધો રહેશ.ને મ ણલ્્રિયાંકનની સારરૂપ બાબતધો પફરવિશષટ-6 મુજબ તૈ્રિયાર
કરી અહેદાલ સારને મધોકલદાની રહેશ,ને જેમાં પધોતાના મતાનુસાર સપષટ ભલામણ
કરદામાં આદી હશને કે,
શધોધવિનબંધનધો સદીકાર કરી M.Phil./Ph.D.ની પદદી એના્રિયત કરદા માટે ભલામણ
કરદામાં આદને છને.
અરદા
શધોધવિનબંધનને સ ણચના મુજબ સુધારીનને છ માસમાં પુન રજણ કરદા માટે ભલામણ
કરદામાં આદને છને. (પુન તપાસ માટે શધોધવિનબંધ તને જ પરીકકનને મધોકલદાનધો
રહેશ.ને )
અરદા
શધોધવિનબંધનધો અસદીકાર કરી M.Phil./Ph.D.ની પદદી એના્રિયત કરદા માટે
ભલામણ કરદામાં આદતી નરી.
21.3

બાહ પરીકકધોએ પફરવિશષટ-6 માં સ ણચદનેલા માળિા મુજબ વિનબંધ મળ્રિયાની તારીિરી
ત્રણ માસમાં પધોતાનધો મ ણલ્્રિયાંકન અહેદાલ મધોકલદાનધો રહેશ.ને

21.4

જધો માત્ર એક જ પરીકક શધોધવિનબંધનધો અસદીકાર કરે તધો નકી ર્રિયનેલી નામની સ ણખચમાંરી
કુલના્રિયક દારા વિનયુ્ત ર્રિયનેલા ત ૃતી્રિય પરીકકનને તને મધોકલદાનધો રહેશ,ને જેનધો વિનણ્ગ્રિય
આિરી ગણાશને.

21.5

જધો બંનને પરીકકધો શધોધવિનબંધનધો અસદીકાર કરે તધો વિદદ્ારાર્થીનને M.Phil./Ph.D.માં અનુત્તીણ્ગ
જાહેર કરદાનધો રહેશ.ને

21.6

મૌખિક પરીકા પ ણદર્વે પરીકકધો દારા સ ણચદા્રિયનેલા સુધારા-દધારા વિદદ્ારાર્થીએ શધોધવિનબંધમાં
કરદાના રહેશ.ને આ માટે પરીકા વિન્રિયામક, પરીકકની ઓળિ પગટ ક્રિયા્ગ વિસદા્રિય,
સ ણચદા્રિયનેલા સુધારા-દધારાની જાણ માગ્ગદશ્ગક દારા વિદદ્ારાર્થીનને કરશને.
21.7

લનેખિત અહેદાલ તરા મૌખિક પરીકા(Viva) અંતગ્ગત આદનેલાં સણચનધો (જધો કધોઈ હધો્રિય તધો)

મુજબના િેરિારધો શધોધવિનબંધમાં કરીનને પાકી બાંધણીદાળી ચાર નકલધો (બને નકલધો પરીકા
વિદભાગ માટે , એક નકલ માગ્ગદશ્ગક માટે અનને એક નકલ સંબંવિધત વિદભાગ માટે) તરા સધોફટ
કધોપી (સીડી) મૌખિક પરીકા પછી વિદદ્ારાર્થીએ પરીકા વિન્રિયામકનને આપદાની રહેશને.
શધોધવિનબંધમાં સણચદદામાં આદનેલા િેરિારધો/સુધારા-દધારા સદચછતાપણદ્ગક કાગળની બન્નને
બાજુ ટાઈપ કરાદીનને અગાઉનાં પ ૃષઠધોની જગ્રિયાએ મણકદાના રહેશને. વિદદ્ારાર્થીએ સણખચત બધા જ
િેરિારધો/સુધારા-દધારા ક્રિયા્ગ છને તને મુજબનુ ં પમાણપત્ર સંબંવિધત માગ્ગદશ્ગકે/સહમાગ્ગદશ્ગકે
આપદાનુ ં રહેશને. માગ્ગદશ્ગક દારા આપદામાં આદનેલ ું આ મુજબનુ ં પમાણપત્ર શધોધવિનબંધના
શીષ્ગકપ ૃષઠ (between Cover page and Title page)ની પણદર્વે ચોંટાડદાનુ ં રહેશને.

22. મૌણિક પરીકા(Viva Voce)
22.1

પરીકકધોના અહેદાલધોનને તપાસ્રિયા પછી, પરીકકધોએ વિનબંધનધો સદીકાર ક્રિય્ છને તને
મુજબનધો કુલના્રિયકનને સંતધોષ રા્રિય તધો તને મૌખિક પરીકા લનેદાની ભલામણ કરશને.

22.2

M.Phil./Ph.D. કકાએ શધોધવિનબંધ પરની મૌખિક પરીકા જે તને વિદદ્ાશાિાના ડીન અનને
વિદભાગી્રિય અધ્રિયકને ગધોઠદદાની રહેશ.ને આ માટે પરીકા વિદભાગ પરીકકનુ ં નામ
વિદભાગી્રિય અધ્રિયક મારિતને માગ્ગદશ્ગકનને મધોકલી આપશને. માગ્ગદશ્ગક પરીકક સારને
મસલત કરીનને મૌખિક પરીકાની તારીિ, સમ્રિય અનને સંબંવિધત વિદગતધો નકી કરીનને
વિદભાગી્રિય અધ્રિયક મારિતને પરીકા વિન્રિયામકનને મધોકલી આપશને.

22.3

મૌખિક પરીકા સંબંવિધત વિદભાગમાં લનેદાની રહેશ,ને વિસદા્રિય કે કુલના્રિયક દારા કધોઈ અલગ
સ ણચના આપદામાં આદી હધો્રિય. પરીકા વિન્રિયામકે મૌખિક પરીકાની તારીિ, સમ્રિય અનને
અન્રિય વિદગતધોનુ ં જાહેરનામુ ં બહાર પાડદાનુ ં રહેશ.ને મૌખિક પરીકાની તારીિરી ઓછામાં
ઓછા આઠ(8) ફદદસ પ ણદર્વે મૌખિક પરીકાનુ ં જાહેરનામુ ં બહાર પાડદાનુ ં રહેશ.ને સંબંવિધત
વિદભાગના અધ્રિયાપકધો તરા વિદદ્ારાર્થીઓનને મૌખિક પરીકામાં હાજર રહેદાની જાણ
વિદભાગી્રિય અધ્રિયકને કરદાની રહેશ.ને

22.4

નીચને મુજબના સભ્રિયધોની બનનેલી સવિમવિત દારા મૌખિક પરીકા લનેદામાં આદશને.
વિદભાગી્રિય અધ્રિયક - અધ્રિયક
બાહ પરીકકધોમાંરી એક - સભ્રિય
માગ્ગદશ્ગક/સહમાગ્ગદશ્ગક – સભ્રિય / સભ્રિયધો
સંબંવિધત ડીન સભ્રિય તરીકે હાજર રહી શકશને.

22.5

વિદદ્ારાર્થીએ મૌખિક પરીકામાં ઉત્તીણ્ગ રદાનું રહેશને. પરીકક, માગ્ગદશ્ગકની હાજરીમાં તપાસ હેઠળની વિદવિદધ
બાબતધોનને ધ્રિયાનમાં રાિી પશ્નધોત્તરી કરશને. ત્રિયાર બાદ સંબંવિધત વિદભાગના અધ્રિયાપકધો તરા સંશધોધન કા્રિય્ગમાં
પવ ૃત્ત વિદદ્ારાર્થીઓની સમક વિદદ્ારાર્થીએ જાહેર પફરસંદાદ આપદાનધો રહેશને.

22.6

મૌખિક પરીકામાં વિદદ્ારાર્થીના દે િાદનને આધારે મૌખિક પરીકા સવિમવિતએ નીચને મુજબની
ભલામણ કરદાની રહેશને કે,
i વિદદ્ારાર્થીનને M.Phil./Ph.D.ની પદદી એના્રિયત કરદામાં આદને. સ ણચદદામાં આદનેલા
િેરિારધો \ સુધારા-દધારા (જધો કધોઈ હધો્રિય તધો) પફરણામ પ ણદર્વે પ ણણ્ગ કરદામાં આદને.
અરદા
ii ત્રણ માસમાં પુન મૌખિક પરીકા ગધોઠદદામાં આદને.

23. મૌખિક પરીકાનધો ઠરાદ અધ્રિયકને પરીકા વિન્રિયામકનને મધોકલદાનધો રહેશ.ને પરીકા વિન્રિયામકે ઠરાદનને,
કુલના્રિયકની આિરી માન્રિયતા માટે કુલસખચદનને મધોકલી આપદાનધો રહેશ.ને
જાહહરિામ:ં
કુલસખચદ/કુલના્રિયકના વિનણ્ગ્રિયનધો પત્ર પરીકા વિન્રિયામકનને સોંપશને. ઉત્તીણ્ગ વિદદ્ારાર્થી માટે કુલસખચદના
હસતાકરરી જાહેરનામુ ં બહાર પાડદાનુ ં રહેશ.ને પાકી બાંધણીદાળા, સુધારે લા, સંદવિધ્સિત શધોધવિનબંધની ચાર
નકલધો તરા સધોફટ કધોપી (સીડી) વિદદ્ારાર્થી પરીકા વિદભાગમાં રજણ કરે તને પછી જ જાહેરનામુ ં બહાર પાડદાનુ ં
રહેશ.ને M.Phil./Ph.D. કકાએ શધોધવિનબંધની ત્રણ નકલધો પૈકી એક નકલ જે તને વિદભાગનને પફરણામ જાહેર
ર્રિયનેરી પરીકા વિદભાગનધો વિસકધો મારીનને મધોકલી આપદામાં આદશને.
24. ય.ં જ.સાપી.મા સોંપમણિાપીા
24.1 M.Phil./Ph.D.ની પદદીનુ ં જાહેરનામુ ં પગટ ક્રિયા્ગ પછીના ત્રીસ ફદદસમાં, તમામ સંસરાઓ
ુ ી ઇનફફલબનનેટ (INFLIBNET) પર મ ણકદા
અનને વિદશ્વવિદદ્ાલ્રિયધો ઉપ્રિયધોગમાં લઈ શકે તને હેતર
માટે , વિદદ્ાપીઠે શધોધવિનબંધની સધોફટ કધોપી યુ.જ.સી.નને મધોકલદાની રહેશ.ને
24.2 M.Phil./Ph.D.ની પદદી એના્રિયત કરદાની પફ્રક્રિ્રિયા અનને લઘુતમ ધધોરણધો અંગનેનધો
વિદશ્વવિદદ્ાલ્રિય અનુદાન આ્રિયધોગ (UGC) અવિધવિન્રિયમ - 2016 ની જધોગદાઈ અનુસાર પદદીની
જાહેરાત કરદામાં આદી છને તને મુજબનુ ં એક પમાણપત્ર વિદદ્ાપીઠે વિદદ્ારાર્થીનને આપદાનુ ં રહેશ.ને
25. પદિાપીદાિા
ઉત્તીણ્ગ ર્રિયનેલા વિદદ્ારાર્થી વિદદ્ાપીઠના તને પછીના પદદીદાન સમારંભમાં M.Phil./Ph.D.ની પદદી
મનેળદદા માટે અરજ કરી શકશને. વિદદ્ાપીઠનધો પદદીદાન સમારંભ મહદંશને પવિતદષ્ગ 18 ઑ્ટધોબરના રધોજ
્રિયધોજદામાં આદને છને. ઉત્તીણ્ગ વિદદ્ારાર્થીએ M.Phil./Ph.D.ની પદદી મનેળદદા માટે અરજપત્ર ભરદાનુ ં રહેશ.ને
26. અથ્યઘટિા
આ અવિધવિન્રિયમમાં સમાવિદષટ કધોઈ પણ કલમ કે જધોગદાઈના સંદભર્વે, અર્ગઘટનમાં કધોઈ મતભનેદ પનેદા
રા્રિય, તધો કુલના્રિયકનધો વિનણ્ગ્રિય આિરી અનને બંધનકતા્ગ રહેશ.ને
27. વિશેષા
૦5

જુ લાઈ, 2016– M.Phil./Ph.D.ની પદદી એના્રિયત કરદાની પફ્રક્રિ્રિયા અનને લઘુતમ ધધોરણધો અંગનેનધો વિદશ્વવિદદ્ાલ્રિય અનુદાન આ્રિયધોગ (UGC)

અવિધવિન્રિયમ - 2016 ના અકસતતદમાં આવ્રિયાના ફદદસરી આ અવિધવિન્રિયમનધો અમલ કરદાનધો રહેશને. ૦ 5 જુ લાઈ, 2016 પણદર્વે પદનેશ મનેળદનેલ વિદદ્ારાર્થીનને
પદનેશ મનેળવ્રિયાના સમ્રિયને પદત્ગમાન વિન્રિયમધો લાગુ પાડદાના રહેશને વિસદા્રિય કે આ વિદદ્ારાર્થી M.Phil./Ph.D. અવિધવિન્રિયમ – 2016 લાગુ પાડદા ઈચછતધો
હધો્રિય, આ અવિધવિન્રિયમના અમલની સારને આ સંબંવિધત અગાઉના વિન્રિયમધો રદ ર્રિયનેલા ગણાશને.

પફરવશષટ-I
M.Phil./ Ph.D. િાપી િોંિમણિાપીિાપી જાહહરાતન ં માળખ ં

ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠા અમદાિાદ
M.Phil./ Ph.D.િાપી િોંિમણિાપી માટહિાપી જાહહરાત

્રક્રિમાંક. ગ ણવિદ./ વિદદ્ાદાચ.-

તા.

/

/20….

ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠના અનુસનાતક વિદભાગધોમાં M.Phil./ Ph.D. ના કા્રિય્ગ્રક્રિમમાં નોંધણી કરાદદા માટે
લા્રિયકાત ધરાદતા ઉમનેદદારધો પાસનેરી આ સારને અરજઓ મંગાદદામાં આદને છને. M.Phil./ Ph.D.ની પદદી
માટે વિદદ્ાપીઠે ઘડેલા પદનેશ પરીકાના અવિધવિન્રિયમ અનુસાર આ નોંધણી કરદામાં આદશને. તા.

/

/20...

રી ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠના મુસંખ્રિય કા્રિયા્ગલ્રિયમાં .............રૂવિપ્રિયા રધોકડા/ઓનલાઈન અરદા બનેનક ચલણ
મારિતને િી પનેટે ભરીનને સ ણખચત અરજપત્ર મનેળદી શકાશને.
સપ ૂમણિ્ય રીતે ભરહ લ ં અરજપત્ર મદોકલાપી આપિાિાપી અંવતમ તારીિ .................. છે .
સ ૂચિાઓા M.Phil./ Ph.D.
1. વિદદ્ાશાિા/ વિદષ્રિયદાર િાલી જગ્રિયાઓની કસરવિત નીચને મુજબ છને.
્રક્રિમ

વિદષ્રિય

િાલી જગ્રિયાની સંસંખ્રિયા ્રક્રિમ

વિદષ્રિય

(1)

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

(4)

(11)

(5)

(12)

(6)

(13)

(7)

(14)

િાલી જગ્રિયાની સંસંખ્રિયા

2. M.Phil./ Ph.D. માં પદનેશ માટે પધોતાની અરજ મધોકલતા પહેલાં િાલી જગ્રિયાની ઉપરધો્ત કસરવિત
તપાસી લનેદી.

3. પદનેશ લા્રિયકાત, પદનેશ પરીકાનુ ં સદરૂપ તરા િીના માળિા સંબંવિધત માફહતી વિદદ્ાપીઠના મુસંખ્રિય
કા્રિયા્ગલ્રિયમાંરી મનેળદી શકાશને.
4. રૂબરૂમાં અરજપત્ર મનેળદદા ઇચછતા ઉમનેદદારે ........... રૂવિપ્રિયા ભરીનને તને મનેળદી શકશને.

5. વિદદ્ાપીઠની દનેબસાઈટ ‘www.gujaratvidyapith.org’ પરરી પણ અરજપત્ર ડાઉનલધોડ કરી
શકાશને. સટે ટ બનેનક ઓિ ઇનનડ્રિયા, આશમરધોડ બાનચનધો કુલસખચદ, ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠના નામનધો
................. રૂવિપ્રિયાનધો ફડમાનડ ડાફટ અરજપત્ર સારને મધોકલદાનધો રહેશ.ને
6. વિદવિદધ કકાઓમાં અનામત જગ્રિયાઓની જધોગદાઈ અનામત અંગનેના તતકાલીન વિન્રિયમધો અનુસાર
કરદાની રહેશ.ને
7. જરૂરી દસતાદનેજધો સારનેન ુ ં ભરે લ ું અરજપત્ર ઉમનેદદારે િ્ત ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠના મુસંખ્રિય કા્રિયા્ગલ્રિયમાં
આપદાનુ ં રહેશ.ને
8. છનેલ્લી તારીિ પછી મળનેલાં અરજપત્રધો ધ્રિયાનમાં લનેદામાં નહ— આદને.

કં લસણચિ
ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ
અમદાિાદ

પફરવશષટ-II
િોંિપદોથાપીન ં માળખ ં (ણબિવિિાસાપી વિદાથાર્થીઓ માટહ )
ં ાકાત િોંિ
મલ
1) વિદાથાર્થીન ં િામા
ં ાકાત ક્રમાકા
2) મલ

3) માગ્યદશ્યકિે મળયાિાપી તારીિા _ _ / _ _ / 20....
4) મળયાિદો સમયગાળદોા _ _ . _ _

થાપી

__.__

ં ાપી
િાગયા સિ

5) વિદાથાર્થીએ તપાસ માટહ રજૂ કરહ લ ં લેિિકાય્યા

ં ાકાત બાદ વિદાથાર્થી દારા શદોિકાય્યમા થયેલાપી પ્રગવતા
6) પ ૂિ્ય મલ

7) વિદાથાર્થીએ હાથ િરિાિાપી કામગાપીરીા

ં ાકાતિાપી તારીિા _ _ / _ _ / 20.... િારા
8) આગામાપી મલ

સમયા _ _ . _ _

વિદાથાર્થીિા હસ્તાકર
9) માગ્યદશ્યકિા સ ૂચિદોા

માગ્યદશ્યકન ં િામા

માગ્યદશ્યકિા હસ્તાકર

પફરવશષટ-III
પ્રગવત અહહિાલન ં માળખ ં
પ્રગવત અહહિાલ
1. વિદાથાર્થીન ં િામા
2. વિભાગા

3. M.Phil./Ph.D.િદો િોંિમણિાપીક્રમાકા
4. િોંિમણિાપી તારીિા
5. શદોિવિબિિદો વિષયા
6. માગ્યદશ્યકન ં િામા

7. અહહિાલિદો સમયગાળદોા તા. ____/ ___/ 20

થાપી તા. ____/ ___/ 20

8. અહહિાલિદો સત્રકમાકા
9. માગ્યદશ્યકિે મળયાિાપી તારીિદોા
10. િાચેલા પસ્ં તકદોિાપી સ ૂણચા

11. પ્રતયકકાય્યિદો અહહિાલ(સસ્થા અિે સ્થળદોિાપી વિગતદો સફહત):

ં ાકાતદો (િામ અિે હદોદા સફહત):
12. સશદોિિ સદભર્વે વયક્તઓિાપી લાપીિેલાપી મલ

13. સત્ર દરવમયાિ કરહ લ ં કાય્યા

14. આગામાપી સત્રન ં આયદોજિા

તા. ____/ ___/ 20

_______________________
વિદાથાર્થીિાપી સહી

______________________________________________________________________________
સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિત (RAC) િદો અણભપ્રાયા

તા. ____/ ___/ 20

________________________
સંશધોધન સલાહકાર સવિમવિતિા સભયદોિાપી સહી

______________________________________________________________________________

કં લસણચિિાપી િોંિા

તા. ____/ ___/ 20

_______________________
કં લસણચિિાપી સહી

પફરવશષટ-IV
M.Phil./ Ph.D. િા શદોિવિબિન ં માળખ ં

શધોધવિનબંધનુ ં માળખું નીચને પમાણને રહેશ.ને
1.

નકલધો માટે સારી ગુણદત્તાદાળધો કાગળ દાપરદાનધો રહેશ.ને રજણ કરદામાં આદનારા વિનબંધના
લિાણમાં કાળા-ભ ણિરા કે એદા કધોઈ પણ પકારના ડાઘા વિદનાની એકધારી ગુણદત્તાદાળી
ઝેનેરધોક નકલધો કરાદદાની રહેશ.ને

2.

બધી જ નકલધોનુ ં લિાણ A4 સાઈઝેના સિેદ કાગળની એક જ બાજુ 1.5 લાઈન સપનેસમાં
ટાઈપ કરે લ ું હધોવુ ં જરૂરી છને.

3.

ગુજરાતી, ફહંદી લિાણ માટે યુવિનકધોડ િધોનડ (શુવિત, મંગલ જેદા યુવિનકધોડ) અનને અંગનેજ લિાણ
માટે ટાઈમસ નયુ રધોમન િધોનટના સંદભર્વે ઉપ્રિયધોગમાં લનેદાના િધોનટનુ ં માપ નીચને દશા્ગવયુ ં છને.
પકરણ/ પફરવિશષટનુ ં શીષ્ગક

14 પધોઇંટ બધોલ્ડ

ii.

શીષ્ગક/ પનેટા શીષ્ગક

12 પધોઇંટ બધોલ્ડ

iii.

પાઠ

12 પધોઇંટ

iv.

પાદટીપ

9 પધોઇંટ

v.

સંદભ્ગસ ણખચ

12 પધોઇંટ

i.

4.

બાંધણી તરિ 1.5 ઇંચ જ્જ્રિયારે અન્રિયત્ર 1 ઇંચનધો માજર્જિન છધોડદાનધો રહેશ.ને

5.

પ ૃષઠ્રક્રિમાંક, હેડર તરા ફુટરનને માજર્જિનની અંદર મ ણકી શકાશને, પરંત ુ કધોઈપણ સંજધોગધોમાં તને
પ ૃષઠની ધારરી ઓછામાં ઓછં અધ્ ઇંચ દણ ર રહે તનેમ મ ણકદાનાં રહેશ.ને

6.

શધોધવિનબંધના પત્રિયનેક પ ૃષઠ (કધોરા પ ૃષઠ સફહત)નને ્રક્રિમાંક આપદાના રહેશ.ને અલબત્ત, કધોરા પ ૃષઠ
કે પરમ પ ૃષઠ પર પ ૃષઠ્રક્રિમાંક છાપદાનધો રહેશને નહ—. કધોરા પ ૃષઠ, પસતાદના, અનુ્રક્રિમખણકા,
સારણીસ ણખચ, આકૃવિતસ ણખચ, પફરવિશષટસ ણખચનને રધોમન ખલવિપમાં અલગરી ્રક્રિમાંક આપદાના રહેશ.ને
શધોધવિનબંધનાં પકરણ, આકૃવિત, આલનેિ, નકશા, સંદભ્ગસ ણખચ, પફરવિશષટ ઇત્રિયાફદ દરે કનને સળંગ
પ ૃષઠ્રક્રિમાંક આપદાના રહેશ.ને

7.

જ્જ્રિયારે કધોઈ આકૃવિત, આલનેિ, નકશા કે લિાણનને આડું (Landscape) મ ણકદાનુ ં રા્રિય ત્રિયારે તનેનધો
આધાર (Bottom) બાંધણીની સામનેની ધાર તરિ રહે તને રીતને તનેનને ગધોઠદદાનુ ં રહેશ.ને

8.

શધોધવિનબંધની પીઠ (Spine) પર પદદીનુ ં નામ, શધોધવિનબંધના વિદષ્રિયનુ ં સંખકરત શીષ્ગક અનને
વિદદ્ારાર્થીન ુ ં નામ મ ણકદાનુ ં રહેશ.ને

9.

શધોધવિનબંધ જે ભાષામાં હધો્રિય તને ભાષામાં જ આદરણ પ ૃષઠ (Cover Page) અનને શીષ્ગકપ ૃષઠ

(Title Page)નુ ં લિાણ રાિદાનુ ં રહેશ.ને શીષ્ગકપ ૃષઠ (Title Page)ના પછીના ્રક્રિમને દૈકાપલ્પક
ભાષામાં શીષ્ગકપ ૃષઠ પુન રજણ કરદાનુ ં રહેશ.ને દૈકાપલ્પક ભાષા નીચને મુજબ રહેશ.ને
વિબિિાપી ભાષા

િૈકલલ્પક ભાષા

i. ગુજરાતી/ફહનદી

અંગનેજ

ii. અંગનેજ

ગુજરાતી/ફહનદી

iii. ગુજરાતી/ફહનદી વિસદા્રિયની

અંગનેજ અનને ગુજરાતી/ફહનદી

કધોઈ પણ ભારતી્રિય ભાષા

આ ફકસસામાં દધારાના એકનને બદલને
બને શીષ્ગકપ ૃષઠ મ ણકદાના રશને.

iv. અંગનેજ વિસદા્રિયની કધોઈ પણ

,,

વિદદે શી ભાષા
10. શધોધવિનબંધના વિદખભન્ન વિદભાગધોનધો ્રક્રિમ આ પમાણને રહેશ.ને
i. આદરણ પ ૃષઠ(પાકુ ં)
ii. કધોરું પ ૃષઠ
iii. શધોધવિનબંધની ભાષામાં શીષ્ગકપ ૃષઠ
iv. દૈકાપલ્પક ભાષા/ભાષાઓમાં શીષ્ગકપ ૃષઠ/પ ૃષઠધો
v. વિદદ્ારાર્થી-માગ્ગદશ્ગકનુ ં પમાણપત્ર (પફરવિશષટ-5 મુજબ)
vi. પસતાદના/આભાર
vii. અનુ્રક્રિમખણકા (પ ૃષઠ્રક્રિમાંક સફહત)
viii. સારણી સ ણખચ (પ ૃષઠ્રક્રિમાંક સફહત)
ix. આકૃવિત/ આલનેિ/ નકશા/ સંકનેપ સ ણખચ (પ ૃષઠ્રક્રિમાંક સફહત)
x. પકરણધો
xi. સંદભ્ગસ ણખચ (References)
xii. દાડમ્રિયસ ણખચ (Bibliography)
xiii. પફરવિશષટધો
xiv. પાફરભાવિષક શબદસ ણખચ
xv. કધોરું પ ૃષઠ
xvi. સારસંકનેપ/સારાંશ/abstract
xvii. સંશધોધનપત્રના પકાશન સંબંવિધત વિદગતધો

,,

પફરવશષટ-V

પ્રમામણિપત્ર
આરી હુ ં

લિી આપું છં કે ગંરાલ્રિય અરદા

દસતાદનેજકરણ કેનનના કધોઈ કા્રિય્ગ માટે મારા શધોધવિનબંધનધો કધોઈ ભાગ કે સંપ ણણ્ગ શધોધવિનબંધ
કદોઈિે સોંપદામાં આદશને તધો તનેનધો મનને કધોઈ દાંધધો નરી.

સ્થળ

׃

વિદાથાર્થીિાપી સહી ׃

તારીિ ׃

વિદાથાર્થીન ં િામ ׃

માગ્યદશ્યકિાપી સહી ׃
માગ્યદશ્યકન ં િામ ׃
સરિામ ં ׃

પ્રમામણિપત્ર
આરી હુ ં / અમને

પમાણપત્ર આપું છં / આપીએ છીએ કે મારા /

અમારા સીધા માગ્ગદશ્ગન હેઠળ ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠમાં
ની પદદી મનેળદદાના ભાગરૂપને સુશી/શી
દારા___________________________ વિદદ્ાશાિાના
વિદષ્રિયમાં રજણ કરદામાં આદનેલધો શધોધવિનબંધ કે જેનું
શીષ્ગક
છને તને વિદશ્વસની્રિય અનને પદવિતસરનું ્રિયધોગ્રિય શધોધકા્રિય્ગ છને. ગ ણજરાત વિદદ્ાપીઠ અરદા અન્રિય કધોઈ
વિદશ્વવિદદ્ાલ્રિય (યુવિનદવિસ્સિટી)માં આ શધોધકા્રિય્ગનધો કધોઈપણ ભાગ બીજ કધોઈ પદદી માટે રજણ
કરદામાં આવ્રિયધો નરી.
સ્થળ

׃

માગ્યદશ્યકિાપી સહી ׃

તારીિ ׃

માગ્યદશ્યકન ં િામ ׃
સરિામ ં ׃

સહમાગ્યદશ્યકિાપી સહી ׃
સહમાગ્યદશ્યકન ં િામ ׃
સરિામ ં ׃

બાહહિરી
ુ સમગ સંશધોધનકા્રિય્ગ
આરી હુ ં બાંહેધરી આપું છં કે આ શધોધવિનબંધમાં પસતત
વિદષ્રિયમાં

ની પદદી પારત કરદાના ભાગરૂપને નીચને સહી કરનારા
ના સીધા માગ્ગદશ્ગન અનને દેિરેિ

હેઠળ રજણ કરદામાં આવયું છને. આ સંશધોધનકા્રિય્ગનધો કધોઈપણ ફહસસધો બીજ કધોઈ પદદી માટે
રજણ કરદામાં આદનેલધો નરી.

સ્થળ

׃

વિદાથાર્થીિાપી સહી ׃

તારીિ ׃

વિદાથાર્થીન ં િામ ׃

માગ્યદશ્યકિાપી સહી ׃
માગ્યદશ્યકન ં િામ ׃
સરિામ ં ׃

સહમાગ્યદશ્યકિાપી સહી ׃
સહમાગ્યદશ્યકન ં િામ ׃
સરિામ ં ׃

Certificate
This is to certify that I have no objection for supplying a
copy of my thesis or any part of it to rendering service either in
library or documentation center.

Place ׃

Student’s Signature ׃

Date ׃

Student’s Name׃

Supervisor’s Signature׃
Supervisor’s Name ׃

Supervisor’s Address׃

____________

CERTIFICATE
This is to certify that the thesis entitled________________________
submitted by ___________________
in partial fulfillment of the requirements for the award of the
degree

of

subject of the

in

_______________________ faculty of Gujarat Vidyapith, Ahmedabad is
a faithful record of bona fide research work carried out by her/him
under my/our personal guidance and supervision and the thesis has
not previously formed the basis for the award of any degree,
diploma or any other similar title.

Place ׃

Supervisor’s Signature ׃

Date

Supervisor’s Name ׃

׃

Supervisor’s Address׃

Place ׃

Co-Supervisor’s Signature ׃

Date

Co-Supervisor’s Name׃

׃

Co-Supervisor’s Address ׃

DECLARATION
This is to declare that whole of the research work reported
here in this thesis for the partial fulfillment of the requirements for
the degree of

in

____________ by the

undersigned is the result of investigation done by her/him under the
direct guidance and supervision of

Department of

Gujarat Vidyapith, Ahmedabad and no part of the work has been
submitted for any other degree so far.

Place ׃

Student’s Signature ׃

Date ׃

Student’s Name׃

Supervisor’s Signature׃
Supervisor’s Name ______________________________ ׃
Supervisor’s Address׃

Co-Supervisor’s Signature׃
Co-Supervisor’s Name׃
Co-Supervisor’s Address ׃

____________

प्रमरमाणपत
मै

निवेदि करता हूँ कक, ग्रंथालय या

दसतावेजज कायय हेतु मेरे शोधनिब्रंध का ककसीज भाग या सी्रंपूरय शोधनिब्रंध ककसीज को ददये जािे पर मुझे
ककसीज प्रकार क आपत्त िहह्रं होगज ।

स्थळ

विद्रमा्थर कक हसहरमाक्षर ׃

׃

दिनरमांक ׃

विद्रमा्थर करमा नरमाम ׃

मरमार्गिर्गक कक हसहरमाक्षर

׃

मरमार्गिर्गक करमा नरमाम

׃

पहरमा

׃

प्रमरमाणपत
मै/हम

प्रमारपत प्रदाि करता/ते हूँ/है कक, मेरे/हमारे मागयदशयि

तहत गूजरात ववदयापजठ क
श्ज

उपाधध हेतु
दवारा

ववदयाशाखा के ___________________ ववषय मे प्रसतुत शोधनिब्रंध तजसीका शजषयक

है, वह एक
ववशवसीिजय एव्रं उधित सी्रंशोधिकायय है । गूजरात ववदयापजठ या अन्य ककसीज ववशवववदयालय मे इसी
सी्रंशोधिकायय का कोई भाग अन्य उपाधध हेतु प्रसतुत िहह्रं ककया गया है।

स्थळ

׃

दिनरमांक ׃

मरमार्गिर्गक कक हसहरमाक्षर ׃
मरमार्गिर्गक करमा नरमाम ׃
पहरमा ׃

स्थळ

׃

दिनरमांक ׃

सह-मरमार्गिर्गक कक हसहरमाक्षर ׃
सह-मरमार्गिर्गक करमा नरमाम ׃

पहरमा ׃

विशिरमास-पत
मै निवेदि करता हूँ कक, इसी शोधनिब्रंध मे प्रसतुत सीमग सी्रंशोधिकायय
ववषय मे

उपाधध हेतु

के मागयदशयि मे प्रसतुत ककया है । इसी सी्रंशोधिकायय का कोई भज भाग अन्य ककसीज उपाधध हेतु प्रसतुत
िहह्रं ककया गया है ।

स्थळ

विद्रमा्थर कक हसहरमाक्षर ׃

׃

दिनरमांक ׃

विद्रमा्थर करमा नरमाम ׃

मरमार्गिर्गक कक हसहरमाक्षर

׃

मरमार्गिर्गक करमा नरमाम

׃

पहरमा

׃

सह-मरमार्गिर्गक कक हसहरमाक्षर ׃
सह-मरमार्गिर्गक करमा नरमाम

׃

पहरमा

׃

પફરવશષટ-VI
મ ૂલ્યાકિ અહહિાલન ં માળખ ં

ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ ׃અમદાિાદ
ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠિા M.Phil./Ph.D. અભયાસક્રમ
અંતગ્યત શદોિવિબિ વિશે પરીકકિદો લેણિત અહહિાલ
પરીકાથાર્થીન ં િામ

.׃

(અટક- નામ- વિપતાનું નામ)
સરિામ ં

.׃

વિદાશાિાન ં િામ

.׃

વિભાગન ં િામ
વિષય

.׃

શદોિવિબિન ં શાપીષ્યક

.׃

માગ્યદશ્યકન ં િામ, હદોદદો અિે સરિામ ં

.׃

વિબિ પરીકમણિ માટહ મળયાિાપી તારીિ

.׃

વિબિ તપાસાપીિે પૂમણિ્ય કયા્યિાપી તારીિ

.׃

.

મે ઉપરદો્ત પદિાપી માટહ િદો ઉપરદો્ત શદોિવિબિ પૂરદો તપાસ્યદો છે . તે અંગે મારા મતવયદો િાપીચે
ં બ છે .
મજ
....૨

׃૨׃
(૧)

ં અનરૂં પ િથાપી. / અસ્પષટ છે . / અપરં ્ ં છે .
શદોિવિબિન ં શાપીષ્યક׃- યદોગય છે . / વિષયિસ્્િે
શાપીષ્યક જદો અયદોગય હદોય તદો

׃

ં ારદો દશા્યિદો.
કરિાિદો થતદો સિ
(૨)

શદોિવિબિ રજૂ કરિારિાપી વિબિિાપી રજૂઆત અંગે ׃ક્રમ

વિગત

િધ ં સારં

સારં

મધયમસર

િબળ

અવત િબળ

૧. ભાષા
૨. અણભવયક્ત
ં ડતા
૩. લિામણિિાપી સઘ
૪. રજૂઆતિાપી િૈજાવિકતા
૫.

સશદોિિ પદ્ધવત

(Research Methodology)
૬. અનય
(૩)

શદોિવિબિમા પરીકાથાર્થીિા સ્િાધયાયન ં પ્રવતણબિંબ׃૧.
૨.
૩.

(૪)

શદોિવિબિમા રજૂ કરહ લા તારમણિ અિે અથ્યઘટિ અંગે ׃૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
....૩

׃૩׃
(૫)

દરહ ક પ્રકરમણિમા આપેલાપી માફહતાપીિાપી અવિકતતતા વિશે પ્રકરમણિિાર મતવય׃પ્રકરમણિ - ૧.

પ્રકરમણિ - ૨.

પ્રકરમણિ - ૩.

પ્રકરમણિ - ૪

પ્રકરમણિ - ૫

ઉપસહાર ׃-

...૪

׃૪׃
(૬)

શદોિવિબિ પ્રકાશિ કરિા અંગે અણભપ્રાય / સૂચિદો ׃(સણચનધો દધારે હધો્રિય તધો અન્રિય પનેજ ઉપર લિીનને અહેદાલ સારને જધોડી શકધો છધો.)

૧.

યથાિ્ ્ પ્રકાશિ કરિાિાપી પરિાિગાપી આપિાપી.

૨.

ટૂકાિાપીિ ે પ્રકાશિ કરિાિાપી પરિાિગાપી આપિાપી.

૩.

ં ારા કરીિે પ્રકાશિ કરિાિાપી પરિાિગાપી આપિાપી.
િાપીચેિા સિ
(૧) ׃
(૨) ׃
(૩) ׃

(૭)

શદોિવિબિિાપી મયા્યદા׃૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

(૮)

શદોિવિબિિાપી વિશેષતા ׃૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

....૫

׃૫׃
ં ાપી/શાપી
મારદો અણભપ્રાય છે કહ સશ
ં શદોિવિબિ M.Phil./Ph.D. િાપી પદિાપી કકાિદો છે /િથાપી. શદોિવિબિન ં તારમણિ મૌણલક
િદો પ્રસ્્ત
છે /િથાપી. િવ ં અથ્યઘટિ દશા્યિે છે /દશા્યિ્ ં િથાપી. આથાપી આ શદોિવિબિ M.Phil./Ph.D.િાપી પદિાપી
ં ાર શદોિકતા્ય ઉમેદિારિાપી
માટહ સ્િાપીકારિા યદોગય છે /િથાપી. ગૂજરાત વિદાપાપીઠિા વિયમ અનસ
તેમિા આ શદોિવિબિ વિશે મૌણિક પરીકા રાિિાિાપી ભલામમણિ છે /ભલામમણિ િથાપી.

મૌણિક પરીકામા િાપીચેિા મદં ાઓ ચકાસિાિાપી મારી ભલામમણિ છે ׃૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

તારીિ ׃
સ્થળ

׃

(પરીકકિાપી સહી)

