પીએચ.ડી. પ્રવેશ પરીક્ષા 2022
પરીક્ષાર્થીઓને સ ૂચના
1.

પરીક્ષા

તારીખ,

સમય

અને

સ્થળ

સાથેની

હોલટિકિટ

લોગઇન

પાસવર્ડ

નાખીને

https://gujaratvidyapith.org/admission/phd/ ડાઉનલોડ કરી પ્રિન્ટ કાઢી સાથે રાખવી. (હોલટિકિટ માટે
ટેકનિકલ મુશ્કેલી ઊભી થાય તો ફોન 079-40016210 મદદ મળશે.)
2.

પરીક્ષા વખતે આ હોલ ટિકિટની સાથે બીજુ ં ફોટો આઇડી કાર્ડ ઓરિજિનલ સાથે રાખવુ.ં (આધાર, પાન કાર્ડ ,
ચટણીકાર્ડ
ંૂ
, ડ્રાઇવિંગ લાઈસન્સ.)

3.

પરીક્ષાખંડમાં કાંડા ઘડિયાળ, માબોઈલ, કેલ્ક્યુલટ
ે ર, લેપટોપ વ. લઈ જવાની મનાઈ છે , અને પરીક્ષાખંડ બહાર મ ૂકવાની વ્યવસ્થા
નથી, તેથી સાથે લાવવા નહીં. તે ખોવાઈ જાય તો તેની જવાબદારી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની રહેશે નહીં.

4.

માસ્ક ધારણ કરવુ ં ફરજિયાત છે .

5.

બપોરે 12 થી 2 ની પરીક્ષા દરમ્યાન પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર બાર વાગ્યે શરૂ થશે અને એક વાગ્યે પ ૂરું થશે . (બપોરના
સેસનનુ ં પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર 3-00 વાગ્યે ખુલશે અને 4-00 વાગ્યે પ ૂરું થશે.) પ્રશ્નપત્રમાં શરૂઆતના ત્રણ પ્રશ્નો અંગત
માહિતીના છે , જેમા પ્રથમ પ્રશ્નમાં પોતાનુ ં નામ લખવાનું છે . નામ લખવામાં પ્રથમ નામ પછી પિતાનું નામ અને
છે લ્લે અટક લખવી. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન તમારો પરીક્ષા નંબર લખવાનો છે . પરીક્ષા નંબરમાં તમને જે પ્રમાણે
ફાળવેલા છે તે પ્રમાણે પરીક્ષા નંબર લખવો અરજી નં. નહીં. જેમકે એજ્યુકેશન માટે EDU-1 .

6.

સંશોધનના અને વિષયના પ્રશ્નો ચોથા પ્રશ્નથી શરૂ થશે, આથી પ્રશ્ન ક્રમાંક જે છે તે 4 નંબરથી 53 સુધીના રહેશે.

7.

બન્ને પ્રશ્નપત્રો પ ૂરા થાય કે તરત સબમિટ કરવાના રહેશે.

8.

સબમિટ કરશો તો જ પ્રશ્નપત્ર અહિયાં જમા થશે નહીંતર એની કોઈ વિગત પ્રાપ્ત થશે નહીં આથી દરે ક પેપર
સબમિટ કરવા પર બરાબર ધ્યાન રાખવુ.ં

9.

પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર સબમિટ કર્યા બાદ બીજુ ં પ્રશ્નપત્ર ખોલી શકાશે. પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર મહત્તમ એક વાગ્યા સુધીમાં તમારે
સબમિટ કરવાનુ ં રહેશે ત્યારબાદ submit કરી શકાશે નહીં. (બપોરના સેસનનુ ં પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર મહત્તમ 4-00 વાગ્યા
સુધી સબમિટ કરવાનું છે . )

10. બીજુ ં પ્રશ્નપત્ર 12:30 પછી ખ ૂલશે અને તે 2 વાગ્યા સુધીમાં પ ૂરું કરવાનું છે . (બપોરના સેસનનુ ં બીજુ ં પ્રશ્નપત્ર 3.30
વાગ્યે ખુલશે અને 5-00 વાગ્યા સુધીમાં પ ૂરું કરવાનું છે .) તેમાં પણ શરૂના ત્રણ પ્રશ્નોમાં પોતાની વિગતો લખવી .
પરીક્ષા સમય દરમિયાન કોઈએ અન્ય કોઈપણ પ્રવ ૃત્તિ કમ્પ્યુટર પર કરવી નહીં, તમને કોઈ પણ મુશ્કેલી લાગે તો
સુપરવાઇઝરને જાણ કરવી.
11. દરે ક માટે બન્ને પ્રશ્નપત્રની પરીક્ષા ફરજિયાત છે .
12. સુપરવાઇઝર કે ટે કનિકલ આસીસ્ટન્ટ સાથે પરીક્ષાના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવી નહીં
પરીક્ષા પ ૂરી થાય એટલે પરીક્ષાર્થીને કેમ્પસ છોડીને બહાર જવાની સ ૂચના આપવી . કેમ્પસમાં કે કેન્ટિનમાં જવાની
મનાઈ છે .

