ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ-380014
ુ ી લેવાયેલી પીએચ.ડી.ની પ્રવેશ પરીક્ષાની
વિવિધ વિષયોમાં તા. 26-7-2021 થી તા. 28-07-2022 સધ
જવાબ-ચાવી (Answer Key) બાબત
પીએચ.ડી.ની પ્રવેશ પરીક્ષાની જવાબ-ચાવી (Answer Key) વિષય અનુસાર વેબસાઈટ
Program – 2022

પર લિંક https://gujaratvidyapith.org/admission/phd/
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લોગ-ઈન-આઈડીનો

ઉપયોગ કરી જોઈ શકાશે. દર્શાવેલી આન્સર-કી બાબત ઉમેદવારને પડકાર (challenge the answer keys)
દર્શાવવો હોય તો પ્રશ્નદીઠ પ્રક્રિયા ફી રૂ. 1000-00 (એક હજાર પ ૂરા) ભરીને તા. 30-07-2022 થી તા. 01-8-2022
સુધી દર્શાવી શકે છે . (તે પછી મળે લી અરજી માન્ય રહેશે નહીં અને પ્રક્રિયા ફી પણ પરત મળશે નહી.) તે
માટે ઉમેદવારને જે જવાબ સાચો લાગતો હોય તે, જરૂરી લાગે તો દસ્તાવેજો સાથે રજૂ કરવાના રહેશે. આ
જવાબ વિષય નિષ્ણાતો તપાસશે. જો ઉમેદવારનો પડકાર (challenge the answer keys) સાચો ઠરશે તો
પ્રક્રિયા ફી પરત કરવામાં આવશે.
આ માટે વેબસાઈટ પર
કરીને

New challenge

Admission - PhD Program – 2022

માં જઈ લોગઇન (પ્રવેશ અરજી વખતે રજી . કરે લા )

માં જઈ અરજીપત્ર ભરવ .ુ ં દરે ક પ્રશ્નો માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની તથા

દરે ક માટે અલગ અલગ ફી તેમ ાં આપે લી લિંકથી ભરવાની રહેશે. પ્રક્રિયા ફી વગર અરજી ધ્યાને લેવાશે
નહીં.
આ બાબતે રૂબરૂ કે ફોનથી સંપર્ક કરવો નહીં.
The answer key of the PhD entrance examination taken from 26-7-2022 to 28-07-2022 is available on
the website through log-in ID link https://gujaratvidyapith.org/admission/phd/ only.
If the candidate wants to challenge the answer keys, the processing fee per question is Rs. 1000-00 (Rs.
One thousand) required. Application accepted from Date 30-07-2022 to 01-08-2022. (Then after
application will not be valid and the processing fee will not be refunded.) For that the candidate has to
submit the answer which seems to be correct along with the supporting evidence if any. The fee will be
refunded, if the challenge is found to be correct, upon verification by experts. Fee has to be paid by
given link only. No challenge will be considered without processing fee.
For register challenge, go to PhD Admission-2022 and fill the application form (Click New challenge) by
logging in (Registered at the time of Admission form). You will have to apply separately for each
question and pay a separate fee for each. Fees has to be paid from the given link.
No communication accept in-person or by phone in this regard.

