
પીએચ.ડી. પ્રવેશ પરીક્ષા 2022

પરીક્ષાર્થી�ઓને સચૂના

1. પરીક્ષા  તારીખ,  સમય  અને  સ્ર્થીળ  સાર્થીેની  હોલટિ"ટિ#"  લોગઇન  પાસવડ&  નાખીને

https://gujaratvidyapith.org/admission/phd/ ડાઉનલોડ  #રી  પ્રિપ્રન્"  #ાઢી  સાર્થીે  રાખવી.  (હોલટિ"ટિ#"  મા"ે

"ે#પ્રિન#લ મશુ્#ેલી ઊભી ર્થીાય તો ફોન 079-40016210 મદદ મળશે.)

2. પરીક્ષા  વખતે  આ હોલ ટિ"ટિ#"ની સાર્થીે બીજુ ં ફો"ો આઇડી #ાડ& ઓટિરજિUનલ સાર્થીે  રાખવુ.ં  (આધાર,  પાન #ાડ&,

ચ ૂ"ંણી#ાડ&, ડ્રાઇપ્રિવંગ લાઈસન્સ.)

3. પરીક્ષાખડંમા ં#ાડંા ઘટિડયાળ, માબોઈલ, #ેલ્ક્યલેુ"ર, લેપ"ોપ વ. લઈ Uવાની મનાઈ છે, અને પરીક્ષાખડં બહાર મ#ૂવાની વ્યવસ્ર્થીા

નર્થીી, તેર્થીી સારે્થી લાવવા નહીં. તે ખોવાઈ જાય તો તનેી Uવાબદારી ગUૂરાત પ્રિવદ્યાપીઠની રહશેે નહીં.

4. માસ્# ધારણ #રવુ ંફરજિUયાત છે.

5. બપોરે  12ર્થીી  2ની પરીક્ષા દરમ્યાન પ્રર્થીમ પ્રશ્નપત્ર બાર વાગ્યે શરૂ ર્થીશે અને એ# વાગ્યે પરંુૂ ર્થીશે  . (બપોરના

સેસનનુ ંપ્રર્થીમ પ્રશ્નપત્ર 3-00 વાગ્યે ખલુશે અને 4-00 વાગ્યે પરંુૂ ર્થીશ.ે) પ્રશ્નપત્રમા ંશરૂઆતના ત્રણ પ્રશ્નો અંગત

માટિહતીના છે,  જેમા પ્રર્થીમ પ્રશ્નમાં પોતાનુ ંનામ લખવાનુ ંછે.  નામ લખવામાં પ્રર્થીમ નામ પછી પ્રિપતાનુ ંનામ અને

છેલ્લે અ"# લખવી. ત્યારબાદ બીUો પ્રશ્ન તમારો પરીક્ષા નબંર લખવાનો છે.  પરીક્ષા નબંરમાં તમને જે પ્રમાણે

ફાળવેલા છે તે પ્રમાણે પરીક્ષા નબંર લખવો અરજી ન.ં નહીં.  જેમ#ે એજ્ય#ેુશન મા"ે EDU-1 .

6. સશંોધનના અને પ્રિવષયના પ્રશ્નો ચોર્થીા પ્રશ્નર્થીી શરૂ ર્થીશે, આર્થીી પ્રશ્ન ક્રમા#ં જે છે તે 4 નબંરર્થીી 53 સધુીના રહશેે.

7. બન્ને પ્રશ્નપત્રો પરૂા ર્થીાય #ે તરત સબપ્રિમ" #રવાના રહશેે.

8. સબપ્રિમ" #રશો તો U પ્રશ્નપત્ર અટિહયાં Uમા ર્થીશે નહીંતર એની #ોઈ પ્રિવગત પ્રાપ્ત ર્થીશે નહીં આર્થીી દરે# પેપર

સબપ્રિમ" #રવા પર બરાબર ધ્યાન રાખવુ.ં 

9. પ્રર્થીમ પ્રશ્નપત્ર સબપ્રિમ" #યા&  બાદ બીજુ ંપ્રશ્નપત્ર ખોલી શ#ાશે.  પ્રર્થીમ પ્રશ્નપત્ર મહત્તમ એ# વાગ્યા સધુીમાં તમારે

સબપ્રિમ" #રવાનુ ંરહશેે ત્યારબાદ submit #રી શ#ાશે નહીં. (બપોરના સેસનનુ ંપ્રર્થીમ પ્રશ્નપત્ર મહત્તમ 4-00 વાગ્યા

સધુી સબપ્રિમ" #રવાનુ ંછે. )

10. બીજુ ંપ્રશ્નપત્ર 12:30 પછી ખલૂશે અને તે 2 વાગ્યા સધુીમા ંપરંુૂ #રવાનુ ંછે.  (બપોરના સેસનનુ ંબીજુ ંપ્રશ્નપત્ર 3.30

વાગ્યે ખલુશે અને  5-00  વાગ્યા સધુીમાં પરંુૂ #રવાનુ ંછે.)  તેમાં પણ શરૂના ત્રણ પ્રશ્નોમાં પોતાની પ્રિવગતો લખવી.

પરીક્ષા સમય દરપ્રિમયાન #ોઈએ અન્ય #ોઈપણ પ્રવપૃ્રિત્ત #મ્પ્ય"ુર પર #રવી નહીં,  તમને #ોઈ પણ મશુ્#ેલી લાગે તો

સપુરવાઇઝરને જાણ #રવી.

11. દરે# મા"ે બન્ને પ્રશ્નપત્રની પરીક્ષા ફરજિUયાત છે.

12. સપુરવાઇઝર #ે "ે#પ્રિન#લ આસીસ્"ન્" સાર્થીે પરીક્ષાના પ્રશ્નોની ચચા& #રવી નહીં

પરીક્ષા પરૂી ર્થીાય એ"લે પરીક્ષાર્થી�ને #ેમ્પસ છોડીને બહાર Uવાની સચૂના આપવી  .    #ેમ્પસમાં #ે #ેન્ટિન્"નમાં Uવાની  

મનાઈ છે  .  
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