
શૈક્ષણિક વર્ષ 2017-18 એમ.ફીલ તથા પી.એચ.ડી પ્રવશે અગંનેી માહિતી 

 એમ.ફીલ તથા પી.એચ.ડી. પીન ણવતરિ ગુજરાત યુણનવણસષટી સેન્ટટરલ કન્ટ્યુમર કો.ઓ. સ્ટોર ણલણમટેડ, 

યુણન ભાર્ા ભવન સામે, ગજુરાત યુણનવણસષટી કેમ્પસ, અમદાવાદ -380009 માથંી તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૭   થી        

૩૧-૦૭-૨૦૧૭  સધુી (રજાના હદવસ ણસવાય) સાજં ે૫.૦૦ વાગ્યા સધુી મળશે. 

 તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૭ સુધી ઓનલાઈન ફોમષ ભરવાનું રિેશે તથા િાડષ  કોપી તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ ના સાજંના   

૪.૦૦ વાગ્યા સધુી જ ે તે સબંંણધત ણવભાગમાં જમા કરાવવાની રિેશે અથવા જ ે તે સંબંણધત ણવભાગ સવારની 

પાળીમાં ચાલે છે તયાં બપોરના ૧.૦૦ વાગ્યા સુધી જમા કરવવાનાં રિેશે એટલે કે ણશક્ષિ ણવભાગ, લૉ ભવન, 

જનાષણલઝમ ણવભાગનો સમય સવારે ૮.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા સુધીનો રિેશે. 

  ઉમેદવારીપત્રોની િાડષ  કોપી સાથે ગુજરાત યુણનવણસષટી ણસવાયનાં ઉમેદવારોએ પી.ઈ.સી. સટીહફકેટ અથવા 

પી.ઈ.સી. ફી ની રસીદ જોડવાની રિેશે.  

 એમ.ફીલ. તથા પી.એચ.ડી. માટે આ મજુબનું િેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનું પ્રશ્નસ્વરૂપ રિેશેેઃ  

ક્રમ  ણવદ્યાશાખા કુલ પ્રશ્નો  સામાન્ટય અભ્યાસ  ણવર્યન ેઆનરુ્ાણંગક 

1. એમ.ફીલ. ૧૦૦ ૫૦ ૫૦ 

2. પી.એચ.ડી. ૧૦૦ ૫૦ ૫૦ 

  પ્રવેશ પરીક્ષામાં નગેેટીવ માકીંગ રિેશે નહિ. સામાન્ટય અભ્યાસના પરીક્ષાના પ્રશ્નોનું માધ્યમ અગં્રેજી રિેશે 

તથા ણવર્યને આનુર્ાણંગક પરીક્ષાના પ્રશ્નોનું માધ્યમ ણવર્યાનુસાર રિેશે. 

 તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૭  ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૪૫ એમ.ફીલ. તથા બપોરે ૧.૩૦ થી ૩.૧૫ 

પી.એચ.ડી. પ્રવેશ પરીક્ષા યોજવાની રિેશે. 

 બંને પ્રવેશ પરીક્ષાઓનું પહરિામ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ જાિેર કરવાનું રિેશે. 

 એમ.ફીલ. તથા પી.એચ.ડી. અંગનેી એડણમશન કણમટી, જીડીપીઆઈ અને આર.ડી.સી. 

તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૭  સુધી યોજવાની રિેશે. 

 પી.એચ.ડી. માટે પ્રથમ સત્ર માટે તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૭  તથા બીજા સત્ર માટે તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૮ સુધીમા ં

તમામ કાયષવાિી પૂરી કરવાની રિેશે તથા રજીસ્ટરેશન અંગે પી.જી. ણવભાગમાં તાતકાણલક રજીસ્ટરેશન ફોમષ 

ણબડાિો સહિત આર.ડી.સી. ના રીપોટષ  સાથે મોકલવાના રિેશે. 

 કણમટી દ્વારા જુદા-જુદા મિેનતાિા અગંે નીચે મુજબ ઠરાવવામાં આવે છે. 
            પ્રશ્નપત્ર ભાગ-૧ (સામાન્ટય અભ્યાસ)  કાઢવા અગંે રૂ.૫૦૦/- 
            પ્રશ્નપત્ર ભાગ-૨ (ણવર્યને આનરુ્ાણંગક) કાઢવા અંગે  

એમ.ફીલ. માટે રૂ. ૫૦૦/- પી.એચ.ડી. માટે રૂ. ૫૦૦/- 
                                   આર.ડી.સી. અંગેનો આનુર્ણંગક અને સરભરા ખચષ રૂ. ૨૦૦૦/- 
                                   જી.ડી.પી.આઈ. (પ્રવેશ કણમટી) સરભરા ખચષ રૂ. ૨૦૦૦/- 

 આર.ડી.સી. માં આવતા ણવર્ય ણનષ્િાતોને મિેનતાિા રૂ. ૧૦૦૦/- ફક્ત માન. કુલપણતશ્રી દ્વારા ણનમાયલે 
ભવન ણસવાયના ણવર્ય ણનષ્િાતને ચૂકવવાનાં રિેશે તથા ભાડા પેટે ટેક્ષી કે પોતાનું વાિનનું અને ટોલ ટેક્ષ 
યુણનવણસષટીના ણનયમ મુજબ આપવું ટેક્ષી િોય તો મીનીમમ ૨૫૦ કીમી પ્રમાિે ગિવું.  

આદેશથી 














