તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ એમ.ફીલ તથા પી.એચ.ડી.ની પ્રવેશ કાર્યવાહી બાબતની મળે લ મીટીંગની
કાર્યવાહી નોંધ
•

એમ.ફીલ તથા પી.એચ.ડી. પીન વિતરણ ગુજરાત યુનીિર્સીટી ર્સેન્ટ્રલ કન્ટ્્યુમર કો.ઓ. સ્ટોર લીમીટે ડ,
યુવન. ભાષા ભિન ર્સામે, ગુજરાત યુનીિર્સીટી કે મ્પર્સ, અમદાિાદ – ૩૮૦૦૦૯ માાંથી તા. ૦૪/૦૭/૨૦૧૯
થી ૧૩/૦૭/૨૦૧૯ સુધી

•

( રજાના દિવસ સસવાર્ ) સવારે ૧૧:૦૦ થી બપોરે ૩:૦૦ વાગ્ર્ા સુધી મળશે.

તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૯ થી તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ સુધી ઓનલાઈન ફોમમ ભરિાનુ ાં રહેશે તથા તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૯
થી જરૂરી દસ્તાિેજો ર્સાથે હાડમ કોપી તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ નાાં બપોરના ૨:૦૦ વાગ્ર્ા સુધી જે તે ર્સાંબવાં િત
વિભાગમાાં જમા કરાિિાની રહેશે અથિા જે તે ર્સાંબવાં િત વિભાગ ર્સિારની પાળીમાાં ચાલે છે ત્ાાં બપોરના
૧:૦૦ વાગ્ર્ા સુિી જમા કરાિિાના રહેશે એટલે કે વશક્ષણ વિભાગ, લો ભિન, જનામ લલ્મ વિભાગનો
ર્સમ્ ર્સિારે ૮:૦૦ થી ૧:૦૦ િાગ્્ા સુિીનો રહેશે.

•

તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ સુિીમાાં એલીજીબલ વિદ્યાથીઓનુ ાં લીસ્ટ મ ૂકિાનુ ાં રહેશે તથા તે લીસ્ટ પરતિે કોઈ
ક્િેરી હો્ તો વિદ્યાથીઓએ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૯ ઓફફર્સ ર્સમ્ દરમ્્ાન ક્િેરી જે તે વિભાગના ધ્્ાનમાાં
લાિિાની રહેશે.

•

તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ નાાં રોજ ફાઈનલ એલીજીબલ વિદ્યાથીઓનુ ાં લીસ્ટ જાહેર કરિામાાં આિશે.

•

તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ સુધીમાાં એમ.ફીલ./પી.એચ.ડી. નાાં પ્રશ્નપત્રો પી.જી. વિભાગમાાં જમા કરાિિાના
રહેશે.

•

ુ ક્ષી (MCQ ) પ્રકારનુ ાં પ્રશ્નસ્િરૂપ રહેશે:
એમ.ફીલ. તથા પી.એચ.ડી. માટે આ મુજબનુ ાં હેતલ
ક્રમ.

•

વિદ્યાશાખા

કુ લ પ્રશ્નો

ર્સામાન્ટ્્ અભ્્ાર્સ

વિષ્ને આનુષાાંલગક

(પ્રશ્ન નાં. ૧ થી ૫૦)

(પ્રશ્ન નાં. ૫૧ થી ૧૦૦)

૧.

એમ.ફીલ.

૧૦૦

૫૦

૫૦

૨.

પી.એચ.ડી.

૧૦૦

૫૦

૫૦

પ્રિેશ પરીક્ષામાાં નેગેટીિ માફકિંગ રહેશે નફહ. ર્સામાન્ટ્્ અભ્્ાર્સના પરીક્ષાના પ્રશ્નોનુ ાં માધ્્મ ગુજરાતી
તથા અંગ્રેજી રહેશે. ભાષા વિષ્ને આનુષાાંલગક પરીક્ષાના પ્રશ્નોનુ ાં માધ્્મ જે તે ભાષા વિષ્ાનુર્સાર
રહેશે. વિન્ન વિદ્યાશાખામાાં વિષ્ને આનુષાાંલગક પરીક્ષાના પ્રશ્નોનુ ાં માધ્્મ ગુજરાતી તથા અંગ્રજી
રહેશે. જ્ારે અન્ટ્્ વિષ્ોના પ્રશ્નપત્રો અંગ્રેજી માધ્્મમાાં રહેશે.

•

તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ર્સિારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ એમ.ફીલ. પ્રિેશ પરીક્ષા તથા બપોરે ૦૩:૦૦
થી ૦૫:૦૦ પી.એચ.ડી. પ્રિેશ પરીક્ષા વિષ્ મુજબ જે તે વિભાગમાાં ્ોજિાની રહેશે.

•

એમ.ફીલ. તથા પી.એચ.ડી. અંગેની એડમીશન કવમટી, જીડીપીઆઈ શક્ય હો્ તો આર.ડી.ર્સી. ર્સાથે તા.
૧૪.૦૮.૨૦૧૯ સુિી અને અમુક ર્સાંજોગોમાાં આર.ડી.ર્સી. તા. ૩૦.૦૮.૨૦૧૯ સુિી ્ોજિાની રહેશે.

•

પી.એચ.ડી. માટે પ્રથમ ર્સત્ર માટે તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૯ તથા બીજા ર્સત્ર માટે તા. ૩૧.૦૧.૨૦૨૦ સુિીમાાં
તમામ કા્મિાહી પ ૂરી કરિાની રહેશે તથા રજીસ્રે શન અંગે પી.જી. વિભાગમાાં તાતકાલલક રજીસ્રે શન ફોમમ
લબડાણો ર્સહીત આર.ડી.ર્સી. ના રીપોટમ ર્સાથે મોકલિાના રહેશે.

•

અન્ટ્્ યુનીિે
ાં
ર્સીટીના વિદ્યાથીઓએ પ્રિેશ પરીક્ષા પાર્સ કા્મ બાદ ફદન-૭ માાં પ્રોવિ્નલ એલીજીબીલીટી
ર્સટીફફકે ટ મેળિી જે તે વિભાગમાાં રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે.

