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Center of Education 
એમ.િફલ. (મનોિવજ્ઞાન) પર્વશે – ૨૦૧૯-૨૦ માિહતી અન ેસચૂનાઓ 

M.Phil. (Psychology) 
 Online ફોમર્ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ રાતેર્ ૧૧.૪૫ સુધી

અરજી પતર્ક (િપર્ન્ટ) મોક્લવાની છેલ્લી તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૯  સાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સુધી 
પર્વેશ પરીક્ષાની તારીખ ૦૭/૦૭/૨૦૧૯  બપોરે ૧૨.૩૦

 સચૂનાઓ – 

1. યુિનવિસટી પર્વશે જાહેરાત કર્માંક ૧૦ એમ.િફલ. (મનોિવજ્ઞાન) માં દશાર્વ્યા પર્માણેના િવષયમા ંઅનુસ્નાતક કક્ષાએ ઓછામાં 
ઓછા ૫૫ ટકા ગુણ અને અનુસૂિચત જાિત, અનુસૂિચત જનજાિતના અને ઓબીસી ઉમેદવારો માટે પ૦ ટકા ગુણ હોવા જરૂરી 
છે.   

2. અનુસ્નાતકના અંિતમ સતર્/વષર્નંુ પિરણામ બાકી હશે તે ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા માટે પાતર્ બનશે પરંતુ અંિતમ સતર્/ વષર્નંુ 
પિરણામપતર્ પર્વેશની અંિતમ તારીખ પહેલા જમા કરાવવાનંુ રહેશે. જેમાં કર્માંક ૧ મુજબની પાતર્તા પૂણર્ કરવાની રહેશે.  

3. પર્વેશ મેળવ્યા પછી કોઇપણ તબક્કે શૈક્ષિણક લાયકાત કે અન્ય માિહતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પર્વેશ રદ 
કરવામા ંઆવશે.  

4. ગુજરાત સરકાર અને કેન્દર્ સરકારના પર્વતર્માન અનામતના ધોરણો અનુસાર પર્વેશ આપવામાં આવશે.      
5. પર્વેશ પરીક્ષામા ંઅંધ ઉમેદવાર િસવાય કોઇપણ ઉમેદવારને િનયત સમય કરતા વધારાનો સમય મળશે નિહ.  
6. પર્વેશ પરીક્ષામાં અંધ ઉમેદવારે રાઇટરની ઉપલબ્ધતા માટે યુિનવિસટીને પર્વેશ અરજીપતર્ક સાથે જ એક અલગથી અરજી 

કરવાની રહેશે.  
7. દરેક ઉમેદવારે પરીક્ષાખંડ છોડ્યા પહેલા તેમનંુ પર્શ્નપતર્ ફરિજયાતપણે સુપરવાઈઝરને જમા કરાવવાનંુ રહેશે. 
8. પિરણામનંુ અલગથી ગુણપતર્ક કે પર્માણપતર્ આપવામાં આવશે નિહ. જવાબપતર્કની પુન: ચકાસણી થઇ શકશે નિહ. 
9. ઉમેદવારે  પર્વેશપર્િકર્યા દરમ્યાન સ્વખચ આવવાનંુ રહેશે. 
10. પરીક્ષા માટેનંુ સ્થળ િચલ્ડર્ન્સ યિુનવિસટી, સુભાષચંદર્ બોઝ િશક્ષણ સંકુલ, સેકટર–20, ગાંધીનગર રહેશે.  

11. ઉમેદવારે અરજી online કરવાની રહેશે. અરજી કયાર્ બાદ અરજીની િપર્ન્ટ આઉટની કોપી, પર્માિણત નકલો સાથ ે િચલ્ડર્ન્સ 
યુિનવિસટી ગાધંીનગર ખાતે રૂબરૂ/પોસ્ટ/ કુિરયર દ્વારા તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ સાંજે ૫.૩૦ ક્લાક સુધીમા ંપહોચાડવાનંુ 
રહેશે(બીજો અને ચોથો શિનવાર, રિવવાર તમેજ જાહેર રજાના િદવસો િસવાય). ત્યારબાદ મળેલ અરજી કોઈપણ સંજોગોમાં 
ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ .  

12. જે ઉમેદવારે JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ કરેલી છે તેઓને પર્વેશ પરીક્ષા આપવાની રહેતી નથી. તેઓએ 

JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ કયાર્નંુ પર્માણપતર્ અરજીપતર્ક સાથ ેમોકલવાનંુ રહેશે. તેઓએ Admit card  મોકલવાનું 
રહેશે નિહ.  
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13. જે ઉમેદવારે પર્વેશપરીક્ષા આપવાની છે તઓેએ Office Copy વાળંુ Admit card  ફોટો લગાવીને અરજીપતર્ક સાથે 

મોકલવાનંુ રહેશે. જયારે Student Copy વાળંુ Admit card સંપૂણર્ ભરીને તેઓએ પર્વેશ પરીક્ષા સમય ેસાથ ે લાવવાનંુ 
રહેશે. 

14.  ફી અને ફોમર્ ભરવાની િવગત માટે િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનંુ પાલન 
કરવું. 

15. શૈક્ષિણક વષર્ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટેની પર્વેશ પર્િકર્યા ફી ૫૦૦/- છે. જે કોઈપણ સંજોગોમા ંપરત મળવાપાતર્ નથી.  
16. ઉમેદવારે પર્વેશ પરીક્ષાના સમય કરતાં એક કલાક (૧૧.૩૦) પહેલા પરીક્ષા સ્થળે હાજર રહેવું . પરીક્ષાના સમયથી ૩૦ 

િમિનટ પહેલા (૧૨.૦૦) પરીક્ષાખંડમા ંપર્વેશ આપવામાં આવશે. ૧૨-૪પ પછી આવનાર ઉમેદવારને પરીક્ષામા ંપર્વેશ મળશે 
નહ . 

17. પર્વેશ પરીક્ષા વખતે સરકાર માન્ય કોઈ એક ઓળખપતર્ અવશ્ય લઈને આવવું.  
18. પર્વેશ પરીક્ષાના કુલ ગુણ ૧૦૦ રહેશે, જેમાં ઉત્તીણર્ થવાનંુ ધોરણ ૫૦ ટકાનંુ રહેશે.  
19. પર્ પતર્નંુ સ્વરૂપ નીચે પર્માણ ેરહેશે ( િશક્ષણ અને મનોિવજ્ઞાન બંને િવદ્યાશાખાઓ માટે). 

-   હેતુલક્ષી પર્કારના પર્ ો (૫૦ પર્શ્નો)   ૫૦ ગુણ 
- ટૂંક જવાબી પર્કારના પર્ ો (૬ પર્શ્નો)  ૩૦ ગુણ 
- િનબંધ સ્વરૂપના પર્ ો (ર પર્શ્નો)   ૨૦ ગુણ 

20. M.Phil. (મનોિવજ્ઞાન) પરીક્ષાનો અભ્યાસકર્મ NET/SET મુજબ રહેશે. જ્યારે ગુણ ફાળવણી નીચે પર્માણે રહેશે. 
- સંશોધનનંુ પધ્ધિત શાસ્તર્ અને આંકડાશાસ્તર્નંુ સંબંિધત જ્ઞાન   ૫૦ ગુણ 
- મનોિવજ્ઞાન        ૫૦ ગુણ 

21. કુલ બેઠકો પૈકી ૨૦ ટકા જગ્યાઓ યુ.જી.સી. JRF/NET/SET ઉતીણર્ ઉમદેવારો માટ ેઅને તે િસવાયના ઉમેદવારો માટ ે૮૦ 
ટકા જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવશે. જગ્યાઓની આ ફાળવણી પર્વેશ સિમિત દ્વારા કરવામા ં આવશે. કોઇ એક ભાગમાં 
જગ્યાઓ ખાલી રહેશે તો માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર ીના આદેશ અનુસાર જગ્યાઓ ભરાશે. 

22. પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અંિતમ તારીખ સુધીમાં ફી જમા નહ  કરાવ ેતો પર્િતક્ષા યાદીમાં રહેલા ઉમદેવારને અગર્તાકર્મ 
અનુસાર પર્વેશ આપવામા ં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ પર્વેશયાદી વબેસાઈટ પર પર્િસદ્ધ થાય તનેી સાથ ે જણાવવામા ં
આવશે.  

23. અનુસ્નાતક ગુણ અને પર્વેશ પરીક્ષાના આધારે નીચે દશાર્વલેા ભારાંક મુજબ અગર્તાકર્મ યાદી બનાવવામાં આવશે.  
- સંબંિધત અનુસ્નાતક પદવી પરીક્ષામા ંમેળવલે ટકાના     ૪૦  ટકા  ભારાંક 
- પર્વેશ પરીક્ષા      ૬૦ ટકા  ભારાંક   

24. માતર્ પર્વેશ મળ્યાની માિહતી જાહેર કરવામા ંઆવશે. ગુણાંકન જાહેર કરવામાં આવશે નિહ. પિરણામને પડકારી શકાશે નહ .  
25. પર્વેશ પરીક્ષામા ં૫૦% ગુણ પર્ાપ્ત કરનાર ઉમદેવારને જ અંિતમ પર્વેશયાદીમાં સ્થાન આપશે.  
26. ઉમેદવારે અરજીપતર્ સાથે ફોમર્માં જણાવલે બધી જ શૈક્ષિણક લાયકાતોના પર્માણપતર્ો જોડવાનાં રહેશે. ઉપરાંત નીચેનામાંથી 

લાગુ પડતા પર્માણપતર્ોની સ્વપર્માિણત નકલો જોડવાની રહેશે. 
૧. શાળા છોડયાનંુ પર્માણપતર્ની નકલ. 
૨. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ જાિતનંુ પર્માણપતર્ અવશ્ય જોડવંુ.  
૩. ઓ.બી.સી.ના ંઉમેદવારોએ તેમનંુ તાજેતરનંુ માન્ય નોનિકર્િમલેયર પર્માણપતર્ જોડવુ.ં  
૪. શારીિરક અપંગતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ તેમનંુ િવકલાંગતાનંુ પર્માણપતર્ જોડવુ.ં  
૫. પોસ્ટ ગેર્જુએટના ગુણપતર્કની નકલ જોડવી.  
૬.  UGC JRF/NET/SET પર્માણપતર્કોની નકલો જોડવી.  

■ 
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    OFFICE COPY 
(Sent with Application Form) 

 

 CHILDREN’S UNIVERSITY 
SubhashChandra Bose Shikshan Sankul, Sector – 20, 

Gandhinagar – 382021, www.cugujarat.ac.in 
 

Admit Card / Hall Ticket for M.Phil. Entrance Test – 2019 
Test Centre – University Campus, Gandhinagar 

Test Time: 2.30 P.M. to 5.30 P.M. 
M.Phil. (Psychology)- Test Date: 07/07/2019 

 

 
Subject : _________________  Invigilator’s Sign:_____________ Seat No.    
 

Candidate’s Full Name (In capital): 

                            
 

 (Surname)    (Name)    (Father’s/Husband’s name) 
 

Signature of Candidate: ___________________ Subject : _________________  

Instructions: 
1. Candidate should take the seat at least 15 minutes prior to the scheduled starting time. 
2. The candidates appearing for the entrance test are required to bring Black or Blue Pen. 
3. Candidates are not allowed to bring calculator, mobile phone or any other calculation or communication devices.  
4. It is compulsory to bring this admit card and one identity proof.  
 

_______________________________________________ 
 
STUDENT COPY 

         (To be brought by candidate at the time of exam) 
 
 

 CHILDREN’S UNIVERSITY 
SubhashChandra Bose Shikshan Sankul, Sector – 20, 

Gandhinagar – 382021, www.cugujarat.ac.in 
 

Admit Card / Hall Ticket for M.Phil. Entrance Test – 2019 
Test Centre – University Campus, Gandhinagar 

Test Time: 2.30 P.M. to 5.30 P.M. 
M.Phil. (Psychology) - Test Date: 07/07/2019 

 

 
Subject : _________________  Invigilator’s Sign:_____________ Seat No.    
 

Candidate’s Full Name (In capital): 

                            
 (Surname)    (Name)    (Father’s/Husband’s name) 

 
Paste 

Self attested 
Recent 

Passport Size 
Photograph 

 
Paste 

Self attested 
Recent 

Passport Size 
Photograph 

 

Signature of Candidate: ___________________ Subject : _________________  

Instructions: 
1. Candidate should take the seat at least 15 minutes prior to the scheduled starting time. 
2. The candidates appearing for the entrance test are required to bring Black or Blue Pen. 
3. Candidates are not allowed to bring calculator, mobile phone or any other calculation or communication devices.  
4. It is compulsory to bring this admit card and one identity proof.  
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http://www.cugujarat.ac.in/

