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ફલ. (મનોિવ ાન)
ાન) વેશ – ૨૦૧૮
૨૦૧૮-૧૯ માિહતી અને સૂચનાઓ
M.Phil. (Psychology)
Psychology)
Online

અર

ફોમ ભરવાની છે લી તારીખ

પ ક (િ ટ) મો લવાની છે લી તારીખ
વેશ પરી ાની તારીખ

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

રા ે ૧૧.૪૫ સુધી

૨૩/૦૬/૨૦૧૮
૨૪/૦૬/૨૦૧૮

સાંજે ૫.૩૦ લાક સુધી
બપોરે ૨.૩૦

સૂચનાઓ –
1. યુિનવ સટી વેશ હેરાત માંક ૮ (એમ. ફલ.) માં દશા યા માણેના િવષયમાં અનુ નાતક ક ાએ ઓછામાં ઓછા ૫૫ ટકા
ગુણ અને અનુસૂિચત િત, અનુસિૂ ચત જન િતના અને ઓબીસી ઉમેદવારો માટે પ૦ ટકા ગુણ હોવા જ રી છે .
2. અનુ નાતકના અંિતમ સ /વષનું પ રણામ બાકી હશે તે ઉમેદવારો પણ અર કરવા માટે પા બનશે પરંતુ અંિતમ સ / વષનું
પ રણામપ વેશની અંિતમ તારીખ પહેલા જમા કરાવવાનું રહેશે. જે માં માંક ૧ મુજબની પા તા પૂણ કરવાની રહેશે.
3.

વેશ મેળ યા પછી કોઇપણ તબ કે શૈ િણક લાયકાત કે અ ય માિહતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો
કરવામાં આવશે.

4. ગુજરાત સરકાર અને કે
5.
6.

વેશ રદ

સરકારના વતમાન અનામતના ધોરણો અનુસાર વેશ આપવામાં આવશે.

વેશ પરી ામાં અંધ ઉમેદવાર િસવાય કોઇપણ ઉમેદવારને િનયત સમય કરતા વધારાનો સમય મળશે નિહ.
વેશ પરી ામાં અંધ ઉમેદવારે રાઇટરની ઉપલ ધતા માટે યુિનવ સટીને
કરવાની રહેશે.

7. દરેક ઉમેદવારે પરી ાખંડ છો યા પહેલા તેમનું

વેશ અર પ ક સાથે જ એક અલગથી અર

નપ ફરિજયાતપણે સુપરવાઈઝરને જમા કરાવવાનું રહેશે.

8. પ રણામનું અલગથી ગુણપ ક કે માણપ આપવામાં આવશે નિહ. જવાબપ કની પુન: ચકાસણી થઇ શકશે નિહ.
9. ઉમેદવારે

વેશ

યા દર યાન વખચ આવવાનું રહેશે.

10. પરી ા માટેનું થળ િચ
11. ઉમેદવારે અર

સ યુિનવ સટી, સુભાષચં બોઝ િશ ણ સંકુલ, સેકટર–20, ગાંધીનગર રહેશે.

online કરવાની રહેશે. અર

કયા બાદ અર ની િ ટ આઉટની કોપી, માિણત નકલો સાથે િચ

સ

યુિનવ સટી ગાંધીનગર ખાતે બ /પો ટ/ કુ રયર વારા તારીખ ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ સાંજે ૫.૩૦ લાક સુધીમાં પહોચાડવાનું
રહેશે(બીજો અને ચોથો શિનવાર, રિવવાર તેમજ હેર ર ના દવસો િસવાય). યારબાદ મળેલ અર કોઈપણ સંજોગોમાં
યાનમાં લેવામાં આવશે નહ .
12. જે ઉમેદવારે JRF/NET/SET પરી ા પાસ કરેલી છે તેઓને

વેશ પરી ા આપવાની રહેતી નથી. તેઓએ

JRF/NET/SET પરી ા પાસ કયાનું માણપ અર પ ક સાથે મોકલવાનું રહેશે. તેઓએ Admit card મોકલવાનું
રહેશે નિહ.
13. જે ઉમેદવારે વેશપરી ા આપવાની છે તેઓએ Office Copy વાળું Admit card ફોટો લગાવીને અર પ ક સાથે
મોકલવાનું રહેશે. જયારે Student Copy વાળું Admit card સંપણ
ૂ ભરીને તેઓએ વેશ પરી ા સમયે સાથે લાવવાનું
રહેશે.

14. ફી અને ફોમ ભરવાની િવગત માટે િચ

સ યુિનવ સટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનું પાલન

કરવું.
15. શૈ િણક વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ માટેની વેશ

યા ફી ૫૦૦/- છે . જે કોઈપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપા નથી.

16. ઉમેદવારે વેશ પરી ાના સમય કરતાં એક કલાક (૧.૩૦) પહેલા પરી ા થળે હાજર રહેવું . પરી ાના સમયથી ૩૦ િમિનટ
પહેલા (૨.૦૦) પરી ાખંડમાં વેશ આપવામાં આવશે. ૨-૪પ પછી આવનાર ઉમેદવારને પરી ામાં વેશ મળશે નહ .
17. વેશ પરી ા વખતે સરકાર મા ય કોઈ એક ઓળખપ અવ ય લઈને આવવું.
18. વેશ પરી ાના કુલ ગુણ ૧૦૦ રહેશે, જે માં ઉ ીણ થવાનું ધોરણ ૫૦ ટકાનું રહેશે.
19.

પ નું વ પ નીચે માણે રહેશે ( િશ ણ અને મનોિવ ાન બંને િવ ાશાખાઓ માટે).
- હેતુલ ી કારના
ો (૫૦ નો)
૫૦ ગુણ
- ટૂંક જવાબી કારના
ો (૬ નો)
૩૦ ગુણ
- િનબંધ વ પના ો (ર નો)
૨૦ ગુણ

20. M.Phil. (મનોિવ ાન) પરી ાનો અ યાસ મ NET/SET મુજબ રહેશે.
- સંશોધનનું પ ધિત શા
- મનોિવ ાન

અને આંકડાશા

નું સંબંિધત ાન

યારે ગુણ ફાળવણી નીચે માણે રહેશે.
૫૦ ગુણ
૫૦ ગુણ

21. કુલ બેઠકો પૈકી ૨૦ ટકા જ યાઓ યુ. .સી. JRF/NET/SET ઉતીણ ઉમેદવારો માટે અને તે િસવાયના ઉમેદવારો માટે ૮૦
ટકા જ યાઓ ફાળવવામાં આવશે. જ યાઓની આ ફાળવણી વેશ સિમિત વારા કરવામાં આવશે. કોઇ એક ભાગમાં
જ યાઓ ખાલી રહેશે તો માનનીય વાઇસ ચા સેલર ીના આદેશ અનુસાર જ યાઓ ભરાશે.
22. પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો અંિતમ તારીખ સુધીમાં ફી જમા નહ કરાવે તો િત ા યાદીમાં રહેલા ઉમેદવારને અ તા મ
અનુસાર વેશ આપવામાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ વેશયાદી વેબસાઈટ પર િસ ધ થાય તેની સાથે જણાવવામાં
આવશે.
23. અનુ નાતક ગુણ અને વેશ પરી ાના આધારે નીચે દશાવેલા ભારાંક મુજબ અ તા મ યાદી બનાવવામાં આવશે.
- સંબિં ધત અનુ નાતક પદવી પરી ામાં મેળવેલ ટકાના
૪૦ ટકા ભારાંક
વેશ પરી ા
૬૦ ટકા ભારાંક
24. મા

વેશ મ યાની માિહતી

હેર કરવામાં આવશે. ગુણાંકન

હેર કરવામાં આવશે નિહ. પ રણામને પડકારી શકાશે નહ .

25. વેશ પરી ામાં ૫૦% ગુણ ા ત કરનાર ઉમેદવારને જ અંિતમ વેશયાદીમાં થાન આપશે.
26. ઉમેદવારે અર પ સાથે ફોમમાં જણાવેલ બધી જ શૈ િણક લાયકાતોના માણપ ો જોડવાનાં રહેશે. ઉપરાંત નીચેનામાંથી
લાગુ પડતા માણપ ોની વ માિણત નકલો જોડવાની રહેશ.ે
૧. શાળા છોડયાનું માણપ ની નકલ.
૨. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ િતનું માણપ અવ ય જોડવું.
૩. ઓ.બી.સી.નાં ઉમેદવારોએ તેમનું તાજે તરનું મા ય નોન િમલેયર માણપ જોડવું.
૪. શારી રક અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમનું િવકલાંગતાનું માણપ જોડવું.
૫. પો ટ ેજુએટના ગુણપ કની નકલ જોડવી.
૬. UGC JRF/NET/SET માણપ કોની નકલો જોડવી.
■

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 – 2018
Test Centre – University Campus, Gandhinagar
Test Time: 2.30 P.M. to 5.30 P.M.
M.Phil.- Test Date: 24/06/2018

Seat No.

Paste
Self attested
Recent
Passport Size
Photograph

Subject : _________________ Invigilator’s Sign:_____________

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.
There will be no provision for safe keeping of valuables, mobile phones, helmets etc.
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 – 2018
Test Centre – University Campus, Gandhinagar
Test Time: 2.30 P.M. to 5.30 P.M.
M.Phil.- Test Date: 24/06/2018

Seat No.

Paste
Self attested
Recent
Passport Size
Photograph

Subject : _________________ Invigilator’s Sign:_____________

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.
There will be no provision for safe keeping of valuables, mobile phones, helmets etc.
4. It is compulsory to bring this admit card and one identity proof.

