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અગયની તાર ખો
M.Phil.

ફોમ ભરવાની છે લી તાર ખ

30/06/2016

સાં ૫.૩૦ $ુધી

'વેશ પર *ાની તાર ખ

03/07/2016

સવાર, ૧૧.૩૦

પ.રણામની તાર ખ

07/07/2016

સવાર, ૧૧.૦૦

ફ ભરવાની છે લી તાર ખ

22/07/2016

સાં ૫.૩૦ $ુધી

(1) . /0 –
1. એમ..ફલ. (િશ*ણ) ના અ4યાસ5મની 6હ,રાતમાં દશા 9યા 'માણેના િવષયમાં અને અ;ય
િવષયમાં અ<ુ=નાતક પદવીમાં (M.A., M.A.(Edu)., M.Com., M.Sc., M.Ed.,) માં ઓછામાં ઓછા
૫૫ ટકા અને અ<ુ$ ૂBચત 6િત અને અ<ુ$ ૂBચત જન6િતના ઉમેદવારો માટ, પ૦ ટકા Fુણ હોવા
જGર છે .
2. એમ. .ફલ. (મનોિવHાન) ના અ4યાસ5મ માટ, અ<ુ=નાતક પદવીમાં (M.A., psychology) ઓછામાં
ઓછા ૫૫ ટકા અને અ<ુ$ ૂBચત 6િત અને અ<ુ$ ૂBચત જન6િતના ઉમેદવારો માટ, પ૦ ટકા Fુણ
હોવા જGર છે .
3. મા=ટરના Iિતમ સJ/વષ< ુ ં પ.રણામ બાક હશે, તો સJ-૩/વષ-૧ના પ.રણામમાં ઉપર દશા 9યા
'માણે ટકાવાર ની N ૂતતા થતી હોય તો અરP કર શકાશે.
4. 'વેશ મેળ9યા પછ પણ કોઇપણ તબSે શૈ*Bણક લાયકાત ક, અ;ય મા.હતી અU ૂર ક, ખોટ રVૂ
કર, લી જણાશે તો 'વેશ રદ કર શકાશે.
5. અ4યાસ<ુ ં માWયમ Fુજરાતી રહ,શ.ે લXુશોધ િનબંધ(ડ ઝટ[ શન) Fુજરાતી અથવા I\ેP ભાષામાં
કર

શકાશે.

Fુજરાતી

માWયમ

િસવાય

અ;ય

માWયમમાં

અ4યાસ

કરવા

ઉમેદવારોએ ^ુિનવિસ_ટ ના િશ*ણ િવભાગનો સંપક કયા પછ જ અરPપJક ભર`ુ.ં

ઇ]છતા

6. Fુજરાત સરકાર અને ક,;a સરકારના 'વતમાન િનયમો અ<ુસાર અનામતના ધોરણો રહ,શે.
7. Iધ ઉમેદવાર િસવાય કોઇપણ ઉમેદવારને  પેપરમાં ટલો સમય ફાળવવામાં આ9યો છે ,
એનાથી વધારાનો સમય મળશે ન.હ.
8. દર, ક ઉમેદવાર, પર *ા ખંડ છોડcા પહ,લા તેમ<ુ ં 'dપJ ફરeજયાતપણે જમા કરાવવા<ુ ં રહ,શ.ે
9. પ.રણામ<ુ ં અલગથી FુણપJક ક, 'માણપJક આપવામાં આવશે ન.હ. જવાબપJકની Nુન:
ચકાસણી થઇ શકશે ન.હ.
10. Iધ ઉમેદવાર, રાઇટરની ઉપલgધતા માટ, ^ુિનવિસ_ટ ને અરPપJક સાથે જ એક અલગથી અરP
કરવાની રહ,શે.
11. ઉમેદવારને કોઇપણ 'કાર<ુ ં TA/DA આપવામાં આવશે ન.હ.
12. એમ..ફલ.માં એકથી વUુ િવષય માટ, અરP કર શકાશે નહh. જો અરP કર હશે તો  િવષય
માટ, ની પર *ા આપી હશે તે જ મા;ય ગણાશે.
13. પર *ા માટ,< ુ ં =થળ Bચi;સ ^ુિનવિસ_ટ , $ુભાષચંa બોઝ િશ*ણ સંjુલ, સેકટર–20, ગાંધીનગર
રહ,શે.
14.  ઉમેદવાર, 'વેશપર *ા આપવાની છે તેઓએ Office Copy વાl Admit card ફોટો લગાવીને
અરPપJક સાથે મોકલવા<ુ ં રહ,શે. જયાર, Student Copy વાl Admit card સંN ૂણ ભર ને તેઓએ
, ે.
'વેશ પર *ા સમયે સાથે લાવવા<ુ ં રહ,શે. તેઓએ ૫૦૦/- ફ ભરવાની ર, હશ
15.  ઉમેદવાર, JRF/NET/SET પર *ા પાસ કર, લ છે તેઓને 'વેશ પર *ા આપવાની રહ,તી નથી.
તેઓએ JRF/NET/SET પર *ા પાસ કયા < ુ ં 'માણપJ અરPપJક સાથે મોકલવા<ુ ં રહ,શે. તેઓએ
, ે.
Admit card મોકલવા<ુ ં રહ,શે ન.હ. તેઓએ ૨૫૦/- ફ ભરવાની ર, હશ
(2) 
શૈ*Bણક વષ ૨૦૧૬-૧૭ માટ, ની ફોમ ૨૫૦/- અને 'વેશ પર *ા ફ G. ૨૫૦/- છે . (ફ પરત
મળવાપાJ નથી.)
UGC JRF/NET/SET ઉpીણ ઉમેદવારોને 'વેશ પર *ા અને 'વેશ પર *ા ફ માંથી q ૂrsત
આપવામાં આવશે. તેઓ માટ, jુલ જtયાઓ પૈક પ૦ ટકા જtયાઓ અનામત રાખવામાં આવશે.
'વેશપJ Bચi;સ ^ુિનવિસ_ટ ની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરથી ડાઉનલોડ કર શકાશે
અને ફોમ ભર ને પરત કરવાની છે લી તાર ખ 30/06/2016 રહ,શ.ે યારબાદ આવેલી અરP ને
Wયાનમાં લેવામાં આવશે નહ . 'વેશપJમાં િવગતો ભર તેમાં તાતરનો પાસપોટ સાઇઝના ફોટો

ચuટાડ ને ‘‘Bચi;સ ^ુિનવિસ_ટ ’’ ગાંધીનગરના (Children’s University) નામે G. પ૦૦
.ડમા;ડ iાxટ અથવા તો ^ુિનવિસ_ટ

ના

ખાતે રોકડમાં તા. 30/06/2016 $ુધી રોજ સવાર, 11.00

થી સાં 5.30 $ુધીમાં ભર શકાશે. સંN ૂણ ભર, લા અરP પJકો GબGમાં/આર.પી.એડ /jુર યર
સેવાથી =વીકારવામાં આવશે. (બીજો અને ચોથો શિનવાર તેમજ રિવવાર, ર6 રહ,શે)
(3)
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•

૧૦૦ Fુણની પર *ા તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ સવાર, ૧૧.૩૦ થી ૨.૩૦ વાtયા $ુધી

•

ઉમેદવાર, 'વેશ પર *ાના સમય કરતાં અડધો કલાક (૧૧.૦૦) પહ,લા પર *ા =થળે હાજર
રહ,વા<ુ ં રહ,શે. ૧૧-૪પ પછ આવનારને પર *ામાં 'વેશ મળશે નહh.

•

ઉpીણ થવા<ુ ં ધોરણ ૫૦ ટકા<ુ ં છે .

•

'{પJ<ુ ં =વGપ નીચે 'માણે રહ,શે.

•

-

ુ *ી 'કારના '{ો (પ0 'dો)
હ,|લ

પ0 Fુણ

-

}ૂંક જવાબી 'કારના '{ો (પ 'dો)

રપ Fુણ

-

િનબંધ =વGપના '{ો (ર 'dો)

રપ Fુણ

M. Phil. (િશ*ણ) પર *ાનો અ4યાસ5મ NET/SET qુજબ રહ,શે. ~યાર, Fુણ ફાળવણી નીચે
'માણે રહ,શે.

•

- સંશોધન<ુ ં પિતશા અને કડાશા<ુ ં સંબિં ધત Hાન

૪૦ Fુણ

- .ફલોસોફ અને સો=યોલોP

૩૦ Fુણ

- શૈ*Bણક મનોિવHાન

૩૦ Fુણ

M. Phil. (મનોિવHાન) પર *ાનો અ4યાસ5મ NET/SET qુજબ રહ,શે. ~યાર, Fુણ ફાળવણી નીચે
'માણે રહ,શે.

(4)
•

- સંશોધન<ુ ં પિતશા અને કડાશા<ુ ં સંબિં ધત Hાન

૪૦ Fુણ

- મનોિવHાનના િસાંતો અને સં'દાયો

૬૦ Fુણ
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6હ,રાતમાં દશા વેલી jુલ બેઠકો પૈક પ૦ ટકા જtયાઓ ^ુ.P.સી. JRF/NET/SET ઉતીણ ઉમેદવારો
માટ, અને તે િસવાયના ઉમેદવારો માટ, પ૦ ટકા જtયાઓ ફાળવવામાં આવશે. જtયાઓની આ
ફાળવણી 'વેશ સિમિત ારા કરવામાં આવશે. કોઇ એક ભાગમાં જtયાઓ ખાલી રહ,શે તો વાઇસ
ચા;સેલરના આદ, શ અ<ુસાર જtયાઓ ભરાશે.

•

પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર જો Iિતમ તાર ખ $ુધીમાં ફ જમા નહh કરાવે તો 'િત*ા યાદ માં
રહ,લા ઉમેદવારને અ\તા5મ અ<ુસાર 'વેશ આપવામાં આવશે.

•

'વેશ પર *ા અને અ<ુ=નાતક Fુણના આધાર, નીચે દશા વેલા ભારાંક qુજબ અ\તા5મ યાદ
બનાવવામાં આવશે. માJ 'વેશ મયાની મા.હતી 6હ,ર કરવામાં આવશે. Fુણાંકન 6હ,ર કરવામાં
આવશે ન.હ.

(૫)

સંબિં ધત મા=ટર પદવી પર *ામાં મેળવેલ ટકાના

૨૦ ટકા

ભારાંક

'વેશ પર *ા

૮0 ટકા

ભારાંક

ઉમેદવાર, અરPપJ સાથે ફોમમાં જણાવેલ બધી જ લાયકાતોના 'માણપJો જોડવાનાં છે .

૧. એસ.સી./એસ.ટ .ના ઉમેદવારોએ 6િત<ું 'માણપJ જોડા`ુ.ં
૨. ઓ.બી.સી.નાં ઉમેદવારોએ તેમ<ું નોન.5િમલેયર 'માણપJ (તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ પછ કઢાવે ું
મા;ય ગણાશે.) જોડા`ુ.ં
૩. શાર .રક અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમ<ુ ં 'માણપJ જોડા`ુ.ં
૪. બી.એ./બી.કોમ./બી.એસ.સી. વગેર, FુણપJકની અને 'માણપJની નકલ
૫. એમ.એ./એમ.કોમ./એમ.એસ.સી./એમ.એડ./એમ.એ. (એ~^ુક,શન) વગેર,ની FુણપJકની અને
'માણપJકની નકલ
૬. UGC JRF/NET/SET 'માણપJકની નકલો
■

