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Children’s University
(Established by Govt. of Gujarat Under Act No:-15 of July 2009)

SubhashChandra Bose Shikshan Sankul, Sector – 20, Gandhinagar – 382020
Ph. 079-23244569/23244576 www.cugujarat.ac.in

ADMISSION FORM 2016-17

Please tick √ if applicable
To Entrance Exam
The Registrar,
Children’s University, JRF/NET/SET
Gandhinagar.

Dear Sir

I hereby apply for admission to the M.Phil./Ph.D. Degree programme of the University. I state that

I have not been admitted as a student for this or any other Degree in this or any other University. The

required details about myself are as follows:

1. Name in full: …………………………………………………..................................…….......
(in Capital Letters) Surname Name Father’s/Husband’s Name

2. Applied For: (i) M.Phil. or (ii) Ph.D. (Education):- _______________

3. Subject /discipline in which M.Phil. admission sought:
(Please put √ in appropriate subject).

4. Residential Address:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________Pin: ____________

Tel No. (R): ____________________   Tel No. (M): __________________________
Email id _______________________

5. Date of Birth (In Figures): __________________Male/Female __________________

6. Nationality _____________________

7. Caste Category

Gen/Gen-EBC/OBC/SC/ST/ _________________________

8. Are you physically handicapped? Y/N _______

(if ‘Yes’ Please attach Certificate)

Education Psychology

 ISSUE OF ADMISSION FORM DOES NOT ENSURE ADMISSION
 ADMISSION FEE IS NON-REFUNDABLE
 Fees:- Entrance Exam/- 500/- JRF/NET/SET-250/-

Photograph

Office Use

Reg. No.: Admission No.: Form No.

Cash:_____DD. No. _______ Date: ________Issuing Bank: __________
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9. Particulars of Degrees previously obtained (attach attested copies of statement of marks and

certificates):

Degree University
Year of
Passing

Subjects
offered

Class/
Grade

Percentage/
grade points

H.S.C.

Bachelor’s
Degree
Bachelor’s
Degree (B.Ed.)

Master’s Degree
Master’s Degree
(M.Ed.)

NET/ JRF/SET

Any other

10. Last Degree Earned: _______Obtained Marks:_________ Percentage:______________

College/Department Name:________________________ University:___________________

11. Are you presently employee?: Yes/No. ____________    (If ‘Yes’, Please mention details)

Name of Institution:___________________________ Designation:_________________

Address of Institution:_____________________________________________________

____________________________________Pin Code_________Ph. ______________

All the particulars given above are true to the best of my knowledge. I have read the rules uploaded
on website for the Degree of Master of Philosophy (M.Phil.) or Doctor of Philosophy (Ph.D.) of
Children’s University and I undertake to abide by them.

Yours faithfully,

Place: ……………………………

Date: .......................................... (Applicant)

FOR OFFICE USE:

Whether exempted from entrance test : Yes/No

Merit no. _______

Admitted/not admitted/waiting list ______

If admitted: Subject: ______________

Faculty: ______________

Name of guide: ______________

(Signature)
Member, Admission Committee
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OFFICE COPY
(Sent with Application Form)

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

Gandhinagar – 382020, www.cugujarat.ac.in

Admit Card / Hall Ticket for M.Phil./Ph.D. Entrance Test – 2016
Test Centre – University Campus, Gandhinagar

Test Time: 11.30 A.M. . to 2.30 P.M.
Test Date: M.Phil. 03/07/2016

Ph.D. 17/07/2016

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 in entrance exam for M.Phil. --- 2016

Seat No.

Paste
Self attested

Recent
Passport Size
Photograph
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STUDENT COPY
(To be brought by candidate at the time of exam)

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

Gandhinagar – 382020, www.cugujarat.ac.in

Admit Card / Hall Ticket for M.Phil./Ph.D. Entrance Test – 2016
Test Centre – University Campus, Gandhinagar

Test Time: 11.30 A.M. . to 2.30 P.M.
Test Date: M.Phil. 03/07/2016

Ph.D. 17/07/2016

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 in entrance exam for M.Phil. --- 2016

Seat No.

Paste
Self attested

Recent
Passport Size
Photograph
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અગ�યની તાર�ખો 

M.Phil. 

ફોમ� ભરવાની છે�લી તાર�ખ 30/06/2016 સા�ં ૫.૩૦ $ધુી 

'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 સા�ં ૫.૩૦ $ધુી 

(1) . /���0 – 

1. એમ..ફલ. (િશ*ણ) ના અ4યાસ5મની 6હ,રાતમા ં દશા�9યા 'માણેના િવષયમા ં અને અ;ય 

િવષયમા ંઅ<=ુનાતક પદવીમા ં(M.A., M.A.(Edu)., M.Com., M.Sc., M.Ed.,) મા ંઓછામા ંઓછા 

૫૫ ટકા અને અ<$ુBૂચત 6િત અને અ<$ુBૂચત જન6િતના ઉમેદવારો માટ, પ૦ ટકા Fણુ હોવા 

જGર� છે.    

2. એમ. .ફલ. (મનોિવHાન) ના અ4યાસ5મ માટ, અ<=ુનાતક પદવીમા ં(M.A., psychology) ઓછામા ં

ઓછા ૫૫ ટકા અને અ<$ુBૂચત 6િત અને અ<$ુBૂચત જન6િતના ઉમેદવારો માટ, પ૦ ટકા Fણુ 

હોવા જGર� છે.    

3. મા=ટરના Iિતમ સJ/વષ�<ુ ંપ.રણામ બાક� હશે, તો સJ-૩/વષ�-૧ના પ.રણામમા ંઉપર દશા�9યા 

'માણે ટકાવાર�ની Nતૂ�તા થતી હોય તો અરP કર� શકાશે. 

4. 'વેશ મેળ9યા પછ� પણ કોઇપણ તબSે શૈ*Bણક લાયકાત ક, અ;ય મા.હતી અUરૂ� ક, ખોટ� રVૂ 

કર,લી જણાશે તો 'વેશ રદ કર� શકાશે. 

5. અ4યાસ<ુ ંમાWયમ Fજુરાતી રહ,શે. લXશુોધ િનબધં(ડ�ઝટ[શન) Fજુરાતી અથવા I\ેP ભાષામા ં

કર� શકાશે. Fજુરાતી માWયમ િસવાય અ;ય માWયમમા ં અ4યાસ કરવા ઇ]છતા  

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



6. Fજુરાત સરકાર અને ક,;a સરકારના 'વત�માન િનયમો અ<સુાર અનામતના ધોરણો રહ,શે. 

7. Iધ ઉમેદવાર િસવાય કોઇપણ ઉમેદવારને � પેપરમા ં �ટલો સમય ફાળવવામા ં આ9યો છે, 

એનાથી વધારાનો સમય મળશે ન.હ. 

8. દર,ક ઉમેદવાર, પર�*ા ખડં છોડcા પહ,લા તેમ<ુ ં'dપJ ફરeજયાતપણે જમા કરાવવા<ુ ંરહ,શે. 

9. પ.રણામ<ુ ં અલગથી FણુપJક ક, 'માણપJક આપવામા ં આવશે ન.હ. જવાબપJકની Nનુ: 

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 આપવામા ંઆવશે ન.હ. 

12. એમ..ફલ.મા ંએકથી વU ુ િ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 Bચ�i;સ ^િુનવિસ_ટ�, $ભુાષચaં બોઝ િશ*ણ સjુંલ, સેકટર–20, ગાધંીનગર 

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 સNંણૂ� ભર�ને તેઓએ 

'વેશ પર�*ા સમયે સાથે  લાવવા<ુ ંરહ,શે. તેઓએ ૫૦૦/- ફ� ભરવાની ર,હ,શે. 

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,હ,શે. 

(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� માથંી qrૂsત 

આપવામા ંઆવશે.  તેઓ માટ, jુલ જtયાઓ પૈક� પ૦ ટકા જtયાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે. 

 'વેશપJ Bચ�i;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,શે. �યારબાદ આવેલી અરP ને 

Wયાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 'વેશપJમા ંિવગતો ભર� તેમા ંતા�તરનો પાસપોટ� સાઇઝના ફોટો 



ચuટાડ�ને ‘‘Bચ�i;સ ^િુનવિસ_ટ�’’ ગાધંીનગરના (Children’s University) નામે G. પ૦૦  ના 

.ડમા;ડ iાxટ અથવા તો ^િુનવિસ_ટ�  ખાતે રોકડમા ંતા. 30/06/2016 $ધુી રોજ સવાર, 11.00 

થી સા�ં 5.30 $ધુીમા ં ભર� શકાશે. સNંણૂ� ભર,લા અરP પJકો GબGમા/ંઆર.પી.એડ�/jુર�યર 

સેવાથી =વીકારવામા ંઆવશે. (બીજો અને ચોથો શિનવાર તેમજ રિવવાર, ર6 રહ,શે) 

(3) �
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• ૧૦૦ Fણુની પર�*ા તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ સવાર, ૧૧.૩૦ થી ૨.૩૦ વાtયા $ધુી 

• ઉમેદવાર, 'વેશ પર�*ાના સમય કરતા ં અડધો કલાક (૧૧.૦૦) પહ,લા પર�*ા =થળે હાજર 

રહ,વા<ુ ંરહ,શે. ૧૧-૪પ પછ� આવનારને પર�*ામા ં'વેશ મળશે નહh. 

• ઉpીણ� થવા<ુ ંધોરણ ૫૦ ટકા<ુ ંછે. 

• '{પJ<ુ ં=વGપ નીચે 'માણે રહ,શે. 

-   હ,|લુ*ી 'કારના '{ો (પ0 'dો)   પ0 Fણુ 

- }ૂંક જવાબી 'કારના '{ો (પ 'dો)   રપ Fણુ 

- િનબધં =વGપના '{ો (ર 'dો)     રપ Fણુ 

• M. Phil. (િશ*ણ) પર�*ાનો અ4યાસ5મ NET/SET qજુબ રહ,શે. ~યાર, Fણુ ફાળવણી નીચ ે

'માણે રહ,શે. 

- સશંોધન<ુ ંપ�િતશા� અને �કડાશા�<ુ ંસબંિંધત Hાન   ૪૦ Fણુ 

- .ફલોસોફ� અને સો=યોલોP       ૩૦ Fણુ 

- શૈ*Bણક મનોિવHાન       ૩૦ Fણુ 

• M. Phil. (મનોિવHાન) પર�*ાનો અ4યાસ5મ NET/SET qજુબ રહ,શે. ~યાર, Fણુ ફાળવણી નીચ ે

'માણે રહ,શે. 

- સશંોધન<ુ ંપ�િતશા� અને �કડાશા�<ુ ંસબંિંધત Hાન   ૪૦ Fણુ 

- મનોિવHાનના િસ�ાતંો અને સ'ંદાયો     ૬૦ Fણુ 

 (4)   9�-� 	
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• 6હ,રાતમા ંદશા�વેલી jુલ બેઠકો પૈક� પ૦ ટકા જtયાઓ ^.ુP.સી. JRF/NET/SET ઉતીણ� ઉમેદવારો 

માટ, અને તે િસવાયના ઉમેદવારો માટ, પ૦ ટકા જtયાઓ ફાળવવામા ંઆવશે. જtયાઓની આ 

ફાળવણી 'વેશ સિમિત �ારા કરવામા ંઆવશે. કોઇ એક ભાગમા ંજtયાઓ ખાલી રહ,શે તો વાઇસ 

ચા;સેલરના આદ,શ અ<સુાર જtયાઓ ભરાશે. 



• પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર જો Iિતમ તાર�ખ $ધુીમા ં ફ� જમા નહh કરાવે તો 'િત*ા યાદ�મા ં

રહ,લા ઉમેદવારને અ\તા5મ અ<સુાર 'વેશ આપવામા ંઆવશે. 

• 'વેશ પર�*ા અને અ<=ુનાતક Fણુના આધાર, નીચે દશા�વેલા ભારાકં qજુબ અ\તા5મ યાદ� 

બનાવવામા ંઆવશે. માJ 'વેશ મ�યાની મા.હતી 6હ,ર કરવામા ંઆવશે. Fણુાકંન 6હ,ર કરવામા ં

આવશે ન.હ.  

સબંિંધત મા=ટર પદવી પર�*ામા ંમેળવેલ ટકાના      ૨૦ ટકા         ભારાકં 

'વેશ પર�*ા        ૮0 ટકા  ભારાકં   

 (૫) ઉમેદવાર, અરPપJ સાથે ફોમ�મા ંજણાવેલ બધી જ લાયકાતોના 'માણપJો જોડવાના ંછે.  

૧. એસ.સી./એસ.ટ�.ના ઉમેદવારોએ 6િત<ુ ં'માણપJ જોડા`ુ.ં  

૨. ઓ.બી.સી.ના ંઉમેદવારોએ તેમ<ુ ંનોન.5િમલેયર 'માણપJ (તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ પછ� કઢાવે�ુ ં

મા;ય  ગણાશે.) જોડા`ુ.ં  

૩. શાર�.રક અપગંતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમ<ુ ં'માણપJ જોડા`ુ.ં  

૪. બી.એ./બી.કોમ./બી.એસ.સી. વગેર, FણુપJકની અને 'માણપJની નકલ 

૫. એમ.એ./એમ.કોમ./એમ.એસ.સી./એમ.એડ./એમ.એ. (એ~^કુ,શન) વગેર,ની FણુપJકની અને 

'માણપJકની નકલ 

૬.  UGC JRF/NET/SET 'માણપJકની નકલો  
 

■ 



ફોર્મ અન ેપ્રવશેપ્રક્રિયા ફી – રૂ. પ૦૦-૦૦ 

ચિલ્ડ્રન્સ યુચનવર્સસટી – ગાાંધીનગર 

 

 

  પીએિ.ડી. (Ph.D.) પ્રવશે – ર૦૧૬-૧૭ ર્ાચિતી અન ેસિૂનાઓ 

અગત્યની તારીખો 

Ph.D. 

ફોર્મ ભરવાની છેલ્ડ્લી તારીખ 7/07/2016 સાાંજે ૫.૩૦ સુધી 

પ્રવેશ પરીક્ષાની તારીખ  17/07/2016 સવારે ૧૧.૩૦ 

જૂથિિામ અને રુબરુ રુ્લાકાતની તારીખ તા.21/07/2016નાાં રોજ વેબસાઈટ પર સુિના ર્ુકાશે  

પક્રરણાર્ની તારીખ 08/08/2016 સવારે ૧૧.૦૦ 

ફી ભરવાની છેલ્ડ્લી તારીખ 24/08/2016 સાાંજે ૫.૩૦ સુધી 

(૧) સિૂનાઓ – 

1. પીએિ.ડી. ના અભ્યાસિર્ની જાિેરાતર્ાાં દશામવ્યા પ્રર્ાણેના ચવષયર્ાાં અને અન્ય ચવષયર્ાાં ર્ાસ્ટર  

(M.A., M.A.(Edu)., M.Com., M.Sc., M.Ed.) ર્ાાં ઓછાર્ાાં ઓછા ૫૫ ટકા અને અનુસૂચિત જાચત અને 

અનુસૂચિત જનજાચતના ઉરે્દવારો ર્ાટે પ૦ ટકા ગુણ િોવા જરૂરી છે.   

2. ર્ાસ્ટરના અાંચતર્ સત્ર/વષમનુાં પક્રરણાર્ બાકી િશે તો સત્ર-૩/વષમ-૧ના પક્રરણાર્ર્ાાં ઉપર દશામવ્યા પ્રર્ાણે ટકાવારીની 

પૂતમતા થતી િોય તો અરજી કરી શકાશે. 

3. પ્રવેશ રે્ળવ્યા પછી પણ કોઇપણ તબક્કે શૈક્ષચણક લાયકાત કે અન્ય ર્ાચિતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પ્રવેશ 

રદ કરી શકાશે. 

4. ર્િાલઘુશોધ ચનબાંધ (થીસીસ) અાંગ્રેજી ભાષાર્ાાં રજુ કરવાનો રિેશે. ર્ાધ્યર્ ચવશે વધુ ર્ાચિતી ર્ાટે  

 ઉરે્દવારોએ યુચનવર્સસટીના ચશક્ષણ ચવભાગનો સાંપકમ કયામ પછી જ અરજીપત્રક ભરવુાં. 

5. ગુજરાત સરકાર અને કેન્ર સરકારના પ્રવતમર્ાન ચનયર્ો અનુસાર અનાર્તના ધોરણો રિેશે.     

6. અાંધ ઉરે્દવાર ચસવાય કોઇપણ ઉરે્દવારને જે પેપરર્ાાં જેટલો સર્ય ફાળવવાર્ાાં આવ્યો છે, એનાથી વધારાનો સર્ય 

ર્ળશે નચિ. 

7. દરેક ઉરે્દવારે પરીક્ષા ખાંડ છોડ્યા પિેલા તેર્નુાં પ્રશ્નપત્ર ફરચજયાતપણે જર્ા કરાવવાનુાં રિેશે. 

8. પક્રરણાર્નુાં અલગથી ગુણપત્રક કે પ્રર્ાણપત્રક આપવાર્ાાં આવશે નચિ. જવાબપત્રકની પુન: િકાસણી થઇ શકશે નચિ. 

9. અાંધ ઉરે્દવારે રાઇટરની ઉપલબ્ધતા ર્ાટે યુચનવર્સસટીને અરજીપત્રક સાથે જ એક અલગથી અરજી કરવાની રિેશે.  

10. ઉરે્દવારને કોઇપણ પ્રકારનુાં TA/DA આપવાર્ાાં આવશે નચિ. 

11. પરીક્ષા ર્ાટેનુાં સ્થળ ચિલ્ડ્રન્સ યુચનવર્સસટી, સુભાષિાંર બોઝ ચશક્ષણ સાંકુલ, સેકટર–20, ગાાંધીનગર રિેશે.  

12. જે ઉરે્દવારે પ્રવેશપરીક્ષા આપવાની છે તેઓએ Office Copy વાળુ Admit card  ફોટો લગાવીને અરજીપત્રક સાથે 

ર્ોકલવાનુાં રિેશે. જયારે  Student Copy વાળુ Admit card સાંપૂણમ ભરીને તેઓએ પ્રવેશ પરીક્ષા સર્યે સાથે  લાવવાનુાં 

રિેશે. તેઓએ ૫૦૦/- ફી ભરવાની રેિેશે. 



13. જે ઉરે્દવારે JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ કરેલ છે તેઓને પ્રવેશ પરીક્ષા આપવાની રિેતી નથી. તેઓએ 

JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ કયામનુાં પ્રર્ાણપત્ર અરજીપત્રક સાથે ર્ોકલવાનુાં રિેશે. તેઓએ Admit card  ર્ોકલવાનુાં 

રિેશે નચિ. તેઓએ ૨૫૦/- ફી ભરવાની રેિેશે. 

(૨) ફી 

 શૈક્ષચણક વષમ ૨૦૧૬-૧૭ ર્ાટેની ફોર્મ ૨૫૦/- અને પ્રવેશ પરીક્ષા ફી રૂ. ૨૫૦/- છે. (ફી પરત ર્ળવાપાત્ર નથી.) 

 UGC JRF/NET/SET ઉત્તીણમ ઉરે્દવારોને પ્રવેશ પરીક્ષા અને પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ર્ાાંથી રૂ્ચક્ત આપવાર્ાાં આવશે.  તેઓ 

ર્ાટે કુલ જગ્યાઓ પૈકી પ૦ ટકા જગ્યાઓ અનાર્ત રાખવાર્ાાં આવશે. 

 પ્રવેશપત્ર ચિલ્ડ્રન્સ યુચનવર્સસટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે અને ફોર્મ ભરીન ેપરત 

કરવાની છેલ્ડ્લી તારીખ 07/07/2016 રિેશે. ત્યારબાદ આવેલી અરજી ને ધ્યાનર્ાાં લેવાર્ાાં આવશે નિી. પ્રવેશપત્રર્ાાં 

ચવગતો ભરી તેર્ાાં તાજેતરનો પાસપોટમ સાઇઝના ફોટો િોંટાડીને ‘‘ચિલ્ડ્રન્સ યુચનવર્સસટી’’ ગાાંધીનગરના (Children’s 

University) નારે્ રૂ. પ૦૦  ના ક્રડર્ાન્ડ રાફ્ટ અથવા તો યુચનવર્સસટી  ખાતે રોકડર્ાાં તા. 07/07/2016 સધુી રોજ સવાર ે

11.00 થી સાાંજે 5.30 સુધીર્ાાં ભરી શકાશે. સાંપૂણમ ભરેલા અરજી પત્રકો રૂબરૂર્ાાં/આર.પી.એડી/કુરીયર સેવાથી 

સ્વીકારવાર્ાાં આવશે. (બીજો અને િોથો શચનવાર તેર્જ રચવવારે રજા રિેશે) 

 

(૩) ચવષય સાંબાંચધત સાંશોધન સજ્જતા અાંગનેી પ્રવશેપરીક્ષા 

 ૧૦૦ ગુણની પરીક્ષા તા. તા.17/07/2016નાાં રોજ સવારે ૧૧.૩૦ થી ૨.૩૦ સુધી.  

 ઉરે્દવારે પ્રવેશ પરીક્ષાના સર્ય કરતાાં અડધો કલાક (૧૧.૦૦) પિેલા પરીક્ષા સ્થળે િાજર રિેવાનુાં રિેશે. પરીક્ષા શરુ 

થયાના ૧૫ ચર્નીટ પછી આવનારને પરીક્ષાર્ાાં પ્રવેશ ર્ળશે નિીં. 

 જૂથ િિામ અને રુબરુ રુ્લાકાતની તા.21/07/2016નાાં રોજ વેબસાઈટ પર સુિના રુ્કાશે તે સર્યે રિેશે. 

 ઉત્તીણમ થવાનુાં ધોરણ ૫૦ ટકાનુાં છે. 

 પ્રશ્રપત્રનુાં સ્વરૂપ નીિે પ્રર્ાણે રિેશે. 

-   િેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્રો (પ0 પ્રશ્નો)   પ0 ગુણ 

- ટૂાંક જવાબી પ્રકારના પ્રશ્રો (પ પ્રશ્નો)   રપ ગુણ 

- ચનબાંધ સ્વરૂપના પ્રશ્રો (ર પ્રશ્નો)   રપ ગુણ 

 Ph.D. (ચશક્ષણ) પરીક્ષાનો અભ્યાસિર્ NET/SET રુ્જબ રિેશે. જ્યારે ગુણ ફાળવણી નીિે પ્રર્ાણે રિેશે. 

- સાંશોધનનુાં પદ્વચતશાસ્ત્ર અને આાંકડાશાસ્ત્રનુાં સાંબાંચધત જ્ઞાન   ૪૦ ગુણ 

- ચશક્ષણની તાચત્વક અને સર્ાજશાસ્ત્રીય આધારચશલાઓ   ૩૦ ગુણ 

- શૈક્ષચણક ર્નોચવજ્ઞાન      ૩૦ ગુણ 

(૪)   અાંચતર્ પ્રવશે બાબત ે

 જાિેરાતર્ાાં દશામવેલી કુલ બેઠકો પૈકી પ૦ ટકા જગ્યાઓ યુ.જી.સી. JRF/NET/SET ઉતીણમ ઉરે્દવારો ર્ાટે અને તે 

ચસવાયના ઉરે્દવારો ર્ાટે પ૦ ટકા જગ્યાઓ ફાળવવાર્ાાં આવશે. જગ્યાઓની આ ફાળવણી પ્રવેશ સચર્ચત દ્વારા કરવાર્ાાં 

આવશે. કોઇ એક ભાગર્ાાં જગ્યાઓ ખાલી રિેશે તો ર્ાનનીય વાઇસ િાન્સેલરના આદેશ અનુસાર જગ્યાઓ ભરાશે. 

 પસાંદગી પારે્લ ઉરે્દવાર જો અાંચતર્ તારીખ સુધીર્ાાં ફી જર્ા નિીં કરાવે તો પ્રચતક્ષા યાદીર્ાાં રિેલા ઉરે્દવારને 

અગ્રતાિર્ અનુસાર પ્રવેશ આપવાર્ાાં આવશે. 

http://www.cugujarat.ac.in/


 અનુસ્નાતક ગુણ, પ્રવેશ પરીક્ષા,  જૂથ િિામ અને રુબરુ રુ્લાકાતના આધારે નીિે દશામવેલા ભારાાંક રુ્જબ અગ્રતાિર્ યાદી 

બનાવવાર્ાાં આવશે. ર્ાત્ર પ્રવેશ ર્ળ્યાની ર્ાચિતી જાિેર કરવાર્ાાં આવશે. ગુણાાંકન જાિેર કરવાર્ાાં આવશે નચિ.  

સાંબાંચધત ર્ાસ્ટર પદવી પરીક્ષાર્ાાં રે્ળવેલ ટકાના      20 ટકા      ભારાાંક 

પ્રવેશ પરીક્ષા      40 ટકા      ભારાાંક   

જૂથ િિામ અને રુબરુ રુ્લાકાત    40 ટકા  ભારાાંક 

(૫) ઉરે્દવારે અરજીપત્ર સાથે ફોર્મર્ાાં જણાવેલ બધી જ લાયકાતોના પ્રર્ાણપત્રો જોડવાનાાં છે.  

૧. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉર્ેદવારોએ જાચતનુાં પ્રર્ાણપત્ર જોડાવુાં.  

૨. ઓ.બી.સી.નાાં ઉરે્દવારોએ તેર્નુાં નોનક્રિચર્લેયર પ્રર્ાણપત્ર (તા. ૦૧/૦૪/ર૦૧૬ પછી કઢાવેલુાં ર્ાન્ય  ગણાશે.) 

જોડાવુાં.  

૩. શારીક્રરક અપાંગતા ધરાવતા ઉરે્દવારોએ તેર્નુાં પ્રર્ાણપત્ર જોડાવુાં.  

૪. બી.એ./બી.કોર્./બી.એસ.સી. વગેરે ગુણપત્રકની અને પ્રર્ાણપત્રની નકલ 

૫. એર્.એ./એર્.કોર્./એર્.એસ.સી./એર્.એડ./એર્.એ. (એજ્યુકેશન) વગેરેની ગુણપત્રકની અને પ્રર્ાણપત્રકની નકલ 

૬.  UGC JRF/NET/SET પ્રર્ાણપત્રકની નકલો  

■ 

 


