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12 થી 20 સપ્ટે મ્ બર, 2021
અનુસ્ નાતક (P.G.) 55%

અનુસ્ નાતક

(P.G.) 55% & M.Ed. 55%
OR M.A. (Education 55%)

સૂચનાઓ –
1. અનુસૂવિત જાવત, અનુસૂવિત જનજાવત અને ઓબીસી ઉર્ેદવારો ર્ાટે અનુસ્ નાતક કક્ષાના ગુિોર્ાં પ ટકાની
વનયર્ાનુસાર છૂટછાટ આપવાર્ાં આવશે.
2. વશક્ષિશાસ્ત્ર શાખાર્ાં અરજી કરનાર વવદ્યાથીએ બંને અનુસ્ નાતક P.G.& M.Ed. ર્ાં 55% ફરવજયાત છે
અથવા M.A. Edu.ર્ાં 55% સાથે ર્ાકમ શીટ અને પ્રર્ાિપત્ર સાથે જોર્વાં ફરવજયાત છે.(ઓનલાઇન અને
હાર્મ કોપી)
3. પ્રવેશ ર્ેળવ્યા પછી કોઇ પિ તબક્કે શૈક્ષવિક લાયકાત કે અન્ય ર્ાવહતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જિાશે તો
પ્રવેશ રદ કરવાર્ાં આવશે.
4. ગુજરાત સરકારના પ્રવતમર્ાન અનાર્તનાં ધોરિો અનુસાર પ્રવેશ આપવાર્ાં આવશે.
5. પ્રવેશ પરીક્ષાર્ાં અંધ ઉર્ેદવાર વસવાય કોઇપિ ઉર્ેદવારને વનયત સર્ય કરતાં વધારાનો સર્ય ર્ળશે નવહ. અંધ
ઉર્ેદવારે રાઇટરની ઉપલબ્ધતા ર્ાટે યુવનવવસમટીને પ્રવેશ અરજીપત્રક સાથે જ એક અલગથી અરજી કરવાની રહેશે.
6. પ્રવેશ પરીક્ષાના પહરણામનું અલગથી ગણપત્રક કે પ્રમાણપત્ર આપવામાું આવશે નહિ. જવાબપત્રકની પન:

ચકાસણી થઇ શકશે નહિ.
7.

પરીક્ષા ર્ાટે નું સ્થળ વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી, સુભાષિંદ્ર બોિ વશક્ષિ સંકુલ, છ-૫ પાસે, વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી સકમ લ,
સેકટર–20, ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૨૧ રહેશે. ઉર્ેદવારે પ્રવેશપ્રવિયા દરવર્યાન સ્વખિે આવવાનું રહેશે.

8. ઉર્ેદવારે અરજી online કરવાની રહેશે. અરજી કયામ બાદ અરજીની વપ્રન્ટ કોપી, પ્રર્ાવિત નકલો સાથે Ph.D. સેલ,
વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી ગાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ/પોસ્ટ/ કુ વરયર દ્વારા તારીખ ૧૧.૦૯.૨૦૨૧ સાંજ ે ૫.૩૦ ક્લાક સુધીર્ાં
પહોિાર્વાનું રહેશે (બીજો અને િોથો શવનવાર, રવવવાર તેર્જ જાહેર રજાના વદવસો વસવાય) ત્યારબાદ ર્ળે લ
અરજી કોઈ પિ સંજોગોર્ાં ધ્યાનર્ાં લેવાર્ાં આવશે નહીં.
અરજી મોકલવાનું સરનામું:
કો-ઓવર્મ નેટર શ્રી,

પીએિ.ર્ી. સેલ
વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી
છ-૫ વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી સકમ લ પાસે,
સુભાષિંદ્રબોિ વશક્ષિ સંકુલ,
સેકટર-૨૦,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૨૧
9. જે ઉર્ેદવારે JRF/NET/SET તથા વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી ર્ાંથી M.Phil. પરીક્ષા પાસ કરેલી છે તેઓએ પ્રવેશ ફોર્મ
ભરવું ફરવજયાત છે, પરં તુ તેઓને પ્રવેશ પરીક્ષા આપવાની રહેતી નથી. તેઓએ JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ
કયામનું પ્રર્ાિપત્ર અરજીપત્રક સાથે ર્ોકલવાનું રહેશ.ે
10. ફોર્મ ભરવાની વવગત ર્ાટે વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટીની વેબસાઇટ http://www.cugujarat.ac.in/Admission પરની
સૂિનાઓનું પાલન કરવું.
11. શૈક્ષવિક વષમ 2021-22 ર્ાટે ની પ્રવેશપ્રવિયા ફી 1000 રૂવપયા (OPEN) અને 750 રૂવપયા અનુસૂવિત જાવત(SC),
અનુસૂવિત જનજાવત (ST), ઓબીસી (OBC) અને ઈર્બ્લ્યુએસ (EWS) ઉર્ેદવારો ર્ાટે છે જે કોઈ પિ સંજોગોર્ાં
પરત ર્ળવાપાત્ર નથી.
12. UGC JRF/NET/SET ઉત્તીિમ ઉર્ેદવારો તથા વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટીર્ાંથી એર્.વફલ. કરેલ ઉર્ેદવારોને પ્રવેશ
પરીક્ષાર્ાંથી ર્ુવિ આપવાર્ાં આવશે.
13. વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટીર્ાંથી અનુસ્ નાતક (P.G.) અથવા એર્.વફલ. કરેલ ઉર્ેદવારો ર્ાટે કુ લ જગ્યાઓ પૈકી ૯૦ ટકા
જગ્યાઓ અનાર્ત છે.
14. પ્રવેશ પરીક્ષાના કુ લ ગુિ ૧૦૦ રહેશે, જેર્ાં ઉત્તીિમ થવાનું ધોરિ ૫૦ ટકાનું રહેશે.
15. પ્રશ્રપત્રનું સ્વરૂપ નીિે પ્રર્ાિે રહેશે .
- હેતુલક્ષી (MCQ ) પ્રકારના ૫૦ પ્રશ્રો

૫૦ ગુિ

-

ટૂં ક જવાબી પ્રકારના પ્રશ્રો

૨૫ ગુિ

-

વનબંધ સ્વરૂપના પ્રશ્રો

૨૫ ગુિ

16. પસંદગી પાર્ેલ ઉર્ેદવાર જો અંવતર્ તારીખ સુધીર્ાં ફી જર્ા નહીં કરાવે તો પ્રતીક્ષા યાદીર્ાં રહેલા ઉર્ેદવારને
અગ્રતાિર્ અનુસાર પ્રવેશ આપવાર્ાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ પ્રવેશયાદી વેબસાઈટ પર પ્રવસદ્ધ થાય તેની
સાથે જિાવવાર્ાં આવશે.
17. અનુસ્ નાતક ગુિ, GDPIના આધારે નીિે દશામવેલા ભારાંક ર્ુજબ અગ્રતાિર્ યાદી બનાવવાર્ાં આવશે.
અનુસ્ તાનક (P.G.)ના ગુિ

૭૦ %

GDPI ના ગુિ

૩૦%

18. ર્ાત્ર પ્રવેશ ર્ળ્યાની ર્ાવહતી જાહેર કરવાર્ાં આવશે. ગુિાંકન જાહેર કરવાર્ાં આવશે નવહ. પવરિાર્ને પર્કારી
શકાશે નવહ.
19. પ્રવેશ પરીક્ષાર્ાં તેર્જ રૂબરૂ ર્ુલાકાત બંનેર્ાં ૫૦% ગુિ પ્રાપ્ત કરનાર ઉર્ેદવારને જ અંવતર્ પ્રવેશયાદીર્ાં સ્થાન
ર્ળશે.
20. ઉર્ેદવારે અરજીપત્ર સાથે ફોર્મર્ાં જિાવેલ બધી જ શૈક્ષવિક લાયકાતોના પ્રર્ાિપત્રો જોર્વાનાં રહેશે. ઉપરાંત
નીિેનાર્ાંથી લાગુ પર્તા પ્રર્ાિપત્રોની સ્વપ્રર્ાવિત નકલો જોર્વાની રહેશે. (વશક્ષિશાસ્ત્ર શાખાર્ાં અરજી
કરનાર વવદ્યાથીએ PG ની બંને ર્ાકમ શીટ અને પ્રર્ાિપત્ર સાથે જોર્વા ફરજીયાત છે.(ઓનલાઇન અને
હાર્મ કોપી)
૧. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉર્ેદવારોએ જાવતનું પ્રર્ાિપત્ર અવશ્ય જોર્વું.

૨. ઓ.બી.સી.ના ઉર્ેદવારોએ તેર્નું ગુજરાત સરકારનું (પવરવશષ્ઠ-૪) ર્ાન્ય નોનવિવર્લેયર પ્રર્ાિપત્ર
જોર્વું.
૩. EWS કે ટેગરીના ઉર્ેદવારોએ તેર્નું તાજેતરનું ર્ાન્ય પ્રર્ાિપત્ર જોર્વું.
૪. વદવ્યાંગ ઉર્ેદવારોએ તે અંગેનું પ્રર્ાિપત્ર જોર્વું.
૫. પોસ્ટ ગ્રેજ્વુએટના ગુિપત્રકની નકલ જોર્વી.
૬. UGC JRF/NET/SET પ્રર્ાિપત્રકોની નકલો જોર્વી.
૭. વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટીર્ાંથી M.Phil હોય તો તેના ગુિપત્રકની નકલ જોર્વી.
૮. અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો.
21. જેની અરજીની હાર્મ કોપી તર્ાર્ દસ્તાવેજો સાથે વનયત સર્યર્ાં નવહ આવે તો તેની અરજી ધ્યાને લેવાર્ાં
આવશે નવહ.
22. Ph.D. પ્રવેશ ૨૦૨૧-૨૨ ર્ાટે પ્રવેશ સંદભે કોઈ પિ વનિમય કરવાનો અબાવધત અવધકાર ર્ાનનીય કુ લપવતશ્રીનો
રહેશે.
પ્રો. સંજય ગુપ્તા
કો-ઓવર્મ નેટર શ્રી,
પીએિ.ર્ી. સેલ
વિલ્ર્ર ન્સ યુવનવવસમટી
ગાંધીનગર

