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પરિપત્ર 

 

વિષય: Ph.D.કોર્સિકસ (ઓનલાઈન) માાં ભાગ લિેા બાબત.  

 

આથી યુવનિર્ર્સટીના તમામ ભિનોના અધ્યક્ષશ્રીઓ/તમામ માન્ય પીએચ.ડી. ર્ુપિિાઈઝિ/ગાઈડશ્રીઓ તથા 

Ph.D.િીર્ચસ સ્કોલર્સને માન. કુલપવતશ્રીના આદેશાનુર્ાિ જણાિિાનુકે ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી ખાતે 

પીએચ.ડી.ની પદિી માટે નોંધાયેલા તમામ વિદ્યાથીઓનુાં યુ.જી.ર્ી. ના પીએચ.ડી. માટેના વિવિધ િેગ્યુલેશન,  ભક્તકવિ 

નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટીના ર્ાંબાંવધત ઓડીનન્ર્ પ્રમાણે પીએચ.ડી કોષસિકસ કિિાનુાં થાય છે જે પીએચ.ડી. સ્કોલર્સ િષસ 

૨૦૧૮ અને િષસ ૨૦૧૯ માાં ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટીમાાં િજીસ્ટડસ થયેલા છે તેઓએ HRDC(એકેડેવમક 

સ્ટાફ કોલેજ), ગુજિાત યુવનિર્ર્સટી અને ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટીનાાં ર્ાંયુક્ત ઉપક્રમે યોજેલ Online કોર્સિકસ  

કિિાનુાં થાય છે. આ કોર્સ િકસ Human Resource Development Centre (HRDC), ગુજિાત યુવનિર્ર્સટી, 

અમદાિાદ દ્િાિા તૈયાિ કિિામાાં આિેલ  blended mode થી કિિાનુાં થાય છે. તેથી આપના વિભાગમાાં નોંધાયેલા 

તમામ વિદ્યાથીઓને નીચેની ર્ુચના આપિા જણાિિામાાં આિે છે.  

1. પીએચ.ડી. કોષસિકસ બાબતની તમામ માવહતી Ph.D. Coursework પિ ક્લીક કિિાથી ઉપલબ્ધ થશે. 

2. કોર્સિકસમાાં છ ક્રેડીટનો કોર્સ ઓનલાઈન કિિાનો છે જે Ph.D.સ્કોલિ ઓનલાઈન પોતાનાાં ઘિે, અને પોતાની 

અનુકુળતા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટિ/મોબાઈલ ફોન/લેપટોપ અને ઇન્ટિનેટનો ઉપયોગ કિી પ્રવત રદન બે કલાક લેખે ત્રીર્ 

રદિર્માાં પૂણસ કિિાનો િહેશે જેમાાં ઓનલાઈન લેક્ચર્સ, ટાસ્ક્ર્, એર્ાઇન્મેન્્ર્, એમર્ીકયુ, વક્િઝ પ્રેઝન્ટેર્ન 

િગેિે કિિાના િહેશે. ત્યાિબાદ પિીક્ષા આપિાની િહેશે જેની ફી રૂ.૧૦૦૦/- પિીક્ષા ર્મયે અલગથી ભિિાની 

િહેશે.  

3. પીએચ.ડી. કોષસિકસ કિિા ઇચ્છતા તમામ વિદ્યાથીઓએ આ િેબર્ાઈટ પિથી પીએચ.ડી. કોષસિકસ માટે િજીસ્રેશન 

કિાિિાની નીચે આપેલ લીંક પિ વક્લક કિી ઓનલાઈન રૂ. ૨૫૦૦/- િજીસ્રેશન ફી ભિી, િેબર્ાઈટ પિ આપેલ 

ર્ુચના મુજબ િજીસ્રેશન કિિાનુાં થાય છે. 

4. કોર્સિકસ માટે તા: ૦૬/૦૭/૨૦૨૦ થી ૩૦/૦૭/૨૦૨૦ ર્ુધીમાાં online Registration આ લીંક પિ  
કિાિિાનુાં િહેશે https://forms.gle/HvTMvGtj7GxJNV868 

5. પ્રત્યેક ર્ુપરવાઈઝિ/ગાઈડશ્રીએ પોતાનાાં માગસદશસન હેઠળ ર્ાંશોધન કિતા વિદ્યાથીઓ ઓનલાઈન િજીસ્રેશન 

કિી  કોર્સિકસ પૂણસ કિે તેની તકેદાિી િાખિાની િહેશે.   

https://hrdc.gujaratuniversity.ac.in/home
https://forms.gle/HvTMvGtj7GxJNV868
https://forms.gle/HvTMvGtj7GxJNV868
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6. કોર્સિકસ શરુ થિાની ર્ાંભવિત તાિીખ ૧૦/૦૮/૨૦૨૦ િહેશે. 

7. વિદ્યાથીએ સ્કેન કિેલ પાર્પોટસ ર્ાઈઝનો ફોટો , આ ર્ાથે ર્ામેલ નમુના મુજબનુાં ડીકલેિેશન ફોમસ (પરિવશષ્ટ-૨) 

અને પીએચ.ડી. િજીસ્રેશન ર્ટીફીકેટ/ પીએચ.ડી િજીસ્રેશન ફી ભયાસની પાિતી િગેિે તૈયાિ િાખિાના િહેશે. જે 

ફોમસ ભિતી િખતે અપલોડ કિિાના િહેશે.  

8. ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી પીએચ.ડી. ઓડીનન્ર્ ૧૪.૪ પ્રમાણે વિદ્યાથીઓ ૧૦ ક્રેડીટ કોષસિકસ 

ફિજીયાત કિિાનુાં થાય છે.  

9. કોષસિકસ HRDC, Gujarat University દ્િાિા બ્લેન્ડેડ મોડમાાં કિિામાાં આિશે. જેની ર્ાંપૂણસ વિગતો  

િજીસ્રેશન કિાવ્યા બાદ આપના ઇમેલ પિ મોકલી આપિામાાં આિશે. 

10. બાકીની ૪ ક્રેડીટ માટેનુાં કોર્સિકસ ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી પીએચ.ડી. ઓડીનન્ર્ ૧૪.૪ પ્રમાણે  

ર્ાંલગ્ન વિભાગ, ર્ાંસ્થા કે કોલેજમાાં વિદ્યાથીના ર્ુપિિાઈઝિ/ગાઈડના માગસદશસન મુજબ વિષયને લગતુાં કોર્સિકસ 

કિિાનુાં િહેશે. 

11. ર્દિ વિષયને લગતા ૪ ક્રેડીટ કોર્સિકસ પૂણસ થતા વિદ્યાથીના ર્ુપિિાઈઝિ/ગાઈડ તેના વિષયને લગતા ૪ ક્રેડીટના 

કોર્સિકસનુાં મૂલયાાંકન કિશે અને ર્ુપિિાઈઝિ/ગાઈડ પોતાના તેમજ તેમના હેડ ઓફ ડીપાટસમેન્ટ (યુવનિર્ર્સટી 

વિભાગના રકસ્ર્ામાાં) અથિા વપ્રન્ર્ીપાલ કે ર્ાંસ્થાના િડાના ર્હી અને વર્ક્કા ર્ાથે આ ર્ાથે પરિવશષ્ટ-૧ માાં 

આ્યા મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર ખાનગી િીતે ૩૦/૦૮/૨૦૨૦ ર્ુધીમાાં Director, Human Resource 

Development Centre (HRDC), Gujarat University, Ahmedabad નાાં 

submission@hrdcgujarat.ac.in પિ ઇમેલ દ્િાિા મોકલી આપિાનુાં િહેશે. ચાિ (૪) ક્રેડીટનુાં પ્રમાણ પત્ર િજુ 

ન કિનાિને કોર્સિકસ પૂણસ કયાસનુાં પ્રમાણપત્ર આપિામાાં આિશે નવહ.  

12. સદિ કોષસિકસમાાં ઉતીણસ થિા માટે આ ૬ ક્રેડીટનુાં મૂલયાાંકન કે જે ૬૦ માકસર્નુાં િહેશે તેમાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૫% 

એટલેકે ૩૩ માક્ર્સ મેળિિાના િહેશે અને ૪ ક્રેડીટનુાં મૂલયાાંકન કે જે ૪૦ માકસર્નુાં િહેશે તેમાાં ઓછામાાં ઓછા 

૫૫% એટલેકે ૨૨ માક્ર્સ મેળિિાના િહેશે. 

13. Human Resource Development Centre (HRDC), દ્િાિા કિિામાાં આિેલ ૬ ક્રેડીટ (ઓનલાઈન) અને 

ર્ાંબાંવધત ર્ુપિિાઈઝિ/ગાઈડ દ્િાિા કિિામાાં આિેલ ૪ ક્રેડીટનુાં કોર્સિકસ આમ ૧૦ ક્રેડીટનુાં કોષસિકસ પૂણસ કયે  

જરૂિી ર્બમીશન, મૂલયાાંકન, પિીક્ષાનુાં પરિણામ અને વિદ્યાથીના ર્મગ્ર દેખાિને આધાિે કોર્સિકસ પૂણસતાનુાં 

પ્રમાણપત્ર િજીસ્રાિ, ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી, જુનાગઢ અને Director, Human Resource 

mailto:submission@hrdcgujarat.ac.in
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Development Centre (HRDC) દ્િાિા ર્યુાંકત િીતે આપિામાાં આિશે જે દિેક વિદ્યાથીએ પીએચ.ડી. 

વર્નો્ર્ીર્ જમા કિાિતી િખતે ર્ક્ષમ અવધકાિી ર્મક્ષ િજુ કિિાનુાં િહેશે અન્યથા તેમનો થીર્ીર્ યુવનિર્ર્સટી 

દ્િાિા સ્િીકાિિામાાં આિશે નહી. 

14. કોર્સિકસ પૂણસ થયેથી કોર્સિકસ કમ્પ્લીશન ર્ટીફીકેટ phdbknmu@gmail.com પિ મોકલી આપિાનુાં િહેશે.  

 

 

ડો.રફિોઝ શેખ  

Ph.D.કોર્સ કોઓડીનેટિ 

ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી 

જુનાગઢ  

 

જા.નાં.:બીકેએનએમયુ/એકેડેવમક/Ph.D./૦૧/૨૦૨૦  

ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી,  

ગિન્મેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પપર્, 

ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી િોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨ ૨૬૩  

તા: ૦૪/૦૭/૨૦૨૦  

 

પ્રવત, 

• ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટીના તમામ વિભાગના અધ્યક્ષશ્રીઓ 

• ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટી દ્િાિા માન્યતા પ્રા્ત તમામ પીએચ.ડી. ર્ુપિિાઈઝિ/ગાઈડશ્રીઓ  

• ભક્તકવિ નિસર્ાંહ મહેતા યુવનિર્ર્સટીમાાં િજીસ્ટિ થયેલ તમામ Ph.D. સ્કોલર્સ 

ર્ાદિ િિાના: 

• માનનીય કુલપવતશ્રી/કુલર્વચિશ્રીના અાંગત ર્વચિ  

mailto:phdbknmu@gmail.com



