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પ રપ
િવષય: Ph.D.કોસવક-૨૦૨૧ (ઓનલાઈન) માં ર
આથી યુિનવ સટીના તમામ ભવનોના અ ય

શ
ે ન કરાવવા બાબત.

ીઓ/તમામ મા ય પીએચ.ડી. સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીઓતથા

Ph.D. રીસચ કોલસને માન. કુલપિત ીના આદેશાનુસાર જણાવવાનુકે ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી ખાતે
પીએચ.ડી.ની પદવી માટે વષ ૨૦૨૦માં ન ધાયેલા તમામ િવ ાથ ઓનું યુ. .સી. ના પીએચ.ડી. માટેના િવિવધ
રે યુલેશ સ, ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીના સંબંિધત ઓડ ન સ માણે પીએચ.ડી કોષવક કરવાનું થાય છે જે
પીએચ.ડી. કોલસ વષ ૨૦૨૦માં ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીમાં ર

ટડ થયેલા છે તેઓએ એચ.આર.ડી.સી.

(એકેડેિમક ટાફ કોલેજ), ગુજરાત યુિનવ સટી અને ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીનાં સંયુ ત ઉપ મે યોજે લ
Online કોસવક કરવાનું થાય છે . આ કોસ વક Human Resource Development Centre (HRDC), ગુજરાત
યુિનવ સટી, અમદાવાદ વારા ઓનલાઈન કરવાનું થાય છે . તેથી આપના િવભાગમાં ન ધાયેલા તમામ િવ ાથ ઓને
નીચેની સુચના આપવા જણાવવામાં આવે છે .
1. પીએચ.ડી.

કોષવક

બાબતની

તમામ

માિહતી

https://hrdc.gujaratuniversity.ac.in/hrdc-

Download પર લીક કરવાથી ઉપલ ધ થશે.
2. કોસવકમાં છ ેડીટનો કોસ ઓનલાઈન કરવાનો છે જે Ph.D. કોલર ઓનલાઈન પોતાનાં ઘરે, અને પોતાની
અનુકુળતા માણે કો યુટર/મોબાઈલ ફોન/લેપટોપ અને ઇ ટરનેટનો ઉપયોગ કરી િત દન બે કલાક લેખે ીસ
દવસમાં પૂણ કરવાનો રહેશે જે માં ઓનલાઈન લે ચસ, ટા સ, એસાઇ મે સ, એમસીકયુ, િ વઝ, ેઝ ટેસન
વગેરે કરવાના રહેશ.ે યારબાદ પરી ા આપવાની રહેશે જે ની ફી .૧૦૦૦/- પરી ા સમયે અલગથી ભરવાની
રહેશ.ે
3. પીએચ.ડી. કોષવક કરવા ઇ છતા તમામ િવ ાથ ઓએ આ વેબસાઈટ પરથી પીએચ.ડી. કોષવક માટે ર
કરાવવાની નીચે આપેલ લ ક પર િ લક કરી ઓનલાઈન . ૨૫૦૦/- ર
સુચના મુજબ ર

ેશન

ેશન ફી ભરી, વેબસાઈટ પર આપેલ

ેશન કરવાનું થાય છે .

4. કોસવક માટે તા: ૧૨/૦૪/૨૦૨૧ થી ૨૨/૦૪/૨૦૨૧ સુધીમાં નીચે આપેલ લ ક પર િ લક કરી ર

ેશન

કરાવવાનું રહેશે https://forms.gle/6XDmPA9mGZuBYoC69
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5.

યેક સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીએ પોતાનાં માગદશન હેઠળ સંશોધન કરતા િવ ાથ ઓ ઓનલાઈન ર

ેશન કરી

કોસવક પૂણ કરે તેની તકેદારી રાખવાની રહેશ.ે
6. કોસવક સંભિવત રીતે મે, ૨૦૨૧ મિહનાના થમ સ તાહમાં શ થશે. અને તેની પરી ા સંભિવત રીતે જુ ન૨૦૨૧ મિહનાના થમ સ તાહમાં યો શે.
7. િવ ાથ એ કેન કરેલ પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો , આ સાથે સામેલ નમુના મુજબનું ડીકલેરેશન ફોમ (પ રિશ -૨)
અને પીએચ.ડી. ર

ેશન સટ ફીકેટ/ પીએચ.ડી ર

ેશન ફી ભયાની પાવતી વગેરે તૈયાર રાખવાના રહેશ.ે જે

ફોમ ભરતી વખતે અપલોડ કરવાના રહેશ.ે
8. ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી પીએચ.ડી. ઓડ ન સ ૧૪.૪

માણે િવ ાથ ઓ ૧૦ ેડીટ કોષવક

ફર યાત કરવાનું થાય છે .
9. કોષવક HRDC, Gujarat University વારા ઓનલાઈન મોડમાં કરવામાં આવશે. જે 6 ેડીટનો રહેશ.ે
જે ની સંપૂણ િવગતો ર

ેશન કરા યા બાદ UGC HRDC ની સાઈટ ઉપર ઉપલ ધ થશે.

10. બાકીની ૪ ેડીટ માટેનું કોસવક ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી પીએચ.ડી. ઓડ ન સ ૧૪.૪ માણે
સંલ ન િવભાગ, સં થા કે કોલેજમાં િવ ાથ ના સુપરવાઈઝર/ગાઈડના માગદશન મુજબ િવષયને લગતું કોસવક
કરવાનું રહેશ.ે જે ની સંપૂણ માિહતી આ સાથે સામેલ Annexure-III માં આપેલ છે .
11. સદર િવષયને લગતા ૪ ેડીટ કોસવક પૂણ થતા િવ ાથ ના સુપરવાઈઝર/ગાઈડ તેના િવષયને લગતા ૪ ેડીટના
કોસવકનું મૂ યાંકન કરશે અને સુપરવાઈઝર/ગાઈડ પોતાના તેમજ તેમના હેડ ઓફ ડીપાટમે ટ (યુિનવ સટી
િવભાગના ક સામાં) અથવા િ સીપાલ કે સં થાના વડાના સહી અને િસ કા સાથે આ સાથે પ રિશ -૧ માં
આ યા મુજબનું
Development

માણપ
Centre

ખાનગી રીતે ૧૫/૦૬/૨૦૨૧ સુધીમાં Director,Human Resource
(HRDC),Gujarat

University,

Ahmedabad

નાં

submission@hrdcgujarat.ac.in પર ઇમેલ વારા મોકલી આપવાનું રહેશ.ે ચાર (૪) ેડીટનું માણ પ
રજુ ન કરનારને કોસવક પૂણ કયાનું માણપ આપવામાં આવશે નિહ.
12. સદર કોષવકમાં ઉતીણ થવા માટે આ ૬ ેડીટનું મૂ યાંકન કે જે ૬૦ માકસનું રહેશે તેમાં ઓછામાં ઓછા ૫૫%
એટલેકે ૩૩ મા સ મેળવવાના રહેશે અને ૪ ેડીટનું મૂ યાંકન કે જે ૪૦ માકસનું રહેશે તેમાં ઓછામાં ઓછા
૫૫% એટલેકે ૨૨ મા સ મેળવવાના રહેશ.ે
13. Human Resource Development Centre (HRDC), વારા કરવામાં આવેલ ૬ ેડીટ (ઓનલાઈન) અને
સંબંિધત સુપરવાઈઝર/ગાઈડ વારા કરવામાં આવેલ ૪ ેડીટનું કોસવક આમ ૧૦ ેડીટનું કોષવક પૂણ કય
જ રી સબમીશન, મૂ યાંકન, પરી ાનું પ રણામ અને િવ ાથ ના સમ
માણપ ર

દેખાવને આધારે કોસવક પૂણતાનું

ાર તથા કો-ઓડ નેટર પીએચ.ડી. કોષવક ,ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી, જુ નાગઢ અને

Director, Human Resource Development Centre (HRDC) વારાસયુંકત રીતે આપવામાં આવશે જે
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દરેક િવ ાથ એ પીએચ.ડી. િસનો સીસ જમા કરાવતી વખતે સ મ અિધકારી સમ રજુ કરવાનું રહેશે અ યથા
તેમનો થીસીસ યુિનવ સટી વારા વીકારવામાં આવશે નહી.

ડો. ફરોઝ શેખ
Ph.D.કોસવક કોઓડ નેટર
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી
જુ નાગઢ

.નં.:બીકેએનએમયુ/એકેડિે મક/Ph.D./ ૯૭ /૨૦૨૧
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી,
ગવ મ ટ પોલીટેકનીક કે પસ,
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી રોડ,
જુ નાગઢ-૩૬૨ ૨૬૩
તા: ૦૯/૦૪/૨૦૨૧

િત,


ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીના તમામ િવભાગના અ ય

ીઓ



ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી વારા મા યતા ા ત તમામ પીએચ.ડી. સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીઓ



ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીમાં વષ ૨૦૨૦ માં ર

ટર થયેલ તમામ Ph.D. કોલસ

સાદર રવાના:


માનનીય કુલપિત ી/કુલસિચવ ીના અંગત સિચવ
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Annexure-1
(This may be printed on the letter head of the institution)
Date:
To
The Director,
UGC Human Resource Development Centre,
Gujarat University, Ahmedabad
Email address:
Subject: Submission of the Ph D Course Work certificate and evaluation report of
Mr/Ms……………………………………
Dear Sir,
I hereby certify that Ph D scholar Mr/Ms………………………………… has successfully
completed his/her subject specific Ph D Course Work of 4 credits(60 hrs.) as per the Ph D
Ordinance 14.4 (ii) of Bhakta Kavi Narsinh Mehta University. The details are as follows:
Name of the Ph D
Scholar
Ph D Registration
Number
Subject

Ph D Registration
Date
Faculty

Title of the Ph D Thesis

Name of the Research
Supervisor
Institutional Address of
Research Supervisor
Institutional Email
Address
Principal’s Name &
Mobile Number
SN
Head of Evaluation
1
2
3

Total Marks

Submission of Review of Literature in the form of
Assignment
Submission of Study of different contemporary and
development issues in the subject/topic/Research
Methodology in the form of Assignment
Laboratory
Work/
Library/Field
Work/
Seminar/Conference/publication/Teaching work

Total Marks

Marks obtained

20
10
10

40

Forwarded through
Signature of the Guide
Name:

Signature of the HoD/Principal where the Ph D
supervisor/guide is permanently working

Date :

Seal of the Institution:
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Annexure-II

Declaration Form for PhD Course Work submitted to
HRDC Gujarat University, Ahmedabad
For the PhD Scholar

I _________________________________________________________________________ hereby certify that, the
details/particulars provided by me in the online application form for Ph D coursework to HRDC
Gujarat University are correct and authentic to the best of my knowledge. I accept full responsibility
for the same.
Subject:
Title of Ph D:
Ph D Registration Number & Date:
Name of the Registering University:

Signature of PhD Research Scholar
Name:
Date:

For the PhD Supervisor

I _____________________________________________________________________________________ hereby certify that
Mr/Ms ____________________________________________________________________ is registered for Ph D under my
supervision / guidance in Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh. I recommend that the
Ph. D. Scholar should be admitted to the Ph D coursework organized by HRDC Gujarat University,
Ahmedabad and Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh.

Signature of the Ph D Supervisor
With Office Seal.
Date :
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Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
Govt. Polytechnic Campus
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, Khadiya, Junagadh
Ph.(O) : 0285-2681448
Website: http://www.bknmu.edu.in Email : phdbknmu@gmail.com
Annexure-III
Ph.D.કોસવક-૨૦૨૧ માટે ચાર ડે ીટ અંગન
ે ી સૂચનાઓ
આ ચાર ેડીટનું મૂ યાંકન અંગે િવ તૃત

ણકારી M.Phil./Ph.D. Ordinance-2019 No.14.4.(ii) માં

આપવામાં આવેલ છે જે ૨૦૨૦માં ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીનાં Ph.D. અ યાસ મમાં ર

ટર થયેલ બધા

જ રીસચ કોલરને લાગુ પડે છે ,જે નીચે માણે છે .
1.

રચચ સુપરવાઈઝર(ગાઈડ) વારા ચાર ેડીટનું રીસચ કોલરનાં િવષયને લગતું મૂ યાંકન કરવાનું થાય છે જે
O.Ph.D. 14.4.(ii) અ વયે ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન કરી શકાય છે . આ ચાર ેડીટ માટે ૬૦ કલાકનો
કાય પૂણ કરવાનું થાય છે . જે માટે નીચેનાં મુ ાઓ દરેક રીસચ સુપરવાઈઝાર ીએ અનુસરવાનું રહેશ.ે


રીસચ કોલરે ર

ટર કરાવેલ Ph.D. શીષકનાં સંદભમાં થયેલ રીસચ વકની સમી ા (રી યુ) કરવાનું

થાય છે . જે માટે ગાઈડ ી રી યુ કેવી રીતે કરાય, તેનું શું મહ વ છે , કઈ-કઈ બાબતો તેમાં હોવી જોઈએ
વગેરે બાબતો અંગે િવ ાથ ઓને માિહતગાર કરે તે અપેિ ત છે . રી યુ માટે Ph.D. Thesis,
M.Phil. Dissertation, પુ તક, રેફરીડ/િપયર રી યુડ/UGC CARE લી ટેડ જનલમાં કાિશત
થયેલ હોય તેવા રીસચ પેપર, ISBN પુ તકમાં કાિશત થયેલ રીસચ પેપર વગેરે બાબતો લઇ શકાય.
રી યુ ઓફ રીલેટેડ િલટરેચરને એસાઈ મે ટ વ પે લેવાનું રહેશે અને તેના કુલ ૨૦ ગુણ છે .


િશ ણ અને અ યાસનાં િવિવધ સમકાલીન િવકાસનાં મુ ાઓનું અ યાસ કરવાનું રહેશે જે માં રીસચ
સુપરવાઈઝર ીએ િવષયને લગતા સમકાલીન શીષક/રીસચ મેથોડોલી

ઉપર

િવ ાથ પાસે

Assignment/s લેવાનું રહેશ.ે જે ના મહ મ ગુણ ૧૦ છે .


રીસચ

કોલરનાં િવષયનાં સંદભમાં

યોગશાળા કાય/ ે ીય કાય (Field Work)/પુ તકાલય

કાય/Seminar/Conference/ કોલેજ કે ભવનમાં લેકચર લેવા નું મૂ યાંકન કરવાનું રહેશે જે ના મહ મ
ગુણ ૧૦ છે .
2. આ ચાર ેડીટનો કોસવક જે તે રીસચ કોલરનાં િવષયનાં સંદભમાંજ હોવો જોઈએ.
3. ઓનલાઈન કોસવક કે જે એકેડેિમક ટાફ કોલેજ, ગુજરાત યુિનવ સટી, અમદાવાદ સાથે અ ેની યુિનવ સટી કરી
રહી છે

તેમાં ર

ટર થયેલ િવ ાથ ઓ માટે આ ચાર

ેડીટનો (40 માકસનુ)ં સટ ફીકેટ
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submission@hrdcgujarat.ac.in પર મોકલી આપવાનો છે જે નું ફોમટ (Annexure-1) ફરી આ સાથે
સામેલ રાખેલ છે .
4. ઉપર મુજબ મુ યાંકન કયાના ડો યુમે સ રીસચ સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીઓએ પોતાની પાસે રાખવાનાં રહેશ.ે
યુિનવ સટી જયારે માંગે યારે રજુ કરવાના રહેશ.ે

Page 7 of 7

