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Circular 

 

Sub: Guidelines for Submission of Synopsis  

 

This is to inform to all Research Supervisors and Ph.D.Scholars of Bhakta 

Kavi Narsinh Mehta University that those scholars who have completed their five 

terms successfully, completed thesis writing and want to submit synopsis can do so 

by following the steps given in the attached enclosure.  

 

         Officer on Special Duty 

    (OSD) 

Ref.No.:BKNMU/Academic/Ph.D./1816/2021 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University  

Govt. Polytechnic Campus, BKNMU Road,                                                 

Khadiya, Junagadh 

Date:19/11/2021 

 

Enclosure:  

• Guideline for submission of synopsis and thesis 

Copy forwarded to: 

• P.S. to Hon.Vice Chancellor/Registrar 

 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Govt. Polytechnic Campus, BKNMU Road, 

Khadiya, Junagadh-362 263   Gujarat (India) 

Website: http://www.bknmu.edu.in     Email : phdbknmu@gmail.com 
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 Enclosure 

સીનોપ્સીસ અને થીસીસ જમા કરાવવા માટેની માર્ગદર્શગકા 

1 પીએચ.ડી. સશંોધન કાર્ય અંગ ેનોંધણી કરાવ્ર્ા બાદ પાચં સત્રો પણૂય થર્ા બાદ સસનોપ્સીસ 

અને છ સત્રો પણૂય થર્ા બાદ થીસીસ સ્વીકારવામા ંઆવશ.ે Ph.D. પણૂય કરવાનો સમળગાળો 

છ વર્યથી વધવો જોઈએ નહિ. થીસીસ સ્પાઈરલ બાઈન્ડીંગમા ંત્રણ કોપીમા ંજમા કરાવવાની 

રિશેે. (એક ગાઈડ માટે અને બે એક્ષ્પટય  માટે). ઉપરોક્ત ત્રણેર્ના ં ઈવેલ્યએુશન રીપોટય  

આવ્ર્ેથી થીસીસ ત્રણ કોપીમા ં પાકંુ બાઈન્ડીંગ કરાવી યસુનવસસિટીના ંએકેડેસમક સવભાગમા ં

જમા કરાવવાની રિશેે.  

2 સસનોપ્સીસનુ ં ફોમય સપંણૂય સવગતો સાથે ઓનલાઈન પોટયલ http://bknmu.gipl.net/ પર 

વ્ર્ક્ક્તગત લોગ ઇન કરી ભરવાનુ ં રિશેે. ફોમય સપંણૂય ભરાર્ા બાદ તેની સિન્ટ લઇ 

યસુનવસસિટીમા ંફી ભરવાની રિશેે. ફી ભરાર્ા બાદ તેની સવગત સીનોપ્સીસમા ંલખવાની રિશે.ે 

સસનોપ્સીસ ફોમયમા ં ગાઈડ તથા સસં્થાના વડાની સિી સસક્કા સાથે િાડય કોપીમા ં અત્રેની 

યસુનવસસિટીમા ંજમા કરાવવાનુ ંરિશેે. 

3 પીએચ.ડી. સશંોધન કાર્ય અંગ ે નોંધણી િમાણપત્રમા ં જે શીર્યક રાખેલ િશ ે તેજ શીર્યક 

સસનોપ્સીસ તથા થીસીસ ઉપર રાખવાનુ ંરિશેે.  

4 ગાઈડ દ્વારા િમાણણત એન્ડોસયમેન્ટ સટીફીકેટ સીનોપ્સીસ સાથે જમા કરાવવાનુ ંરિશેે. 

5 સસનોપ્સીસ દશ નકલમા ંરજુ કરવાની રિશેે.  

6 ફોમયમા ં ફાઈનલ એલીજજબીલીટી સટીફીકેટ / ટ્રાન્સફર સટીફીકેટ મેળવ્ર્ાના નબંર તારીખ 

અવશ્ર્ દશાયવવાના રિશેે. 

7 સસનોપ્સીસ ફોમયની સિન્ટ કાઢશો એટલ ેતેમા ંદશાયવ્ર્ા િમાણેના ંસટીફીકેટસ/ સસનોપ્સીસના ં 

http://bknmu.gipl.net/
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ફોમયની સાથે જોડવાના રિશેે. 

8 સસનોપ્સીસ રજુ કર્ાયની તારીખથી એક વર્યમા ંથીસીસ રજુ કરવાના રિશેે અને આ સમર્બાદ 

થીસીસ રજુ કરવાની રિતેી િોર્ તો સીનોપ્સીસની ફરી પરૂી ફી સાથે સીનોપ્સીસનુ ંફોમય ભરી 

થીસીસ રજુ કરી શકાશે. થીસીસ પેન ડ્રાઈવમા ંપીડીએફ અને વડય ફાઈલ જમા કરાવવાની 

રિશેે.   

9 થીસીસ રજુ કરતા પિલેા યસુનવસસિટીના ંફોમેટ િમાણેનુ ંરીસચય સપુરવાઈઝર દ્વારા ‘Anti 

Plagiarism’ િમાણપત્ર રજુ રાખવાનુ ં રિશેે જે યસુનવસસિટી સનયકુ્ત પ્લેજ્ર્ારીઝમ ચેહકિંગ 

ઇન્ચાર્જ પાસેથી મેળવી લેવાનુ ંરિશેે.  

10 પેન ડ્રાઈવ સારી ક્વોલીટીના ંકવરમા ં  આપવાની રિશેે. કવર ઉપર ર્ોગ્ર્ સવગતો જેવીકે  

સવદ્યાથીનુ ં નામ, રજીસ્ટે્રશન નબંર અને તારીખ, ગાઇડનુ ં નામ, થીસીસનુ ં ટાઈટલ, સવર્ર્ 

વગેરે લખવાનુ ંરિશેે.  

૧૧ સીનોપ્સીસથી પીએચ.ડી. ડીગ્રી સણુચની િહિર્ા માટે નીચે મજુબના ં સ્ટેપ ફોલો કરવાના 

રિશેે. 

1. સીનોપ્સીસનુ ં ફોમય વ્ર્ક્ક્તગત લોગ ઇનથી ઓનલાઈન ભરી િાડય કોપીમા ંસાઇન 

સસક્કા અને સનર્ત ફી સાથે  જમા કરાવવાનુ ંરિશેે. સસનોપ્સીસ દશ નકલમા ં રજુ 

કરવાની રિશેે. એન્ડોસયમેન્ટ સટીફીકેટ સીનોપ્સીસ સાથે જમા કરાવવાનુ ંરિશેે. 

2. સીનોપ્સીસ સાથે સીલબધં કવરમા ંરીસચય સપુરવાઈઝર દ્વારા Referee Panel List 

Proforma (Annexure-3) જમા કરાવવાનુ ંરિશેે. 

3. થીસીસ જમા કરાવતા પિલેા રીસચય સપુરવાઈઝર દ્વારા િી.પીએચ.ડી.િેઝન્ટેશન 

માટે યસુનવસસિટીને જાણ કરવાની રિશેે. યસુનવસસિટીની મજુંરી મળ્ર્ેથી સવદ્યાથીએ   

યસુનવસસિટીમા ં િી.પીએચ.ડી.િેઝન્ટેશન કરવાનુ ં રિશેે. સિ-પીએચ.ડી.િેઝન્ટેશનનુ ં 

ઈવેલ્યએુશન  સનર્ત ફોમેટમા ં (Annexure-4) યસુનવસસિટીમા ં જમા કરાવ્રે્થી 
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િમાણપત્ર આપવામા ંઆવશે જે થીસીસમા ંમકુવાનુ ંરિશેે. (Annexure-5) 

4. થીસીસ રજુ કરતા પિલેા યસુનવસસિટીના ંફોમેટ િમાણેનુ ંરીસચય સપુરવાઈઝર દ્વારા 

‘Anti Plagiarism’ િમાણપત્ર રજુ રાખવાનુ ં રિશેે (Annexure-6) જે યસુનવસસિટી 

સનયકુ્ત પ્લેજ્ર્ારીઝમ ચેહકિંગ ઇન્ચાર્જ પાસેથી મેળવી લેવાનુ ંરિશેે. 

5. થીસીસ સબસમસનની સાથે સવદ્યાથીએ સનર્ત ફી અને Annexure-17 જમા 

કરાવવાનુ ંરિશેે. 

6. રેફરીશ્રીઓના ંરીપોટય યસુનવસસિટીમા ંજમા થરે્થી પીએચ.ડી. વાઈવા- વોઈસ પરીક્ષા 

ગોઠવવા માટે યસુનવસસિટી દ્વારા ગાઈડશ્રીને જાણ કરવામા ંઆવશે. 

7. તારીખ,સમર્ અને સ્થળ નક્કી થર્ેથી ગાઈડશ્રીએ સનર્ત નમનૂામા ં પીએચ.ડી. 

વાઈવા-વોઈસ પરીક્ષા ગોઠવવા માટે પવૂય મજુંરી લેવાની રિશેે.  (Annexure-14) 

8. યસુનવસસિટી દ્વારા Ph.D. VIVA –VOCE પરીક્ષા – પવૂયમજુંરી ગાઈડશ્રીને આપવા 

આવશે. 

9. પત્રમા ંજણાવ્ર્ા અનસુાર Ph.D. VIVA –VOCE પરીક્ષા પણૂય થરે્થી ગાઈડશ્રી દ્વારા 

સનર્ત નમનુામા ં તેનો રીપોટય યસુનવસસિટીમા ંજમા કરાવવાનો રિશેે. (Annexure-

16) 

10. સફળતા પવૂયક Ph.D. VIVA –VOCE પરીક્ષા પણૂય થરે્થી યસુનવસસિટી દ્વારા 

નોટીફીકેશન બિાર પાડવામા ંઆવશે. (Annexure-19) 

11. સપંણૂય થીસીસની એક વડય કોપી, એક PDF કોપી (સવદ્યાથીના ં નામ સાથ_ેઅટક 

પિલેા લખવી) તથા નીચે મજુબ અલગ-અલગ ફાઈલ PDF ફોમેટમા ં

યસુનવસસિટીમા ંજમા કરાવવાની રિશેે. 
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            12_Chapters i.e. Chapter-2: Review of Literature 

            13_Bibliography/References 
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વધ ુમાહિતી માટે પીએચ.ડી.ઓરડીનન્સ-૨૦૨૧ નો અભ્ર્ાસ કરવો.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


