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Enclosure

સીનોપ્સીસ અને થીસીસ જમા કરાવવા માટે ની માર્ગદર્શગકા
1

પીએચ.ડી. સંશોધન કાર્ય અંગે નોંધણી કરાવ્ર્ા બાદ પાંચ સત્રો પ ૂણય થર્ા બાદ સસનોપ્સીસ
અને છ સત્રો પ ૂણય થર્ા બાદ થીસીસ સ્વીકારવામાં આવશે. Ph.D. પ ૂણય કરવાનો સમળગાળો
છ વર્યથી વધવો જોઈએ નહિ. થીસીસ સ્પાઈરલ બાઈન્ડીંગમાં ત્રણ કોપીમાં જમા કરાવવાની
રિેશે. (એક ગાઈડ માટે અને બે એક્ષ્પટય માટે ). ઉપરોક્ત ત્રણેર્નાં ઈવેલ્યુએશન રીપોટય
આવ્ર્ેથી થીસીસ ત્રણ કોપીમાં પાકું બાઈન્ડીંગ કરાવી યુસનવસસિટીનાં એકેડેસમક સવભાગમાં
જમા કરાવવાની રિેશે.

2

સસનોપ્સીસનુ ં ફોમય સંપ ૂણય સવગતો સાથે ઓનલાઈન પોટય લ http://bknmu.gipl.net/ પર
વ્ર્ક્ક્તગત લોગ ઇન કરી ભરવાનુ ં રિેશે. ફોમય સંપ ૂણય ભરાર્ા બાદ તેની સિન્ટ લઇ
યુસનવસસિટીમાં ફી ભરવાની રિેશે. ફી ભરાર્ા બાદ તેની સવગત સીનોપ્સીસમાં લખવાની રિેશ.ે
સસનોપ્સીસ ફોમયમાં ગાઈડ તથા સંસ્થાના વડાની સિી સસક્કા સાથે િાડય કોપીમાં અત્રેની
યુસનવસસિટીમાં જમા કરાવવાનુ ં રિેશે.

3

પીએચ.ડી. સંશોધન કાર્ય અંગે નોંધણી િમાણપત્રમાં જે શીર્યક રાખેલ િશે તેજ શીર્યક
સસનોપ્સીસ તથા થીસીસ ઉપર રાખવાનુ ં રિેશે.

4

ગાઈડ દ્વારા િમાણણત એન્ડોસયમેન્ટ સટીફીકેટ સીનોપ્સીસ સાથે જમા કરાવવાનુ ં રિેશે.

5

સસનોપ્સીસ દશ નકલમાં રજુ કરવાની રિેશે.

6

ફોમયમાં ફાઈનલ એલીજજબીલીટી સટીફીકેટ / ટ્રાન્સફર સટીફીકેટ મેળવ્ર્ાના નંબર તારીખ
અવશ્ર્ દશાયવવાના રિેશ.ે

7

સસનોપ્સીસ ફોમયની સિન્ટ કાઢશો એટલે તેમાં દશાયવ્ર્ા િમાણેનાં સટીફીકેટસ/ સસનોપ્સીસનાં
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ફોમયની સાથે જોડવાના રિેશે.
8

સસનોપ્સીસ રજુ કર્ાયની તારીખથી એક વર્યમાં થીસીસ રજુ કરવાના રિેશે અને આ સમર્બાદ
થીસીસ રજુ કરવાની રિેતી િોર્ તો સીનોપ્સીસની ફરી પ ૂરી ફી સાથે સીનોપ્સીસનુ ં ફોમય ભરી
થીસીસ રજુ કરી શકાશે. થીસીસ પેન ડ્રાઈવમાં પીડીએફ અને વડય ફાઈલ જમા કરાવવાની
રિેશે.

9

થીસીસ રજુ કરતા પિેલા યુસનવસસિટીનાં ફોમેટ િમાણેન ુ ં રીસચય સુપરવાઈઝર દ્વારા ‘Anti
Plagiarism’ િમાણપત્ર રજુ રાખવાનુ ં રિેશે જે યુસનવસસિટી સનયુક્ત પ્લેજ્ર્ારીઝમ ચેહકિંગ
ઇન્ચાર્જ પાસેથી મેળવી લેવાનુ ં રિેશે.

10

પેન ડ્રાઈવ સારી ક્વોલીટીનાં કવરમાં આપવાની રિેશે. કવર ઉપર ર્ોગ્ર્ સવગતો જેવીકે
સવદ્યાથીનુ ં નામ, રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને તારીખ, ગાઇડનુ ં નામ, થીસીસનુ ં ટાઈટલ, સવર્ર્
વગેરે લખવાનુ ં રિેશે.

૧૧

સીનોપ્સીસથી પીએચ.ડી. ડીગ્રી સુણચની િહિર્ા માટે નીચે મુજબનાં સ્ટે પ ફોલો કરવાના
રિેશે.
1. સીનોપ્સીસનુ ં ફોમય વ્ર્ક્ક્તગત લોગ ઇનથી ઓનલાઈન ભરી િાડય કોપીમાં સાઇન
સસક્કા અને સનર્ત ફી સાથે જમા કરાવવાનુ ં રિેશ.ે સસનોપ્સીસ દશ નકલમાં રજુ
કરવાની રિેશ.ે એન્ડોસયમેન્ટ સટીફીકેટ સીનોપ્સીસ સાથે જમા કરાવવાનુ ં રિેશે.
2. સીનોપ્સીસ સાથે સીલબંધ કવરમાં રીસચય સુપરવાઈઝર દ્વારા Referee Panel List
Proforma (Annexure-3) જમા કરાવવાનુ ં રિેશે.
3. થીસીસ જમા કરાવતા પિેલા રીસચય સુપરવાઈઝર દ્વારા િી.પીએચ.ડી.િેઝન્ટે શન
માટે યુસનવસસિટીને જાણ કરવાની રિેશે. યુસનવસસિટીની મંજુરી મળ્ર્ેથી સવદ્યાથીએ
યુસનવસસિટીમાં િી.પીએચ.ડી.િેઝન્ટે શન કરવાનુ ં રિેશે. સિ-પીએચ.ડી.િેઝન્ટે શનનુ ં
ઈવેલ્યુએશન

સનર્ત ફોમેટમાં (Annexure-4) યુસનવસસિટીમાં જમા કરાવ્ર્ેથી
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િમાણપત્ર આપવામાં આવશે જે થીસીસમાં મુકવાનુ ં રિેશે. (Annexure-5)
4. થીસીસ રજુ કરતા પિેલા યુસનવસસિટીનાં ફોમેટ િમાણેન ુ ં રીસચય સુપરવાઈઝર દ્વારા
‘Anti Plagiarism’ િમાણપત્ર રજુ રાખવાનુ ં રિેશે (Annexure-6) જે યુસનવસસિટી
સનયુક્ત પ્લેજ્ર્ારીઝમ ચેહકિંગ ઇન્ચાર્જ પાસેથી મેળવી લેવાનુ ં રિેશે.
5. થીસીસ સબસમસનની સાથે સવદ્યાથીએ સનર્ત ફી અને Annexure-17 જમા
કરાવવાનુ ં રિેશે.
6. રે ફરીશ્રીઓનાં રીપોટય યુસનવસસિટીમાં જમા થર્ેથી પીએચ.ડી. વાઈવા- વોઈસ પરીક્ષા
ગોઠવવા માટે યુસનવસસિટી દ્વારા ગાઈડશ્રીને જાણ કરવામાં આવશે.
7. તારીખ,સમર્ અને સ્થળ નક્કી થર્ેથી ગાઈડશ્રીએ સનર્ત નમ ૂનામાં પીએચ.ડી.
વાઈવા-વોઈસ પરીક્ષા ગોઠવવા માટે પ ૂવય મંજુરી લેવાની રિેશે. (Annexure-14)
8. યુસનવસસિટી દ્વારા Ph.D. VIVA –VOCE પરીક્ષા – પ ૂવયમજ
ં ુ રી ગાઈડશ્રીને આપવા
આવશે.
9. પત્રમાં જણાવ્ર્ા અનુસાર Ph.D. VIVA –VOCE પરીક્ષા પ ૂણય થર્ેથી ગાઈડશ્રી દ્વારા
સનર્ત નમુનામાં તેનો રીપોટય યુસનવસસિટીમાં જમા કરાવવાનો રિેશે. (Annexure16)
10. સફળતા પ ૂવયક Ph.D. VIVA –VOCE પરીક્ષા પ ૂણય થર્ેથી યુસનવસસિટી દ્વારા
નોટીફીકેશન બિાર પાડવામાં આવશે. (Annexure-19)
11. સંપ ૂણય થીસીસની એક વડય કોપી, એક PDF કોપી (સવદ્યાથીનાં નામ સાથે_અટક
પિેલા

લખવી)

તથા

નીચે

મુજબ

અલગ-અલગ

ફાઈલ

PDF

ફોમેટમાં

યુસનવસસિટીમાં જમા કરાવવાની રિેશે.
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વધુ માહિતી માટે પીએચ.ડી.ઓરડીનન્સ-૨૦૨૧ નો અભ્ર્ાસ કરવો.
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