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સૌરાષ્ટ્રયુનિવનસિટી, રાજકોટ
પીએચ.ડી.પ્રવેશ – ૨૦૨૨,મેરીટકમએન્ટટરેન્ટસપરીક્ષાિીસૂચિાઓ
૧

શૈક્ષનિકવર્િ૨૦૨૨-૨૩માટે િીપ્રવેશપ્રનિયાફીરૂ.૫૦૦/- છે .(ફીપરતમળવાપાત્રિથી.)

૨

પીએચ.ડી.િાઅભ્યાસિમિીજાહેરાતમાંદશાિવ્ યાપ્રમાિેકેઅન્ટયનવર્યમાંઅિુસ્ િાતક(M.A.,M.B.A.,M.COM,M.SC,M.ED,M.R.
S,M.LIB,M.C.A.,M.S.W,M.PED,M.P.A વગેર)ે માંઓછામાંઓછા૫૫%

અિેઅિુસનૂ ચતજાનતઅિેઅિુસૂનચતજિજાનતતથાSEBC(િોિનિમીલેયર) તથાશારીનરકખોડખાંપિધરાવતાઉમેદવારોિે૫૦%
ગુિહોવાજરૂરીછે .
૩

પ્રવેશપત્રસૌરાષ્ટ્રયુનિવનસિટીિીવેબસાઈટhttps://phd.sauuni.ac.inપરથી૦૧/૦૭/૨૦૨૨
સવારે૧૧:૦૦વાગ્યાથીશરૂકરીિેતા૧૫/૦૭/૨૦૨૨ િાસાંજ૦ે ૬ : ૦૦વાગ્યાસુધીઓિલાઈિભરીશકાશે.

૪

પીએચ.ડી. મેરીટિમપ્રવેશપરીક્ષાસબંનધતઅન્ટયમાનહતીસમયાંતરેવેબસાઈટપરપ્રનસદ્વકરવામાંઆવશે.
ઉમેદવારોએવેબસાઈટિાસંપકિ માંરહેવું.

૬

અરજીપત્રતથાપ્રવેશપરીક્ષાિીહોલનટનકટિીહાડિ કોપીપોતાિીસાથેરાખવા.

૭

અધુરીનવગતોવાળાઆવેદિપત્રોતેમજઆવેદિપત્રોમાંજોખોટીમાનહતીઆપવામાંઆવેલહશેતોતેઆવેદિપત્રોરદથવાિેપાત્રરહે
શે.

૮

પીએચ.ડી. માંએકથીવધુનવર્યમાટે અરજીકરીશકશેિનહ.
જોઅરજીકરીહશેતોજેનવર્યમાટે પ્રથમપરીક્ષાઆપીહશેતજ
ે માન્ટયગિાશે.

૯

પીએચ.ડી. મેરીટિમપ્રવેશપરીક્ષાસંબંનધતકોઈપિપ્રકારિોઆખરીનિિિયલેવાિીસત્તાસૌરાષ્ટ્રયુનિવનસિટીિીરહેશે.

૧૦

પાસવડિ તમારાિોંધયેલાઈમેલિંબરઉપરમોકલવામાંઆવશે.

૧૧

જરૂરીડોકયુમેન્ટટJPGફોરમેટમાંઅપલોડથઈશકાશે.

૧૩

ઉમેદવારીપત્રસબનમટકયાિપછીતેિીનપ્રન્ટટઅવશ્યલેવી.

૧૪
૧૫

કોઈપિપ્રકારિામાગિદશિિમાટે Phd.2022@suauni.ac.in ઉપરઈમેલકરવાિોરહેશે.
પીએચ.ડી. મેરીટિમપ્રવેશપરીક્ષાતા૩૦/૦૭/૨૦૨૨અિે૩૧/૦૭/૨૦૨૨ િારોજયોજાશે.

નવધાથીઓિાબેઠકિંબર, પરીક્ષાકે ન્ટરિુંસ્થળઅિેસમયવેબસાઈટઉપરપ્રનસધ્ધકરવામાંઆવશે.
૧૬

પ્રવેશપરીક્ષા:-પ્રવેશપરીક્ષાકોમ્્યુટરબેઈઝઓફલાઈિગોઠવવામાંઆવશે.
(પરીક્ષાિીતારીખમાંફેરફારસંભવછે .)

પીએચ.ડી. પ્રવેશપરીક્ષાિેલગતીમાનહતીવખતોવખતવેબસાઈટપરમૂકવામાંઆવશે.

આથીસમયાંતરેવેબસાઈટજોતારહેવજ
ું ોકોઈપિકારિસરઉમેદવારપ્રવેશપરીક્ષામાંઅિઉપનસ્થતરહેશેતોકોઈપિપ્રકારિીરજૂ
આતઅંગેનવચારીશકાશેિનહ.

૧૭

જેઉમેદવારોએસૌરાષ્ટ્રયુનિવનસિટીમાંPh.D.િીપદવીપ્રાપ્તકરવીહોયતેદર ેકઉમેદવાર ેPh.D.મેરીટકમએન્ટટરન્ટસપરીક્ષા૨૦૨૨આપ
વીફરનજયાતછે .

૧૮

જેઉમેદવારોએUGC

NET(including

JRF)/UGC-CSIR(including

JRF)/SLET/GATE/GPAT/Teacher

FellowingshipHolders/M.phil.પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ મેરીટપરીક્ષા આપવાિી રહેશે.અન્ટય ઉમેદવારોએ
એન્ટટરન્ટસ પરીક્ષા આપવાિીરહેશે.
૧૯

પીએચ.ડી.પ્રવેશપરીક્ષાનપ
ું ાસસુંગધોરણ:
•

પરીક્ષાિાપાનસંગધોરિUGCિાનિયમોઅિુસારજિરલકે ટેગરીિાઉમેદવારોમાટે ૫૦%
ગુિતેમજઅિામતકે ટેગરી[SC,ST,SEBC{િોિનિમીલેયર},PH] માટે ૪ ૫% ગુિિુરં હેશે.

૨૦

જેઉમેદવારોએUGCNET(including JRF)/UGC-CSIR(including JRF)/SLET/GATE/Teacher Fellowingship
Holders/M.phil.પરીક્ષાપાસ કરેલ છે તેવાઉમેદવારોિે૫૦% ગુિક્વોલીફાનયંગિોનિયમલાગુપડતોિથી.

૨૧

અિે જે ઉમેદવારો UGCNET(including JRF)/UGC-CSIR(including JRF)/SLET/GATE/Teacher Fellowingship
Holders/M.phil.ધારકઉમેદવારોઈચ્છે તોપીએચ.ડી. એન્ટટરન્ટસપરીક્ષાઆપી શકે છે તેઓિે એન્ટટરન્ટસપરીક્ષાિાનિયમોલાગુપડશે.
આઉમેદવારોિે૫૦% ગુિક્વોનલફાનયંગિોનિયમલાગુપડશે.

૨૨

જેઉમેદવારોએUGCNET(including JRF)/UGC-CSIR(including JRF)/SLET/GATE/Teacher Fellowingship
Holders/M.phil.િીપરીક્ષાજેનવર્યમાંપાસકરેલહશેતેનવર્યમાટે જલાયકગિાશે.

૨૩

ઉત્તીિિઉમેદવારોએમેરીટકમએન્ટટરન્ટસપરીક્ષામાંમેળવેલ ગુિિા૭૦% ગુિગિતરીમાં લેવામાં આવશે

૨૪

પીએચ.ડી. પ્રવેશિીઆખરીયાદીયુજીસીિાનિયમમુજબઉત્તીિિઉમેદવારોએમેળવેલમેરીટકમએન્ટટરન્ટસપરીક્ષાિા૭૦% ગુિ +
ડીઆરસીિા૩૦% ગુિમુજબતૈયારકરવામાંઆવશે.

૨૫

જેઉમેદવારોએમાત્રમેરીટપરીક્ષાઆપેલછે .
તેતમામઉમેદવારોતેમજજેઉમેદવારોએએન્ટટરન્ટસપરીક્ષાઆપીછેઅિેક્વોનલફાયથયેલછે તેવાતમામઉમેદવારોએDRCિીપ્રનિયામાં
હાજરરહેવુંફરનજયાતછે .

૨૬

પીએચ.ડી. પ્રવેશઅન્ટવયેજને વધાથીઓિેLifetimeEligibilityકે અન્ટયમુદતમાટે સટીફીકે ટઆપેલછે . પરં તુહજુ સુધીપીએચ.ડી.
કોસિમાટે જમ
ે િીપસંદગીથયેલિથીતેવાનવધાથીઓઈચ્છે તોDRCમાંઉપનસ્થતરહીશકે છે. આમાટે તેમિી આ છે લ્ લી
તકરહેશે.આનવધાથીઓએઆપેલપ્રવેશપરીક્ષાિાગુિિા૭૦% લેખે૪૨ગિવાિારહેશે.

વર્િ૨૦૨૦-૨૧િીપરીક્ષામાંનિયમાિુસારપાસથિારનવધાથીિેDRC માંઉપનસ્થતરહેવામાટે કુલત્રિતકઆપવામાંઆવશે.
ઉમેદવારોએDRCપૂવજ
ે ેતેભવિમાંઅરજીસાથેપોતાિાબધાપ્રમાિપત્રોઅિેસંશોધિિીદરખાસ્તજમાકરાવવાિીરહેશે .
૨૭

ઉમેદવારોિેમળતીકોઈપિપ્રકારિીસ્કોલરશીપમાટે જયારેઉમેદવારિીસંશોધકતરીકે િોંધિીથાયત્યારેતેમિામાગિદશિકશ્રીજેસં
સ્થામાંહોયતેસંસ્થાપાસેમળવાપાત્રસ્કોલરશીપમાંિીનતનિયમોિેઅિુરૂપમાન્ટયતાિહોયતોઆઅંગેસૌરાષ્ટ્રયુનિવનસિટીિીજવાબ
દારીરહેશિ
ે નહ.

૨૮

પ્રશ્નપત્રિુંમાળખું:
•

પ્રશ્નપત્રકુ લ૧૦૦ગુિિુરં હેશે.પ્રત્યેકપ્રશ્નિો૧ગુિરહેશે.

•

પ્રશ્નોMCQ પ્રકારિારહેશ.ે

•

પ્રશ્નપત્રિા૧૦૦પ્રશ્નોમાંથી૫૦પ્રશ્નોનરસચિમેથોડોલોજીઅિે૫૦પ્રશ્નોનવર્યસંબનધતરહેશે.

•

િકારાત્મકગુિાંકરાખેલિથી.

•

પરીક્ષાિોસમયગાળો૧૨૦નમનિટિોરહેશે.

•

ગુજરાતી ,નહન્ટદીઅિેઅંગ્રજી
ે નવર્યસંબનં ધતપ્રશ્નોતેજભાર્ામાંરહેશે,અિેમેડીકલફે કલ્ટીિાતેમજસાયન્ટસિા (નવજ્ઞાિ) ,
મેિજ
ે મેન્ટટઅિેફામિસીમાંપ્રશ્નપત્રઅંગજી
ે માધ્યમમાંરહેશે.અન્ટયનવર્યોમાંપ્રશ્નપત્રોઅંગ્રજી
ે અિેગજ
ુ રાતીમાધ્યમમાંરહેશે.

૨૯

• સંસ્કૃ ત નવર્યિા સંબનધત પ્રશ્નો સંસ્કૃ ત અિે ગુજરાતી ભાર્ામાં રહેશે.
પ્રવેશપરીક્ષામાટે િોઅભ્યાસિમવેબસાઈટપરઉપલબ્ધછે . ૫૦%પ્રશ્નોનવર્યિાઅિે૫૦%પ્રશ્નોનરસચિમથ
ે ોડોલોજીિારહેશે.
(પ્રવેશપરીક્ષામાંપુિઃમૂલ્યાંકિ (નર-એસેસમેન્ટટ) (નર-ચેનકં ગ) િીસુનવધાિથી.
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ઉમેદવારેપ્રવેશસમયેિીચેજિાવેલાપ્રમાિપત્રતથાતેિીસ્વપ્રમાનિતતથાિકલતેસમયેદશાિવેલીતારીખસુધીમાંરજૂ કરવાિારહેશે .
અન્ટયથાઅરજીપત્રરદગિાશે.

(૧) આનથિકપછાતવગિ(EWS) પ્રમાિપત્ર(૨) એસ.સી./એસ.ટી./ઓ.બી.સી.(િોિનિનમલેયર)
(૩) નદવ્યાંગ અંગિ
ે ું પ્રમાિ પત્ર (૪) બી.એ./બી.કોમ)બી.એસ.સી.વ. ગુિપત્રકો

(૫) એમ.એ./એમ.કોમ./એમ.એસસી.િાગુિપત્રકો(૬) UGCJRF/NET/SET/GATE/GPAT પ્રમાિપત્ર
(૭) આધારકાડિ

