ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષા - 2018 અંગેના સુચનાઓ અને ભાહશતી
ક્રભ
૦૧

સુચનાઓ
ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે ઓન-રાઇન પભમ બયલાનુ ું યશેળે.આ પભમ તા.
તા.05/09/2018 સુધી વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટીની લેફવાઇટ

16/08/2018 થી

www.saurashtrauniversity.edu યની રીંક

suphd.cqtech.in ય બયી ળકાળે. અન્મ કઇ નલગત ભાટે કર વેન્ટય નુંફય +91 9081916071 ઉય
આે પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે યજીસ્ટડમ કયાલેર ભફાઈર ભાુંથી વુંકમ કયલ.
૦૨

ળૈક્ષણીક રામકાતના ધયણ :- OPEN કેટેગયીના નલદ્યાથીઓ ભાટે અનુસ્નાતક યીક્ષાભાું 55% (ગ્રેવીંગ
નવલામ) અને SC, ST, OBC / SEBC (નોન-ક્રીમીેયર) તથા PH કેટેગયીના નલદ્યાથીઓ ભાટે અનુસ્નાતક
યીક્ષાભાું 50% (ગ્રેવીંગ નવલામ) ગુણ જરૂયી છે .

૦૩

પ્રલેળ યીક્ષાભાુંથી મુક્તત : જે નલદ્યાથીઓએ UGC, NET, SLET, GATE, M.Phil., CSIR(JRF) ની યીક્ષાઓ
ાવ કયે રી શમ તેઓને ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષાભાુંથી મુક્તત આલાભાું આલે છે . જેથી આલા
નલદ્યાથીઓએ ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષા પભમ બયલાનુ ું યશેત ુ નથી.

૦૪

ે ર છે.)
પ્રલેળ યીક્ષા હપ: રૂ.૪૫૦/- + ઓનરાઇન ેભેન્ટ ગેટલે ચાર્જ (પ્રલેળ યીક્ષા પી નન યીપુંડફ

૦૫

પ્રલેળ યીક્ષાના નલમની માદી તેભજ પ્રલેળ યીક્ષાનુ ું ભાધ્મભ અને અભ્માવક્ર્ભ તેભજ નલમલાય
ીએચ.ડી.ની અંદાજીત ખારી વીટની ભાહશતી લેફવાઇટ ય પ્રનવધ્ધ કયે રી છે .

૦૬

ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષાના ઓન રાઇન પભમ બયતી લખતે નલદ્યાથીઓએ સ્લપ્રભાણીત અનુસ્નાતક
યીક્ષાની ભાકમ ળીટ , જાતી-પ્રભાણત્ર , OBC(SEBC) કેટેગયીના નલદ્યાથીઓએ વયકાયશ્રીના નનમભ
મુજફનુ ું નન-હક્રનભરેમય પ્રભાણત્ર, ખડ ખાણનુ ું પ્રભાણત્ર , તાની વશી અને પટગ્રાપ અરડ
કયલાન યશેળ.ે

૦૭

ુ મ બમામ ફાદ આના ભફાઇર ય
યજીસ્રેળન પભમ વુંણ

Login ID & Password ન SMS આલળે.

યજીસ્રેળન પભમ વફભીટ કમામ ફાદ આે પીનુ ું ઓનરાઇન ેભેન્ટ કયલાનુ ું યશેળે. પીનુ ું ેભેન્ટ ડેફીટ
કાડમ , ક્રેહડટ કાડમ અથલા ઇન્ટયનેટ ફેહકિંગ દ્વાયા થઇ ળકળે. ઓનરાઇન પીનુ ું ેભેન્ટ વપતા ૂલમક થમા
ફાદ આની યીનવપ્ટની નપ્રન્ટ રઇ ળકાળે. જ ઓનરાઇન પીનુ ું ેભેન્ટ વપતા ૂલમક ન થયુ ું શમ ત
Login & Password થી પયી Login થઇ આે પીનુ ું ેભેન્ટ કયલાનુ ું યશેળે.
૦૮

નલદ્યાથીઓએ ીએચ.ડી.પ્રલેળયીક્ષા પભમની નપ્રન્ટ તથા અન્મ કઇ ડક્યુભેન્ટ શાડમ કીભાું
યુનનલનવિટીભાું જભા કયાલલાના નથી.

૦૯

ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષા ઓનરાઇન રેલાભાું આલળે. આ યીક્ષાનુ ું કેન્ર યાજકટ યશેળે. નલદ્યાથીઓના
વીટ નુંફય , યીક્ષાની તાયીખ , વભમ , કેન્ર સ્્ નલગેયેની ભાહશતી લેફવાઇટ ય પ્રનવધ્ધ કયલાભાું
આલળે.

૧૦

પ્રશ્નત્રનુ ું ભાખુું : ૧૦૦ ફહલ
ુ ૈકલ્પક પ્રશ્ન ( Multiple Choice Questions) ૧૦૦ ગુણ , વભમ: ૦૨
કરાક, ખટા જલાફ ભાટે નકાયાત્ભક ગુણ પ્રદાન પ્રણારી નથી. ( No Negative Marking for Wrong
Answer) ૫૦ ગુણના પ્રશ્ન વુંળધનની ધ્ધનતઓ

(Research Methodology) અને ૫૦ ગુણના પ્રશ્ન

વુંફનું ધત નલમના  ૂછલાભાું આલળે.
૧૧

પ્રલેળ યીક્ષાનુ ું યીણાભ : યીક્ષાન વભમ  ૂણમ થતા જ આના કમ્પપ્યુટય સ્ક્સ્ક્રન ય આે યીક્ષાભાું
ભેલેર ગુણ જલા ભળે. યુનનલનવિટીના યે કડમ પ્રભાણેના ગુણ ભાન્મ ગણાળે.

૧૨

પ્રલેળ યીક્ષાના ાવીંગના ધયણ : યુ.જી.વી. યે ગ્યુરેળન ૨૦૧૬ મુજફ પ્રલેળ યીક્ષાભાું ાવીંગના
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ધયણ ફધા જ નલદ્યાથી ભાટે ૫૦% ગુણ જરૂયી છે .
૧૩

અનુસ્નાતક દલી જે નલમભાું શમ તે જ નલમભાું /

SU O.Ph.D. 5.4.1 મુજફ ીએચ.ડી. પ્રલેળ

યીક્ષા આી ળકાળે.
૧૪

ીએચ.ડી. પ્રલેળ યીક્ષા વભમે નલદ્યાથીઓએ ઉયતત લેફવાઇટ યથી Login & Password તાની
શર ટીકીટ ડાઉનરડ કયી યીક્ષા વભમે વાથે યાખલાની યશેળે. લેફવાઇટ યથી શર ટીકીટ
ડાઉનરડ કયલાન ભેવેજ આના ભફાઇર ય આલળે. ત્માયફાદ જ આે શર ટીકીટ ડાઉનરડ
કયલાની છે . તેભજ તાની અનુસ્નાતક દલી ભાકમ ળીટભાું દળામલેર નાભ મુજફનુ ું નનચેના ૈકી
કઇણ એક ઓયીજીનર પટ આઇડીપ્રુપ યીક્ષા વભમે વાથે યાખલાનુ ું યશેળે.
01. ચટું ૂ ણી કાડમ
02. આધાય કાડમ
03. ડ્રાઇલીંગ રાઇવન્વ
04. ાવટમ
05. ાન કાડમ
06. ફેંક ાવબ ૂક પટગ્રાપ વાથે
07. કેન્ર વયકાય કે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ઇસ્યુ થમેર પટ ઓખત્ર

૧૫

પ્રલેળ યીક્ષાભાું કેરક્યુરેટય , ભફાઇર કે અન્મ કઇણ પ્રકાયના ઇરેતરનનકવ ઉકયણન ઉમગ
કયલાની કે વાથે રઇ જલાની ભનાઇ છે .

૧૬

પ્રલેળ યીક્ષાના પભમભાું નલદ્યાથીઓએ જે ડક્યુભેન્ટવ અરડ કયે રા છે તે ડી.આય.વી

.(Department

Research Committee) ની ભીટીંગ વભમે ઓયીજીનર ડૉક્યુભેન્્વ જે-તે બલનના અધ્મક્ષ વભક્ષ
લેયીપાઇ કયાલલાના યશેળે. SEBC (OBC) કેટેગયીના નલદ્યાથીઓએ વયકાયશ્રીના નનમભ મુજફનુ ું નન
હક્રનભરેમય પ્રભાણ ત્ર આલાનુ ું યશેળે.
૧૭

નલઝયુમર શેસ્ક્ન્ડકે (Visual Handicap) કેટેગયીના નલદ્યાથીઓએ યાઇટય ભાટેની યલાનગી અગાઉથી
ભેલલાની યશેળ.ે

૧૮

જે નલમભાું ીએચ.ડી.ની ઉરબ્ધ વીટ શળે તે નલમની જ ડી.આય.વી. (Department Research
Committee) ની પ્રહક્રમા કયલાભાું આલળે.

૧૯

આ પ્રલેળ યીક્ષા વુંફધ
ું ીત અન્મ ભાહશતીઓ વભમાુંતયે www.saurashtrauniversity.edu લેફવાઇટ ય
પ્રનવધ્ધ કયલાભાું આલળે. લધુ ભાહશતી ભાટે નલદ્યાથીઓએ લેફવાઇટની મુરાકાત કયલાની યશેળે.

૨૦

ીએચ.ડી.પ્રલેળ યીક્ષા વુંફધ
ું ીત કઇણ પ્રકાયના આખયી નનણમમ રેલાની વતા વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટીની
યશેળ.ે
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