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પીએચ.ડી.  પ્રવશે :- 2020-21 માહિતી અન ેસચૂનાઓ 

Ph.D. Psychology  

Online ફોમમ ભરવાની તારીખ 1/08/2020 

Online ફોમમ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31/08/2020 

અરજી પત્રક (હપ્રન્ટ) મોક્લવાની છેલ્લી તારીખ  10/09/2020 

પ્રવેશ પાત્રતા M.A. (Psychology) 

 

 સચૂનાઓ – 

1. યુહનવર્સમટી પ્રવેશ જાિેરાત 2020-21(Ph.D. Psychology)માાં દશામવ્યા પ્રમાણેના હવષયમાાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ 

ઓછામાાં ઓછા ૫૫ ટકા ગુણ અને અનુસૂહચત જાહત, અનુસૂહચત જનજાહતના અને ઓ.બી.સી. ઉમેદવારો માટ ેપ૦ ટકા 

ગુણ િોવા જરૂરી છે.   

2.   અનુસ્નાતકના અાંહતમ સત્ર/વષમનુાં પક્રરણામ બાકી િશે તે ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા માટે પાત્ર બનશે, પરાંતુ અાંહતમ સત્ર/વષમનુાં     

પક્રરણામ પ્રવેશ પરીક્ષાની અાંહતમ તારીખ પિેલા જમા કરાવવાનુાં રિેશે.  

3. પ્રવેશ મેળવ્યા પછી કોઇપણ તબક્કે શૈક્ષહણક લાયકાત કે અન્ય માહિતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પ્રવશે રદ 

કરવામાાં આવશે.  

4. ગુજરાત સરકારના  પ્રવતમમાન અનામતના ધોરણો અનુસાર પ્રવશે આપવામાાં આવશ.ે      

5. પ્રવેશ પરીક્ષામાાં અાંધ ઉમેદવાર હસવાય કોઇપણ ઉમેદવારન ેહનયત સમય કરતા વધારાનો સમય મળશ ેનહિ. અાંધ ઉમેદવાર ે

રાઇટરની ઉપલબ્ધતા માટે યુહનવર્સમટીને પ્રવેશ અરજીપત્રક સાથ ેજ એક અલગથી અરજી કરવાની રિેશે.  

6. દરેક ઉમેદવાર ેપરીક્ષાખાંડ છોડ્યા પિેલા તેમનુાં પ્રશ્નપત્ર ફરહજયાતપણ ેસુપરવાઈઝરને જમા કરાવવાનુાં રિેશે. 

7. પક્રરણામનુાં અલગથી ગુણપત્રક કે પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવશે નિીં. જવાબપત્રકની પુન: ચકાસણી થઇ શકશે નિીં. 

8.  પરીક્ષા માટેનુાં સ્થળ હચલ્રન્સ યુહનવર્સમટી, સુભાષચાંદ્ર બોઝ હશક્ષણ સાંકુલ, સેકટર–20, ગાાંધીનગર રિેશે. ઉમેદવારએ 

પ્રવેશપ્રક્રિયા દરહમયાન સ્વખચે આવવાનુાં રિેશે. 

9. ઉમેદવારે અરજી online કરવાની રિેશ.ે અરજી કયામ બાદ અરજીની હપ્રન્ટ આઉટની કોપી, પ્રમાહણત નકલો સાથે હચલ્રન્સ 

યુહનવર્સમટી ગાાંધીનગર ખાત ેરૂબરૂ/પોસ્ટ/ કુક્રરયર દ્વારા તારીખ 10/09/2020 સાાંજે 5.30 ક્લાક સુધીમાાં પિોચાડવાનુાં 

રિેશે. (બીજો અને ચોથો શહનવાર, રહવવાર તેમજ જાિેર રજાના ક્રદવસો હસવાય). ત્યારબાદ મળેલ અરજી કોઈપણ 

સાંજોગોમાાં ધ્યાનમાાં લવેામાાં આવશે નિીં.  

10. જે ઉમેદવાર ેપ્રવેશ પરીક્ષા આપવાની છે તેઓએ Admit Card ફોટો લગાવીને પ્રવેશ પરીક્ષા વખત ેલાવવાનુાં રિેશે.જે 

પ્રવેશ પરીક્ષા પિેલાાં યુહનવર્સમટીની વેબસાઇટ પર મકૂવામાાં આવશે.   

11. જે ઉમેદવારે JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ કરલેી છે તઓેને પ્રવેશ પરીક્ષા આપવાની રિેતી નથી. તેઓએ 

JRF/NET/SET પરીક્ષા પાસ કયામનુાં પ્રમાણપત્ર અરજીપત્રક સાથે મોકલવાનુાં રિેશે.  

mailto:vccu.gujarat@gmail.com
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12. ફી અને ફોમમ ભરવાની હવગત માટે હચલ્રન્સ યુહનવર્સમટીની વેબસાઇટ http://www.cugujarat.ac.in/Admission પરની 

સૂચનાઓનુાં પાલન કરવુાં. 

13. શકૈ્ષહણક વષમ 2020-21 માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ફી 500/- છે જે કોઈપણ સાંજોગોમાાં પરત મળવાપાત્ર નથી.  

14. UGC JRF/NET/SET ઉત્તીણમ ઉમેદવારો તથા હચલ્રન્સ યુહનવર્સમટીમાાંથી એમ.ક્રફલ. કરેલ ઉમેદવારોને પ્રવશે પરીક્ષામાાંથી 

મુહક્ત આપવામાાં આવશે.  

15. પ્રવેશ પરીક્ષા વખતે સરકાર માન્ય કોઈ એક ઓળખપત્ર અવશ્ય લઈને આવવુાં.  

16. પ્રવેશ પરીક્ષાના કલુ ગુણ 100 રિેશે, જેમાાં ઉત્તીણમ થવાનુાં ધોરણ 50 ટકાનુાં રિેશે.  

17. પ્રશ્રપત્રનુાં સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે રિેશે . 

-   િેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્રો (50 પ્રશ્નો)    50 ગુણ 

- ટૂાંક જવાબી પ્રકારના પ્રશ્રો (6 પ્રશ્નો)    30 ગુણ 

- હનબાંધ સ્વરૂપના પ્રશ્રો (2 પ્રશ્નો)    20 ગુણ 

18. Ph.D. (મનોહવજ્ઞાન) પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ NET/SET મુજબ રિેશે. જ્યારે ગુણ ફાળવણી નીચે પ્રમાણે રિેશે. 

- સાંશોધનનુાં પધ્ધહત શાસ્ત્ર અને આાંકડાશાસ્ત્રનુાં સાંબાંહધત જ્ઞાન   50 ગુણ 

- મનોહવજ્ઞાન                 50 ગુણ 

19. બેઠકની ફાળવણી યુહનવર્સમટીના ઓર્ડમનાન્સ પ્રમાણે પ્રવશે સહમહત દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

20. પસાંદગી પામલે ઉમેદવાર જો અાંહતમ તારીખ સુધીમાાં ફી જમા નિીં કરાવે તો પ્રતીક્ષા-યાદીમાાં રિેલા ઉમેદવારન ે

અગ્રતાિમ અનુસાર પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ પ્રવશેયાદી વેબસાઈટ પર પ્રહસદ્ધ થાય તેની સાથ ે

જણાવવામાાં આવશે.  

21. અાંહતમ મરેીટ માટે નીચે પ્રમાણેનુાં ભારાાંકન ગણવામાાં આવશે. 

Category 

 

 

Weightage in Final Merit  

Percentage in 

Master’s Degree 

Entrance Test GD & PI Total 

A) UGC/CSIR( JRF) 

Examinations/NET/ 

SET/GATE/JESTetc 

70% -  30% 100% 

(B) M.Phil ( CU) 70% -  30% 100% 

(C) Entrance Test  - 70% 30% 100% 

 

22. પ્રવેશ પરીક્ષામાાં તેમજ રૂબરૂ મુલાકાત બાંનેમાાં ૫૦% ગુણ પ્રાપ્ત કરનાર ઉમેદવારને જ અાંહતમ પ્રવેશયાદીમાાં સ્થાન 

આપશે.  

23. ઉમેદવારે અરજીપત્ર સાથે ફોમમમાાં જણાવલે બધી જ શૈક્ષહણક લાયકાતોના પ્રમાણપત્રો જોડવાનાાં રિેશે. ઉપરાાંત 

નીચેનામાાંથી લાગુ પડતાાં પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાહણત નકલો જોડવાની રિેશે. 

૧. એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેદવારોએ જાહતનુાં પ્રમાણપત્ર અવશ્ય જોડવુાં.  

૩. ઓ.બી.સી.ના ઉમેદવારોએ તેમનુાં તાજેતરનુાં માન્ય નોન-ક્રિહમલયેર પ્રમાણપત્ર જોડવુાં.  

૩. શારીક્રરક અપાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમનુાં હવકલાાંગતાનુાં પ્રમાણપત્ર જોડવુાં.  

૪. પોસ્ટ ગે્રજુએટના ગુણપત્રકની નકલ જોડવી.  

૫. UGC JRF/NET/SET પ્રમાણપત્રકોની નકલો જોડવી.  
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    OFFICE COPY 

(Sent with Application Form) 
 

 CHILDREN’S UNIVERSITY 
SubhashChandra Bose Shikshan Sankul, Sector – 20, 

Gandhinagar – 382021, www.cugujarat.ac.in 
 

Admit Card / Hall Ticket for Ph.D.  Entrance Test – ………. 

Test Centre – University Campus, Gandhinagar 

Test Time: 10.30 A.M. to 1.30 P.M. 

Ph.D. Test Date: …………. 

 

 
Subject : _________________  Invigilator’s Sign:_____________ 

 

Candidate’s Full Name (In capital): 

 

 (Surname)    (Name)    (Father’s/Husband’s name) 
 

Signature of Candidate: ___________________ Subject : _________________  

Instructions: 
1. Candidate should take the seat at least 15 minutes prior to the scheduled starting time. 
2. The candidates appearing for the entrance test are required to bring Black or Blue Pen. 
3. Candidates are not allowed to bring calculator, mobile phone or any other calculation or communication devices.  
4. It is compulsory to bring this admit card and one identity proof.  
 

__________________________________________ 
 

STUDENT COPY 

         (To be brought by candidate at the time of exam) 
 

 

 CHILDREN’S UNIVERSITY 
SubhashChandra Bose Shikshan Sankul, Sector – 20, 

Gandhinagar – 382021, www.cugujarat.ac.in 
 

Admit Card / Hall Ticket for Ph.D. Entrance Test – ………. 

Test Centre – University Campus, Gandhinagar 

Test Time: 10.30 A.M. to 1.30 P.M. 

Ph.D. Test Date: ……………. 

 

 
Subject : _________________  Invigilator’s Sign:_____________ 

 

Candidate’s Full Name (In capital): 

 (Surname)    (Name)    (Father’s/Husband’s name) 
 

Signature of Candidate: ___________________ Subject : _________________  

Instructions: 
1. Candidate should take the seat at least 15 minutes prior to the scheduled starting time. 
2. The candidates appearing for the entrance test are required to bring Black or Blue Pen. 
3. Candidates are not allowed to bring calculator, mobile phone or any other calculation or communication devices.  
4. It is compulsory to bring this admit card and one identity proof.  

Seat No.    

                            

Seat No.    

                            

 

Paste 

Self attested 

Recent 

Passport Size 

Photograph 

 

 

Paste 

Self attested 

Recent 

Passport Size 

Photograph 

 

http://www.cugujarat.ac.in/
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