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Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Govt. Polytechnic Campus 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, Khadiya, Junagadh 
Ph.(O) : 0285-2681448 

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

પ રપ  
 

િવષય: Ph.D.કોસવક માટ ે ચાર ેડીટ પણૂ કયા અગંનેુ ંસટ ફીકેટ જમા કરાવવા બાબત. 
 

આથી યિુનવ સટીના તમામ ભવનોના અ ય ીઓ/તમામ મા ય પીએચ.ડી. સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીઓને માન. 

કુલપિત ીની આ ા અનુસાર જણાવવાનુ કે ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી ખાત ેપીએચ.ડી.ની પદવી માટ ે વષ 

૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ મા ં ન ધાયલેા િવ ાથ ઓએ યુ. .સી. પીએચ.ડી. માટેના રે યુલેશન-2016 અન ે ભ તકિવ 

નર સહ મહેતા યુિનવ સટીના સંબિંધત ઓડ ન સ માણે પીએચ.ડી કોષવક પૂણ કરવાનું હોય છે.  

આ ચાર ેડીટનું મૂ યાંકન અંગે િવ તૃત ણકારી M.Phil./Ph.D. Ordinance-2019 No.14.4.(ii) માં 

આપવામા ં આવેલ છે જે ૨૦૧૮ અન ે ૨૦૧૯ મા ં ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીના ં Ph.D. અ યાસ મમા ં

ર ટર થયલે બધા જ રીસચ કોલરને લાગુ પડે છે,જે નીચે માણે છે.  

1. રચચ સુપરવાઈઝર(ગાઈડ) વારા ચાર ેડીટનું રીસચ કોલરનાં િવષયને લગતું મૂ યાકંન કરવાનંુ થાય છે જે 

O.Ph.D. 14.4.(ii) અ વયે ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન કરી શકાય છે. આ ચાર ેડીટ માટે ૬૦ કલાકનો 

કાય પૂણ કરવાનું થાય છે. જે માટે નીચનેાં મુ ાઓ દરેક રીસચ સુપરવાઈઝાર ીએ અનુસરવાનું રહેશે.   

 રીસચ કોલર ેર ટર કરાવેલ Ph.D. શીષકનાં સદંભમા ંથયેલ રીસચ વકની સમી ા (રી યુ) કરવાનું 

થાય છે. જે માટે ગાઈડ ી રી યુ કવેી રીત ેકરાય, તેનું શું મહ વ છે, કઈ-કઈ બાબતો તેમાં હોવી જોઈએ 

વગેર ે બાબતો અંગે િવ ાથ ઓને માિહતગાર કરે ત ે અપેિ ત છે. રી યુ માટે Ph.D. Thesis, 

M.Phil. Dissertation, પુ તક, રેફરીડ/િપયર રી યુડ/UGC CARE લી ટેડ જનલમાં કાિશત 

થયલે હોય તેવા રીસચ પેપર, ISBN પુ તકમાં કાિશત થયેલ રીસચ પેપર વગેરે બાબતો લઇ શકાય. 

રી યુ ઓફ રીલેટેડ િલટરેચરને એસાઈ મે ટ વ પે લેવાનું રહેશે અને તનેા કુલ ૨૦ ગુણ છે.  

 િશ ણ અને અ યાસનાં િવિવધ સમકાલીન િવકાસના ંમુ ાઓનું અ યાસ કરવાનું રહેશે જેમાં રીસચ 

સુપરવાઈઝર ીએ િવષયન ે લગતા સમકાલીન શીષક/રીસચ મેથોડોલી  ઉપર  િવ ાથ  પાસ ે 

Assignment/s લેવાનું રહેશે. જેના મહ મ ગુણ ૧૦ છે. 

 રીસચ કોલરનાં િવષયના ં સદંભમા ં યોગશાળા કાય/ ે ીય કાય (Field Work)/પુ તકાલય 

કાય/Seminar/Conference/ કોલજે કે ભવનમા ંલેકચર લવેા નું મૂ યાકંન કરવાનું રહેશે જેના મહ મ 

ગુણ ૧૦ છે.  
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2. આ ચાર ેડીટનો કોસવક જે તે રીસચ કોલરનાં િવષયના ંસદંભમાજં હોવો જોઈએ.  

3. વષ ૨૦૧૮ માં Ph.D. Programme મા ંર ટર થયલે નીચેનાં િવ ાથ ઓએ કોસવક પૂણ કરેલ છે પરતં ુ

તેઓના માગદશક ીઓ તરફથી બાકી રહેતી ચાર ેડીટ પૂણ કયા અંગેનું સટ ફીકેટ અ ેની યુિનવ સટીમા ંજમા 

કરાવવાનું બાકી છે.  માગદશક ીઓને િવનંતી કે તેમનાં િવ ાથ નુ ંચાર ેડીટનું મૂ યાંકન કરી આ સાથ ેઆપેલ 

ફોમટ માણેનાં સટ ફીકેટમાં રીસચ સુપરવાઈઝર ી અને ભવનનાં અ ય /આચાય ીની સહી/િસ કા કરી 

phdbknmu@gmail.com પર તા :૩૦/૦૮/૨૦૨૦ સધુીમા ંઇમેલ વારા મોકલી આપવાનું રહેશે.  

4. ઓનલાઈન કોસવક કે જે એકેડેિમક ટાફ કોલજે, ગુજરાત યિુનવ સટી, અમદાવાદ સાથે આપણી યિુનવ સટી 

કરી રહી છે તેમાં ર ટર થયલે િવ ાથ ઓ માટે આ ચાર ેડીટનો સટ ફીકેટ 

submission@hrdcgujarat.ac.in પર મોકલી આપવાનો છે જેનો પ રપ  અને ફોમટ અ ેની 

યુિનવ સટીની વેબસાઈટ પર મુકેલ છે, પરતં ુઆપની અનુકુળતા માટે સટ ફીકેટનું ફોમટ(Annexure-1(B)) 

ફરી આ સાથે સામલે રાખેલ છે.  

5. એકેડેિમક ટાફ કોલજે, ગુજરાત યિુનવ સટી, અમદાવાદ ખાત ે યો નાર કોસવકનું ૪૦ માકનું (ચાર ેડીટ) 

Evaluation પણ ઉપર આપેલ ાઈટે રયા માણે કરવાનું રહેશ ેપરંતુ Evaluation Certificate નો ફોમટ 

(Annexure-1(B)) અગાઉ આપેલ છે ત ે માણે રહેશે.  

6. ઉપર મજુબ મુ યાકંન કયાના ડો યુમે સ રીસચ સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીઓએ પોતાની પાસે રાખવાનાં રહેશે. 

યુિનવ સટી જયારે માંગે યાર ેરજુ કરવાના રહેશે. 

 

                                                                                     ઓફીસર ઓન પેિશયલ યુટી  
                                                                                        (એકેડેિમક) 

  ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી 
                                                                                        જુનાગઢ 

 

.નં.:બીકેએનએમયુ/એકેડેિમક/Ph.D./૧૨/૨૦૨૦  
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી,  
ગવ મ ટ પોલીટેકનીક કે પસ, 
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી રોડ, 
જુનાગઢ-૩૬૨ ૨૬૩  
તા: ૦૫/૦૮/૨૦૨૦  
 

િત, 
 ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટીના તમામ િવભાગના અ ય ીઓ 
 ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી વારા મા યતા ા ત તમામ પીએચ.ડી. સુપરવાઈઝર/ગાઈડ ીઓ  

 
સાદર રવાના: 

 માનનીય કુલપિત ી/કુલસિચવ ીના અંગત સિચવ  
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Annexure-1(A) 
(This may be printed on the letter head of the institution) 

Date: 
To 
Officer on Special Duty (Academic) 
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 
Junagadh 
 

Subject: Submission of the Ph D Course Work certificate and evaluation report of 
Mr/Ms…………………………………… 

 
Dear Sir, 
I hereby certify that Ph D scholar Mr/Ms………………………………… has successfully 
completed his/her subject specific Ph D Course Work of 4 credits(60 hrs.) as per the Ph D 
Ordinance 14.4 (ii) of Bhakta Kavi Narsinh Mehta University. The details are as follows: 
  
Name of the Ph D 
Scholar 

 

Ph D Registration 
Number 

 Ph D Registration 
Date 

 

Subject  
 

Faculty  

Title of the Ph D Thesis  
 
 

Name of the Research 
Supervisor 

 
 

Institutional Address of 
Research Supervisor 

 
 
 

Institutional Email 
Address 

 

Principal’s  Name & 
Mobile Number 

 

SN Head of Evaluation Total Marks Marks obtained 

1 
Submission of Review of Literature in the form of 
Assignment 

20  

2 
Submission of Study of different contemporary and 
development issues in the subject/topic/Research 
Methodology in the form of Assignment 

10  

3 
Laboratory Work/ Library/Field Work/ 
Seminar/Conference/publication/Teaching work 

10  

Total Marks 40  
 
 
 
 
 
 
 

Forwarded through 
 
 
Signature of the HoD/Principal where the Ph D 
supervisor/guide is permanently working 
 
Seal of the Institution: 
 

 

Signature of the Guide 

Name: 
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Annexure-1(B) 
(This may be printed on the letter head of the institution) 

Date: 
To 
The Director, 
UGC Human Resource Development Centre, 
Gujarat University, Ahmedabad 
Email address:  
 
Subject: Submission of the Ph D Course Work certificate and evaluation report of Mr/Ms……… 
 
Dear Sir, 
I hereby certify that Ph D scholar Mr/Ms………………………………… has successfully 
completed his/her subject specific Ph D Course Work of 4 credits (60 hours face to face) as per 
the Ph D Ordinance of Bhakta Kavi Narsinh Mehta University. The details are as follows: 
  
Name of the Ph D 
Scholar 

 

Ph D Registration 
Number 

 Ph D Registration 
Date 

 

Subject  Faculty  
Title of the Ph D Thesis  

 
Name of the Supervisor  
Institutional Address  

 
 

Institutional Email 
Address 

 

Principal’s Mobile 
Number 

 

Marks obtained in the 
evaluation of 4 credit 
Ph D Course work 

Marks obtained 
in figure 

Marks obtained 
in words 

Out of  

  40 (Forty) 
 
 
Signature of the Ph D Supervisor/Guide 
 
Name: 
 
Forwarded through 
 
Signature of the HOD/Principal/Head of the Institution, where the Ph D supervisor/guide is 
permanently working 
 
Name: 
 
 
Stamp of the Institution                         Seal of the Institution 
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Research supervisors/Guides of the following students are  

to submit 4 credit Certificate to BKNMU 
 

1 PATEL VATIKABEN HASMUKHBHAI EDUCATION 

2 KHATRI MISRI AMIT EDUCATION 

3 SURANI KRUPA BHAGVANJIBHAI EDUCATION 

4 CHAUHAN JANAKBEN CHANDANSINH EDUCATION 

5 GADHVI KAMLESHBHAI JIVABHAI BOTANY 

6 CHUDASAMA TARLA  BHIKHABHAI BOTANY 

7 DHANKI ABHISHEK G. BOTANY 

8 POOJA KUMARI  SANSKRIT 

9 BAMANIYA VIPUL VARJANGBHAI ZOOLOGY 

10 ZALA USHABEN JAYSINH ZOOLOGY 

11 HUN NAMRATA KANJIBHAI ZOOLOGY 

12 VADGAMA JALPA HITESHBHAI CHEMISTRY 

13 PATEL GAURANG BAVCHANDBHAI ENGLISH 

14 VANSHREE YOGESHKUMAR SHUKLA ENGLISH 

 

 


