
 

Circular: 

વિષય: પ્લેજીયારીઝમ ચેક કરાિિાની પ્રવિયા તેમજ માર્ગદર્ગક વર્ક્ષક અન ેસંર્ોધકે આપિાના થતા  

પ્રમાણપત્રોનાં વનયત કરિામાં આિેલ ફોમેટ બાબત  

આથી ભક્તકવિ નરવર્સિંહ મહેતા યુવનિર્સીટીનાિં માર્ગદર્ગક વર્ક્ષક તેમજ અત્રેની યુવનિવર્સગટીમાિં રજીસ્ટર 

થયેલ તમામ ર્સિંર્ોધકોને જણાિિાનુિં કે પીએચ.ડી.ઓડી.૧૭.૧૪ અનુર્સાર થીર્સીર્સ જમા કરાિતા પહેલા  

પ્લેજીયારીઝમ ચકે કરાિાનુિં થાય છે. ઉપરોક્ત ઓરડીનન્ર્સમાિં The University Grants Commission (Promotion 

of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 

2018’ at par સ્િીકારિામાિં આિેલ છે. પ્લેજીયારીઝમ ચેક કરાિિાની જિાબદારી જ ે ત ે ર્ાઈડ અને રીર્સચગ 

સ્કોલરની છે જમેણે નીચે મુજબની પ્રવિયા અનુર્સરિાની રહેર્ે.  

૧.  યુવનિર્સીટીનાિં વનયત ફોરમેટમાિં પ્લેજીયારીઝમ ચેક કરાિિા માટે યુવનિવર્સગટી વનયુક્ત પ્લેજીયારીઝમ 

ઇનચાજગને  ઈમેલ દ્વારા plagiarismchecker@bknmu.edu.in પર અરજી કરિી. (ફોરમેટ આ ર્સાથે ર્સામેલ 

છે). અરજી ર્સાથે આખી થીર્સીર્સની પીડીએફ કોપી ઇમેલમાિં એટેચ કરિી. 

૨. ઇમેલ મળ્યેથી યુવનિવર્સગટી દ્વારા પ્લેજીયારીઝમ ચેક કરિાની પ્રવિયા કરિામાિં આિરે્ અને ર્સટીફીકેટ ઇસ્યુ 

કરિામાિં આિરે્ જ ેથીર્સીર્સમાિં મુકિાનુિં રહેર્ે.  

૩. પ્લેજીયારીઝમ ચેક કરાિિા માટે અરજી કરતા પહેલા માર્ગદર્ગક વર્ક્ષકે પોતાના ર્સિંર્ોકની થીર્સીર્સનુિં 

પ્લેજીયારીઝમ ચેક કરિાનુિં રહેર્ે.  

૪. થીર્સીર્સમાિં માર્ગદર્ગક વર્ક્ષક અને ર્સિંર્ોધકનુિં પ્રમાણપત્ર વનયત ફોમેટમાિં મુકિાનુિં રહેર્ે જ ેઆ ર્સાથે ર્સામેલ  

છે.  
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LETTER FORMAT FOR PLAGIARISM CHECK 

 

Date: 

To 

The Plagiarism Checking Incharge 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 

Junagadh 

 

Sub: Request to check plagiarism in Ph.D.thesis 

 

Dear Sir, 

The research work of the following Research Scholar is finished. We jointly certify that the work 

is original and vouching that there is no plagiarism as per the rules of Bhakta Kavi Narsinh Mehta 

University, Junagadh and notification of UGC dated 23rd July, 2018 UNIVERSITY GRANTS 

COMMISSION (PROMOTION OF ACADEMIC INTEGRITY AND PREVENTION OF 

PLAGIARISM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2018..  

You are requested to issue the certificate of plagiarism check and oblige. The details are given 

below: 

SN Details Inputs 

1 Name of the Research Scholar  

2 Faculty and Subject  

3 Title of the Thesis  

4 Registration Number  

5 Name of the Research Guide  

6 Name of the Co-Guide, if any.  

                    

 

             Signature of the Research Supervisor    Signature of the Research Scholar 

 



 

DECLARATION BY THE STUDENT 
 

 I hereby declare that the research work embodied in this thesis entitled 

________________________________________________________________________ 

is prepared by me after studying various references related to the thesis. The analysis and 

critical interpretation found in this thesis are entirely original. Hence, I state that I am 

responsible for the critical opinions and the other details found in this thesis.  

 I declare that the work done and presented in this thesis is original and whenever 

references have been taken from the work of others, they have been clearly indicted as 

such and the source of the information is included in the bibliography.  

 I further declare that this research work is my original work and has not been 

submitted to any any other university/institution for any degree/diploma, associateship, 

fellowship. I also confirm that there is no plagiarism as per the rules of Bhakta Kavi 

Narsinh Mehta University Junagadh and notification of UGC dated 23rd July, 2018 

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (PROMOTION OF ACADEMIC INTEGRITY 

AND PREVENTION OF PLAGIARISM IN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2018 

 

 

      Signature of the Research Scholar 

 

 

Place: 

Date: 

 
 
 
 
 



 

DECLARATION BY THE STUDENT 
 

(સશંોધક/વિદ્યાર્થીન ું વિિેદિ) 

હ  ં આર્થી વિિેદિ કર ં છ ં કે _____________________________________________શીર્ષક 

ધરાિતા આ ર્થીસીસમા ંસમાયેલ  ંસશંોધિ કાયષ સબંવંધત વિવિધ સદંર્ભોિો અભ્યાસ કયાષ પછી મારા દ્વારા 

તૈયાર કરિામા ંઆવ્  ંછે. આ ર્થીસીસમા ંરહલે વિશ્લેર્ણ અિે વિિેચિાત્મક અર્થષઘટિ સપંણૂષપણ ેમૌલલક 

છે. આર્થી, હ  ં જણાવ  ં છ ં કે આ ર્થીસીસમા ં મળેલ વિિેચિાત્મક અલર્ભપ્રાયો અિે અન્ય વિગતો માટે હ  ં

જિાબદાર છ.ં 

હ  ંજાહરે કર ં છ ં કે આ ર્થીસીસમા ંકરિામા ંઆિેલ અિે રજૂ કરિામા ંઆિલે કાયષ મૌલલક છે અિ ે

જ્યારે પણ અન્યિા કાયષમારં્થી સદંર્ભો લેિામા ંઆવયા છે, ત્યારે તેઓિે સ્પષ્ટપણે દશાષિિામા અવયા છે 

અિે માહહતીિા સ્ત્રોતિો સદંર્ભષસ ચીમા સમાિેશ કરિામા ંઆવયો છે. 

હ  ંિધ મા ંજાહરે કર ં છ ં કે આ સશંોધિ કાયષ માર ં મૌલલક કાયષ છે અિે કોઈપણ હિગ્રી/હિપ્લોમા, 

એસોવસએટવશપ, ફેલોવશપ માટે અન્ય કોઈપણ ્ વિિવસિટી/સસં્ર્થાિે સબવમટ કરિામા ંઆવ્  ંિર્થી. હ  ંએ 

પણ પ ષ્ષ્ટ કર ં છ ંકે ર્ભક્ત કવિ િરવસિંહ મહતેા ્ વિિવસિટી જૂિાગઢિા વિયમો અિે ્ જીસીિી તારીખ 23મી 

જ લાઈ, 2018િી સચૂિા (્ વિિવસિટી ગ્રાન્્સ કવમશિ શૈક્ષલણક સત્યવિષ્ઠાિો પ્રચાર અિે ઉચ્ચ શકૈ્ષલણક 

સસં્ર્થાઓમા ંસાહહત્યચોરી વિિારણ) મ જબ કોઈ સાહહત્યચોરી (Plagiarism) િર્થી. 

 

                       સશંોધકિી સહી 

સ્ર્થળ: 

તારીખ: 

 



 

 
 

DECLARATION BY THE RESEARCH SUPERVISOR 
 

 

Certified that the work incorporated in the thesis 

…………………………………………………………………………………………….…

(Title) submitted by Mr./Mrs./Ms. …….………………………………………………….... 

was carried out by the candidate under my supervision/guidance. To the best of my 

knowledge: (i) the Research Scholar has not submitted the same research work to any 

other university/institution for any degree/diploma, associateship, fellowship (ii) the 

thesis submitted is a record of original research work done by the student during the 

period of study under my supervision, and confirms that there is no plagiarism as per the 

rules of Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Junagadh and notification of UGC dated 

23rd July, 2018 UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (PROMOTION OF 

ACADEMIC INTEGRITY AND PREVENTION OF PLAGIARISM IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS) REGULATIONS, 2018 and (iii) the thesis represents 

independent research work on the part of the student. 

 

 

    Signature of the Supervisor 

 

Place: 

Date: 

 

 

 

 



 

DECLARATION BY THE RESEARCH SUPERVISOR 
 

(માર્ગદર્ગક શર્ક્ષકન ું વિિેદિ) 

પ્રમાલણત કરેલ છે કે ………………………………………………………………………………………………. (શીર્ષક) 

ર્થીસીસમા ંસમાવિષ્ટ કાયષ શ્રી / શ્રીમતી / ક . ………………………………………………………………  દ્વારા સબવમટ કરિામા ં

આવ્  ં છે જે મારી દેખરેખ/માગષદશષિ હઠેળ ઉમેદિાર દ્વારા હાર્થ ધરિામા ંઆવ્  ંહત  .ં મારી જાણકારી અન સાર: 

(i) સશંોધકે કોઈપણ હિગ્રી/હિપ્લોમા, એસોવસએટવશપ, ફેલોવશપ માટે પ્રસ્ત  ત સશંોધિ કાયષ અન્ય કોઈપણ 

્ વિિવસિટી/સસં્ર્થાિે સબવમટ ક્ ું િર્થી (ii) સબવમટ કરેલ ર્થીસીસ એ મારી દેખરેખ હઠેળ અભ્યાસિા સમયગાળા 

દરવમયાિ વિદ્યાર્થી દ્વારા કરિામા ંઆિેલ મળૂ સશંોધિ કાયષિો રેકોિષ છે, અિે તે પ ષ્ષ્ટ કરે છે કે ર્ભક્ત કવિ િરવસિંહ 

મહતેા ્ વિિવસિટી, જૂિાગઢિા વિયમો અિ ે 23મી જ લાઈ, 2018 િા  ્ જીસીિા (્ વિિવસિટી ગ્રાન્્સ કવમશિ 

શૈક્ષલણક સત્યવિષ્ઠાિો પ્રચાર અિે ઉચ્ચ શૈક્ષલણક સસં્ર્થાઓમા ંસાહહત્યચોરી વિિારણ) રેગ્્ લેશન્સ, 2018 િી 

સચૂિા અન સાર કોઈ સાહહત્યચોરી (Plagiarism) િર્થી અિ ે (iii) ર્થીસીસ વિદ્યાર્થીએ  કરેલ સ્િતતં્ર સશંોધિ 

કાયષન  ંપ્રવતવિવધત્િ કરે છે.   

 

માર્ગદર્ગક શર્ક્ષકની સહી  

સ્ર્થળ: 

તારીખ: 

 

 

 


