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પ રપ  :૨૫૬૦ 

તા તરમા ં હર થયેલ પીએચ.ડ . વેશ પર ામા ંઉ ીણ થયેલ િવ ાથ ઓ તેમજ UGC  Regulation-2016 જુબ 

વેશ પર ામાથંી ુ ત આપવમા ંઆવેલ તમામ િવ ાથ ઓને જણાવવા ુ ંક, નીચે જણાવેલ કાય મ ચૂી અ સુાર  

"સશંોધન કાય માટ પોઝલ કવી ર તે તૈયાર કરવી અને સશંોધન કાય ુ ંશીષક કવી ર તે પસદં રાખ ુ?ં" તે માટના 

એક સેમીનાર ુ ંઆયોજન Cisco Webex ના મા યમથી ઓનલાઈન કરવામા ંઆવેલ છે. મા ં તમામ િવ ાથ ઓ 

સમયસર હાજર રહવા ુ ં રહશે. ઓનલાઈન સમેીનાર માટની લ ક દરક િવ ાથ ઓને તેમના ર ટડ ઈ-મેઇલ પર 

મોકલી આપવામા ંઆવશે. ની દરક િવ ાથ ઓ ન ધ લેવી.     

માકં િવષય તાર ખ સમય 

1. ઈિતહાસ તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧  ૧૦:૩૦ A.M. 

2. મનોિવ ાન તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ ૦૨:૩૦ P.M. 

3. જુરાતી તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૧ ૦૩:૦૦ P.M. 

4. સમાજશા  તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ A.M. 

5. ફ ઝીકલ એ કુશન તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ૦૩:૩૦ A.M. 

6. કમે  

તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 

૧૧:૦૦ A.M. 

7. ફ ઝી સ 

8. મેથેમેટ સ 

9. લાઈફ સાય સ (બોટની) 
 
અગ યની ચૂના: 

 સેમીનાર સં ણૂપણે ઓનલાઈન રહશે. ના માટ દરક શોધાથ ઓએ પોતાના મોબાઈલમા ં ગૂલ 

લે ટોરમાથંી વેબે  િમટ ગ અને ક ટુરમા ં વેબે  િમટ ગ ડ કટોપ નામની એ લીકશન 

ડાઉનલોડ કરવી ફર યાત છે. યારબાદ દરક ઉમેદવારને િુનવિસટ  ારા ર ટડ ઈ-મેઇલમા ં

લ ક અન ેપાસવડ આપવામા ંઆવશે.  લ ક અને પાસવડથી દરક િવ ાથ ઓ લોગીન કરવા ુ ં

રહશે.  

 આ સમેીનાર ફ ત િવ ાથ ઓની સમજ માટ જ છે. તેનો મતલબ એવો નથી ક દરક િવ ાથ ન ે

પીએચ.ડ .મા ંએડિમશન મળ  ગયલે છે. ની દરક િવ ાથ ઓ ન ધ લેવી.        
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- ઉપરો ત જણાવેલ િવષયના િવ ાથ ઓ તરફ ણ તથા 
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