
   

Walk in Interview- 2nd try

Advertisement for the Post of Project Fellow

Project Title: “The depiction of Decayed Temples of Gujarat in Literature, Culture and History: an 
Examination of  Evidences
(With reference to Gujarati literature and culture from medieval period to modern)”

1. Funding: UGC New Delhi  

2. Post: Project Fellow( for 1 year only)

3. Duration: one year

4. Stipend: Rs. 16000/- p.m (consolidated)

5. Qualification: 1. M.A with Gujarati,History,Sociology  (with atleast 55%) 

 2. Knowledge of Computer is essential.     4. NET/SLET/Ph.D.

6. Research Work: It may include fieldwork as well as table work at the department.

7. How to apply: Application on the plane paper with full bio-data and copies of certificate should 
be submitted through Head to Principal Investigator.

8. Date of Interview: 25-11-2020 Time: 12:30pm

9. Place of Interview: Department of Gujarati, Veer Narmad South Gujarat University. Surat

Note: Candidates must appear for the interview on their own cost.

(Dr. Naresh Shukla) (Dr. Sharife Vijalivala)

coordinator (S.A.P) Head of the Department



Walk in Interview 2nd try

�ોજે�ટ ફૅલો માટેની �હેરાત (ગુજરાતી િવષય)

�ોજે�ટ ટાઈટલ- સાિહ�ય, ક�ચર અને ઇિતહાસમાં ગુજરાતના ભ�ન મં�દરોનું �થાનઃ ત�યની તપાસ.

(મ�યકાળથી અવા�ચીન ગુજરાતી સાિહ�ય, સં�કૃિત અને ઇિતહાસના સંદભ�માં)

1. યુ.�.સી.ના �પે�યલ આિસ�ટ�ટ �ો�ામ અંતગ�ત. 

2. પો�ટ- �રસચ� ફૅલો. (1 વષ� માટે)

3. સમયગાળો- 1 વષ�

4. વેતન- 16,000( માિસક)

5. શૈ�િણક યો�યતા- 1. એમ.એ. (ગુજરાતી,ઇિતહાસ, સમાજશા��), 55 ટકાથી વધારે હોવા જ�રી.  2. ક��યુટર�ાન 

હોવું આવ�યક.   3. નેટ।�લેટ। એમ.�ફલ અથવા પીએચ.ડી. 

6. કામગીરી- ગુજરાતી િવભાગ ખાતે સંશોધનકાય� ઉપરા�ત �ફ�ડવક� અને ટેબલવક�.

7. સાદા કાગળમાં પૂણ� �વ-પ�રચય સાથે આવ�યક શૈ�િણક અને સંશોધન અંગેના ડો�યુમે�ટની �વ �માિણક નકલ જોડવી. 

અને  કો-ઓ�ડનેટર�ી, �પે�યલ આિસ. �ો�ામ, ગુજરાતી િવભાગ, વીર નમ�દ દ.ગુ.યુિન. સુરત ખાતે મોકલવી.

8. ઇ�ટ�યુ�ની તારીખ- 25-નવે�બર-2020, સમય- 12.30 કલાકે

9. �થળ- ગુજરાતી િવભાગ, વીર નમ�દ દિ�ણ ગુજરાત યુિનવ�સટી, સુરત

ન�ધ- ઉમેદવારાઓ િનયત સમયે અને તારીખે �વખચ� ઉપિ�થત રહેવું જ�રી છે.

ડૉ. નરેશ શુ�લ  ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા

(કો-ઓ�ડનેટર)    (અ�ય�, ગુજરાતી િવભાગ)


