10/07/2018

ઑફ્રાઈન પ્રલેળ પ્રક્રિમા અંગેની વાભાન્મ ભાક્રશતી
(1) ઑફ્રાઈન પ્રલેળ પ્રક્રિમા ભાટે નો કામયિભ અને ભેયીટ ક્રરસ્ટ ગુજયાત મુક્રનલક્રવયટી ની એડક્રભળન
લેફવાઈટ તેભજ યવામણ ક્રલબાગ, ગુજયાત મુક્રનલક્રવયટીના નોક્રટવ-ફોડય ય ભુકલાભાં આલેર છે .
(2) ઑફ્રાઇન પ્રલેળ પ્રક્રિમા ભાં બાગ રેલા ઇચ્છતા ક્રલદ્યાથીઓએ તેભના ભેયીટ િભ ભુજફ દળાયલેર વભમે
યવામણ ક્રલબાગ ય શાજય થલાનું યશેળે. દળાયલેર વભમે શાજય ન થઇ ળકનાય અથલા દળાયલેર વભમ
છી શાજય થનાય ક્રલદ્યાથીને જે તે વભમે ખારી યશેર જગ્માઓ ય જ ક્રનમભોનુવાય પ્રલેળ આલાભાં
આલળે.
(3) ઑફ્રાઇન પ્રલેળ પ્રક્રિમા વંૂણય યીતે ભેયીટના ધોયણે કયલાભાં આલળે, તેભજ કે ટેગયી તથા મુક્રનલક્રવયટીના
વૂક્રિત કલોટા ભુજફ ખારી યશેર વીટ ય જે તે કે ટેગયી / મુક્રનલક્રવયટીના ક્રલદ્યાથીને જ પ્રલેળ આલાભાં
આલળે.
(4) ક્રલદ્યાથીએ B.Sc. ની ફધા વેભેસ્ટયની અવર ભાકય ળીટ, જાક્રતનું અવર પ્રભાણત્ર તથા નોન-ક્રિભીક્રરમેય
વાથે આલલાનું યશેળે.
(5) ઑફ્રાઈન એડક્રભળન ભાટે ક્રલદ્યાથીઓને ભેયીટ િભ ભુજફ એડક્રભળન કક્રભટી વભક્ષ શાજય યશેલાનું થળે,
ત્માયફાદ તેભના ભેયીટ િભ તેભજ કે ટેગયી ભુજફ ખારી યશેર જગ્માઓ ય ક્રલદ્યાથીની ઈચ્છા ભુજફ વીટ
પાલલાભાં આલળે.
(6) ઑફ્રાઇન એડક્રભળન ભાં બાગ રેનાય દયેક ક્રલદ્યાથીએ M.Sc. Semester I (GIA અથલા HPP) ને
રાગુ ડતી પી નલેવય થી બયલાની યશેળે. પી બયલા ભાટે પી ની યવીદ તેભને એડક્રભળન ભી ગમા ફાદ
યવામણ ક્રલબાગ અથલા જે તે કોરેજભાંથી જ આલાભાં આલળે.
જે ક્રલદ્યાથીઓએ ઓનરાઇન પ્રલેળ પ્રક્રિમા દયમ્માન પી બયેર શોમ અને જો તેભને ઑફ્રાઈન પ્રલેળ પાલલાભાં
આલે તો તેભણે ણ નલી પી બયલાની યશેળે. તેલા ક્રલદ્યાથીઓએ અગાઉ ઓનરાઇન પાલલાભાં આલેર
કોરેજભાં એડક્રભળન યદ્દ કયાલી પી ક્રયપં ડ ભાટે ની અયજી અગાઉની કૉરેજભાં કયલાની યશેળે. ક્રલધાથીએ
ઓનરાઇન પ્રલેળ ભાટે બયેર પીના 10% ફાદ કમાય છી ફાકી યશેરી ક્રયપન્ડની યકભ તેભને કોરેજ દ્રાયા જ યત
કયલાભાં આલળે.
ખાસ ન ધ
ોં :

ક્રલદ્યાથીને અગાઉ કોઈ કૉરેજભાં એડક્રભળન ભે ર શોમ અને ઑફ્રાઇન પ્રલેળ પ્રક્રિમા દયમ્માન
અન્મ કૉરેજભાં એડક્રભળન રેલા ભાંગતો શોમ તેલા વંજોગોભાં અગાઉની કોરેજભાં જે તે કે ટેગયીની
વીટ ઉરબ્ધ શળે તો જ ક્રલદ્યાથીને અગાઉની વીટ ખારી કયી અન્મ કૉરેજભાં એડક્રભળન રેલાની
ભંજૂયી આલાભાં આલળે, નશીંતય તે ક્રલદ્યાથીનું અગાઉ ની કોરેજ ભાં જ એડક્રભળન જાલલાભાં
આલળે.

ખાસ ન ધ
ોં :

3 ક્રલમ વાથે B.Sc. કયેર શળે તેલા ક્રલદ્યાથી કે ભેસ્ટર ી ક્રલમભાં M.Sc. ભાં એડક્રભળન ભાટે
મોગ્મતા ધયાલતા નથી. (ઇન્પોભેળન ની ભાક્રશતી ુક્રસ્તકા ભુજફ)

10/07/2018

ઑફ્રાઈન પ્રલેળ પ્રક્રિમા ભાટે નો વંબક્રલત કામયિભ
ગુજયાત મુક્રનલક્રવયટી ના ક્રલદ્યાથીઓ ભાટે
િભ

તાયીખ તથા લાય

વભમ

ભેયીટ યેન્ક

1

તા.11/07/2018

વલાયે 10:45 કરાકે

GU-1 થી GU-100

2

ફુધલાય

ફોયે 3:00 કરાકે

GU-101 થી GU-200

3

તા.12/07/2018

વલાયે 10:45 કરાકે

GU-201 થી GU-300

4

ગુરુલાય

ફોયે 3:00 કરાકે

GU-301 થી GU-400

િભ

તાયીખ તથા લાય

વભમ

કે ટેગયી ભેયીટ યેન્ક

વલાયે 10:45 કરાકે

SEBC-120 થી SEBC-150

1

તા.13/07/2018
ળુિલાય

2

SC-12 થી SC-52 અને

ફોયે 2:00 કરાકે

ST-5 થી ST-29

ગુજયાત મુક્રનલક્રવયટી ક્રવલામના ક્રલદ્યાથીઓ ભાટે
િભ

તાયીખ તથા લાય

વભમ

ભેયીટ યેન્ક અને કે ટેગયી યેન્ક
SEBC-1 થી SEBC-35 ;

1

તા.14/07/2018
ળક્રનલાય

વલાયે 10:45 કરાકે

SC-1 થી SC-5 ;
ST-1 થી ST-9 અને
OU-1 થી OU-20

ખાસ ન ધ
ોં : ઑફ્રાઇન પ્રલેળ પ્રક્રિમા ભાં બાગ રેલા ઇચ્છતા ક્રલદ્યાથીઓએ તેભના ભેયીટ િભ ભુજફ
દળાયલેર વભમે યવામણ ક્રલબાગ ય શાજય થલાનું યશેળે. દળાયલેર વભમે શાજય ન થઇ
ળકનાય અથલા દળાયલેર વભમ છી શાજય થનાય ક્રલદ્યાથીને જે તે વભમે ખારી યશેર
જગ્માઓ ય જ ક્રનમભોનુવાય પ્રલેળ આલાભાં આલળે.

