ુ રાત યનુ િવનસિટી
ગજ
M.Sc. SEM-1 (કેમેસ્ટ્રી) 2017
બીજો તબક્કો પ ૂર્ણ થયા પછીિી પ્રવેશ પ્રક્રિયા
ત્રીજા તબક્કાની ી લાઈા ની  રવેશનીની ી રવેરિયા ા ની ીચન મુજબ થીન.
1. Non Reported / Not allotted/ Cancelled રવેશનીની ા કારણન ખાઈી રહેઈ જગ્ ાલ ાાળશશા માટે રવેરિયા ા
થીન.
2. લાઈા ની  (તબક્કા – 3) માટે ની ીચનની ામાાંથી કો પણ ઈા કાત ધરાશતા વશદ્યાથીલ, રવેશની રવેરિયા ામાાં
ભાગ ઈ

ીકીન.

-

એડમીીની  મળન ઈ હો

તનશા વશદ્યાથીલ

-

એડમીીની  મળન ઈ હો

પણ ાી ભરી ની ા હો

-

એડમીીની  ની ા મળ્ુાં હો

-

લની ઈા ની  રવેશની રવેરિયા ામાાં રજીસ્ટ્રેીની  કરે ઈ હો

તનશા વશદ્યાથીલ

તનશા વશદ્યાથીલ
પણ ડૉક્યુમનટસટર ર ક કરશશામાાં મરમથર રહેઈા

વશદ્યાથીલ
-

જેમણન લની ઈા ની  ાોમર ભ્ુું ની ા હો

તનશા વશદ્યાથીલ.(Fresh Students)

વિદ્યાર્થીઓ માટે ની સૂચના
FRESH STUDENTS કે જેમણે ઓનલાઇન ફોમમ ભરેલ ના હોય તેવા વશદ્યાથીલએ પિન પવતરણ કે ન્દ્ર િરથી
િીન ખરીદવાનો રહેશે. (વપની  વશતરણ કેટસર: Department of Zoology, University School of Sciences, Gujarat
University, Ahmedabad-009.) તે પિન નો ઉિયોગ કરી ઓનલાઇન ફોમમ ભરી શકાશે.
બધાજ પવદ્યાથીઓએ િોતાના િીન નંબર, રપજસ્ટ્ર ે શન નંબર અને પિપરયલ નંબર નો ઉિયોગ કરી ઓનલાઇન
ભરેલ ફોમમ ડાઉનલોડ કરવાનં રહેશે. (11/08/2017 િછી ડાઉનલોડ કરેલ હોવં જોઈએ)
રસાયણશાસ્ત્ર વિષય માાં ઓફલાઇન એડવમશન માટે વડપાટટ મેન્ટ ઓફ કે મેસ્ટટર ી, સ્ટકૂ લ ઓફ સાયન્સ ,
ગુજરાત યુવનિસીટી માાં ફોમટ જમા કરાિિુાં ફરવજયાત છે .
12/08/2017 ર્થી 19/08/2017 સુાંવિમાાં સિાર ે ૧૧ ર્થી સાાંજના ૫ િાગ્યા દરમ્યાન ( રજા ના વદિસ
વસિાય)

1

ુ ેન્ટસિી નવગત :
ફોમણ સાથે જરૂરી ડોકયમ
(જરૂરી ડોક્ુમનટસટર ની ી ઝનરોક્ષ જોડશી મની ન ાોમર જમા કરાશતી શખતન લરિયરજજની ઈ ડોક્ુમનટસટર રાથન રાખશા)


લની ઈાઇની  ભરે ઈ ાોમર ની ી વરવેટસટ



રનમ-VI મની ન રનમ-V ની ી માકર ીીટ ની કઈ



જો મની ામત કેટેગરી માાં રમાશની થતો હો



OBC કેટેગરી માાં રમાશની થતાાં વશદ્યાથીલએ, માન્ય િોિ િીમીલેયર સક્રટિક્રફકેટ જોડવુ ાં



PH (PHYSICALLY DISABILITY) કેટેગરી માાં રમાશની થતાાં વશદ્યાથીલએ વરવશઈ રર્જની  પારનથી કઢાશનઈ

તો મની ામત કેટેગરી ની ો દાખઈો

PH-રરિયટિરિયાકેટ જોડવુ.ાં


મટસ

્ુવની શવરિટી ની ા વશદ્યાથીલએ તા:19-08-2017 મથશા તનની ાથી પહેઈા કઢાશનઈ PEC (PROVISIONAL

ELIGIBILITY CERTIFICATE) જોડવુ.ાં

વપની  માટે ની ી મારિયહતી

રમ

મની ન તારીખ

ફ્રેી વશદ્યાથીલએ વપની  વશતરણ કેટસર

12/08/2017 ર્થી 18/08/2017

પર થી વપની  મનળશશાની ી રહેીન.

િવારે ૧૧ થી િાંજના ૪ વાગ્યા િધી ( રજા ના
પદવિ પિવાય)

ની ોંધ : 19/08/2017 િછીની પ્રપિયાનો કાયમિમ ગજરાત યપનવપિમ્ી ની વેબિાઇ્ તેમજ પડિા્મ મેન્દ્્ ઓફ કે મેસ્ટ્ર ી
ના નોપ્િ બોડમ ઉિર મૂકવામાં આવશે.
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