ગુજરાત યુનિવનસિટી
M.Sc. SEM-1 (કે મેસ્ટટર ી) 2017
બીજો તબક્કો પૂર્િ થયા પછીિી પ્રવેશ પ્રનિયા
ત્રીજા તબક્કાની ી લાઈા ની  રવેશનીની ી રવેરિયા ા ની ીચન મુજબ થીન.
1. Non Reported / Not allotted/ Cancelled રવેશનીની ા કારણન ખાઈી રહનઈ જગ્ ાલ ાાળશશા માટન રવેરિયા ા થીન.
2. લાઈા ની  (તબક્કા – 3) માટન ની ીચનની ામાાંથી કો પણ ઈા કાત ધરાશતા રિયશદ્યાથીલ, રવેશની રવેરિયા ામાાં ભાગ ઈ
ીકીન.
-

એડમીીની  મળન ઈ હો તનશા રિયશદ્યાથીલ

-

એડમીીની  મળન ઈ હો પણ ાી ભરી ની ા હો તનશા રિયશદ્યાથીલ

-

એડમીીની  ની ા મળ ુાં હો તનશા રિયશદ્યાથીલ

-

લની ઈા ની  રવેશની રવેરિયા ામાાં રજીસ્ટટર ન ીની  કરનઈ હો પણ ડૉક્યુમનટસટર રજક કરશશામાાં મરમથર રહનઈા
રિયશદ્યાથીલ
જનમણન લની ઈા ની  ાોમર ભ ુું ની ા હો તનશા રિયશદ્યાથીલ.(Fresh Students)

-

નવદ્યાથીઓ માટે િી સૂચિા
FRESH STUDENTS કન જનમણન લની ઈાઇની  ાોમર ભરનઈ ની ા હો

તનશા રિયશદ્યાથીલએ રિયપની  રિયશતરણ કન ટસર પરથી

પીની  ખરીદશાની ો રહનીન. (રિયપની  રિયશતરણ કન ટસર: Department of Zoology, University School of Sciences, Gujarat
University, Ahmedabad-009.) તન રિયપની  ની ો ઉપ ોગ કરી લની ઈાઇની  ાોમર ભરી ીકાીન.
બધાજ રિયશદ્યાથીલએ પોતાની ા પીની  ની ાંબર, રરિયજસ્ટટર ન ીની  ની ાંબર મની ન રિયરરિયર ઈ ની ાંબર ની ો ઉપ ોગ કરી લની ઈાઇની 
ભરનઈ ાોમર ડાઉની ઈોડ કરશાની ુાં રહનીન. (11/08/2017 પછી ડાઉની ઈોડ કરનઈ હોશુાં જો એ)
રસાયર્શાસ્ત્ર નવષય માાં ઓફલાઇિ એડનમશિ માટે નડપાટિ મેન્ટ ઓફ કે મેસ્ટટર ી, સ્ટકૂ લ ઓફ સાયન્સ ,
ગુજરાત યુનિવસીટી માાં ફોમિ જમા કરાવવુાં ફરનજયાત છે .
12/08/2017 થી 19/08/2017 સુાંનિમાાં સવાર ે ૧૧ થી સાાંજિા ૫ વાગ્યા દરમ્યાિ ( રજા િા નદવસ
નસવાય)

ફોમિ સાથે જરૂરી ડોકયુમેન્ટસિી નવગત :
(જરૂરી ડોક ુમનટસટર ની ી ઝન રોક્ષ જોડશી મની ન ાોમર જમા કરાશતી શખતન લરિયરરિયજની ઈ ડોક ુમનટસટર રાથન રાખશા)


લની ઈાઇની  ભરનઈ ાોમર ની ી રિયરવેટસટ



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



જો મની ામત કન ટનગરી માાં રમાશની થતો હો તો મની ામત કન ટનગરી ની ો દાખઈો
1



OBC કન ટનગરી માાં રમાશની થતાાં રિયશદ્યાથીલએ, માન્ય િોિ િીમીલેયર સનટિ નફકે ટ જોડશુાં



PH (PHYSICALLY DISABILITY) કન ટનગરી માાં રમાશની થતાાં રિયશદ્યાથીલએ રિયરરિયશઈ રજરની  પારનથી કઢાશનઈ
PH-રરિયટર રિયાકન ટ જોડશુ.ાં



મટસ

ુરિયની શરિયરરટી ની ા રિયશદ્યાથીલએ તા:19-08-2017 મથશા તનની ાથી પહનઈા કઢાશનઈ PEC (PROVISIONAL

ELIGIBILITY CERTIFICATE) જોડશુ.ાં

રિયપની  માટન ની ી મારિયહતી

રમ મની ન તારીખ

ફ્રની રિયશદ્યાથીલએ રિયપની  રિયશતરણ કન ટસર

12/08/2017 થી 18/08/2017

પર થી રિયપની  મનળશશાની ી રહનીન.

રશારન ૧૧ થી રાાંજની ા ૪ શાગ્ ા રુધી ( રજા ની ા
રિયદશર રિયરશા )

ની ોાંધ : 19/08/2017 પછીની ી રવેરિયા ાની ો કા રામ ગુજરાત

ુરિયની શરિયરરટી ની ી શનબરાઇટ તનમજ રિયડપાટર મનટસટ લા કન મનસ્ટટર ી

ની ા ની ોરિયટર બોડર ઉપર મકકશામાાં આશીન.
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