ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ (ડીમ્ડ યવુ િિવસિટી) : અમદાિાદ – ૩૮૦૦૧૪
(NAAC Accredited “A” Grade)

૨૧ મી સદીમાાં મ ૂલ્ય શશક્ષણ આપતી સાંસ્થા
M.Sc. (Microbiology) અિે M.Sc. (Environmental Sciences and Technology)

પ્રિેશ અંગેિી સ ૂચિાઓ
M.Sc. (Microbiology):-

તારીખઃ- 08-05-2018

B.Sc. (Microbiology) 55% માર્ક સ સાથે પાસ થયેલા શવદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનો માટે M.Sc.
(Microbiology) અભ્યાસક્રમમાાં, સાંસ્થાએ નક્કી ર્રે લા ધોરણો, ઉપલબ્ધ જગ્યા (સીટ) તથા છાત્રાલયની
ક્ષમતાને Online Exam બાદ મેરીટ આધારીત પ્રવેશ પ્રકર્યા થશે.
અનુસચુ િત જાશત, અનુસચુ િત જનજાશત, તથા સામાજજર્ અને આશથિર્ રીતે પછાત વગકના/શારીકરર્
શવર્લાાંગ શવદ્યાથીઓને પ્રવેશ યોગ્યતાના ધોરણોમાાં મેળવેલ ટર્ાવારીમાાં ૫%ની છૂટછાટ રહેશે. તથા
પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ સરર્ારશ્રી તરફથી મળવાપાત્ર શશષ્યવ ૃશિનો લાભ પણ મેળવી શર્શે.
M.Sc. (Environmental Sciences and Technology):B.Sc. (Microbiology/Life Science/Biotechnology/Biochemistry/Chemistry/Environmental Sciences)
55% માર્ક સ સાથે પાસ થયેલા શવદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનો માટે M.Sc. (Environmental Sciences and
Technology) અભ્યાસક્રમમાાં, સાંસ્થાએ નક્કી ર્રે લા ધોરણો, ઉપલબ્ધ જગ્યા (સીટ) તથા છાત્રાલયની
ક્ષમતાને આધારે સ્સ્ર્નીંગ પ્રકર્યા આધાકરત પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
અનુસચુ િત જાશત, અનુસચુ િત જનજાશત, તથા સામાજજર્ અને આશથિર્ રીતે પછાત વગકના/શારીકરર્
શવર્લાાંગ શવદ્યાથીઓને પ્રવેશ યોગ્યતાના ધોરણોમાાં મેળવેલ ટર્ાવારીમાાં ૫%ની છૂટછાટ રહેશે. તથા
પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ સરર્ારશ્રી તરફથી મળવાપાત્ર શશષ્યવ ૃશિનો લાભ પણ મેળવી શર્શે.

પ્રિેશ અરજીપત્રક

M.Sc. (Microbiology) અને M.Sc. (Environmental Sciences and Technology) બન્ને શવષયોમાાં
પ્રવેશ માટે ન ુાં અરજીપત્રર્ ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદની વેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org;
www.gujaratvidyapith.ac.in ઉપરથી તા.07-05-2018*થી ડાઉનલોડ ર્રીને મેળવી શર્ાશે.
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(૧)

પ્રવેશ અરજીપત્રર્ના રૂશપયા ૨0૦/- ભયાક બાદ નીિે દશાકવેલ ગાાંધીશવિારના પુસ્તર્ો આપવામાાં
આવશે.

(૨)

બન્ને અભ્યાસક્રમ માટે પ્રવેશ અરજીપત્રર્ ભરીને મોર્લવાની છે લ્લી તારીખ 11-06-2018* છે .
(* પ્રવેશ સબાંધીત તારીખમાાં ફેરફાર ર્રવાનો ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠનો અબાશધત અશધર્ાર છે .)

અભ્યાસક્રમન ુંુ િામ

M.Sc. (Microbiology)

પસ્ુ તકન ુંુ િામ
1.
સાંચક્ષપ્ત
આત્મર્થા
(ગુજરાતી
ભાષામાાં)/GANDHIJI’S
AUTOBIOGRAPHY ABRIDGED (English Language)
2. ગ્રામ સ્વરાજ (ગુજરાતી ભાષામાાં)/VILLAGE SWARAJ (English
Language)
3. આરોગ્યની િાવી (ગુજરાતી ભાષામાાં)/Key to Health (English Language)

M.Sc. (Microbiology) માાં પ્રવેશ માટે લેવાનારા Online Exam માાં કુલ બે પ્રશ્નપત્રો (Multiple Choice,
Fill in the Blank, True False, etc. પ્રર્ારના) હશે. ગાાંધીશવિાર આધાકરત એર્ પ્રશ્નપત્ર ઉપર જણાવેલ
પુસ્તર્ોમાાંથી પુછવામાાં આવશે. તથા B.Sc. (Microbiology) ના અભ્યાસક્રમમાાંથી બીજુ એર્ પ્રશ્નપત્ર હશે.
Online Exam બાદ નીિે મુજબ મેરીટ તૈયાર ર્રવામાાં આવશે જેની શવગત સાંચક્ષપ્તમાાં નીિે જણાવેલ ર્ોષ્ટર્માાં
આપી છે .
પ્રિેશ કસોટીિી વિગત

પ્રિેશ યોગ્યતાિા ધોરણ અિે
ુ ભાર િી ટકાિારી
ગણ

(૧) ગાાંધીશવિાર (આપેલ પુસ્તર્ોમાાંથી)

- B.Sc. પરીક્ષાનુાં પકરણામના

3૦%

(૨) માઈક્રોબાયોલોજી શવષયનુ ાં પાયાનુાં જ્ઞાન - ગાાંધીશવિારની ર્સોટીના

૨૦%

- માઈક્રોબાયોલોજીશવષયની ર્સોટીના

5૦%

કુલ માર્ક સ ૧૦૦%
M.Sc. (Environmental Sciences and Technology) માાં સ્સ્ર્નીંગ પ્રકર્યા આધાકરત પ્રવેશ આપવામાાં
આવશે.
(૧) અરજીપત્રર્ સાથે પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા શવદ્યાથીએ, તેન ુ ાં શાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર (ધોરણ 12નુ ાં
LC) ની નર્લ ધોરણ 12 પાસની માર્ક શીટની ઝેરોક્ષ, B.Sc.ની તમામ સેમેસ્ટરની માર્ક શીટની ઝેરોક્ષ,
ટ્રાયલ સટીની ઝેરોક્ષ, તથા અનુસચુ િત જાશત/અનુસચુ િત જનજાશત/સામાજજર્ અને આશથિર્ પછાત
વગકના/શારીકરર્ શવર્લાાંગ શવદ્યાથીઓએ સબાંશધત પ્રમાણપત્રની નર્લ અવશ્ય જોડવી. આધારર્ાડક ની
ઝેરોક્ષ તથા પાસપોટક સાઈઝના (પ્લેન બેર્ગ્રાઉન્ડમાાં) બે ર્લર ફોટોગ્રાફ સાથે રાખવા
(૨) અધ ૂરી શવગતવાળા અરજીપત્રર્ સ્વીર્ારવામાાં આવશે નકહ.

પ્રવેશ અંગેની માહીતી-JITU2018

(૩) અનુસચુ િત જાશત, અનુસચુ િત જનજાશત, તથા સામાજજર્ અને આશથિર્ રીતે પછાત વગકના/શારીકરર્
શવર્લાાંગ શવદ્યાથીઓને પ્રવેશ યોગ્યતાના ધોરણોમાાં મેળવેલ ટર્ાવારીમાાં ૫%ની છૂટછાટ રહેશે.
તથા પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ સરર્ારશ્રી તરફથી મળવાપાત્ર શશષ્યવ ૃશિનો લાભ પણ મેળવી શર્શે.
(૪) પ્રવેશ અંગેનો સાંસ્થાનો શનણકય આખરી રહેશે.
(૫) M.Sc. (Microbiology) અભ્યાસક્રમ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા તારીખ 14-06-2018ના રોજ બપોરના
02.00 ર્લાર્ે શરૂ થશે. દરે ર્ પરીક્ષાથીએ 10 શમનીટ પહેલાાં પરીક્ષા ખાંડમાાં પ્રવેશવુ ાં અશનવાયક છે .
દરે ર્ શવદ્યાથીએ પોતાનો બેઠર્ નાંબર, પ ૂછપરછ (શવદ્યાથી નોંધણી ર્ાયક) ટે બલ ઉપરથી મેળવી લેવો
તથા પરીક્ષા ખાંડની જાણર્ારી મેળવી લેવી.
આ Online Exam નુાં પકરણામ (મેરીટ ચલસ્ટ) તારીખ 18-06-2018ને સોમવારના રોજ સાાંજના 05.00
ર્લાર્ે જાહેર ર્રાવામાાં આવશે દરે ર્ શવદ્યાથીઓ શવભાગમાાં ફોન ર્રીને પોતાનુ ાં પકરણામ જાણવાનુ ાં
રહેશે.
નોંધઃ- M.Sc. (Microbiology)માાં પ્રવેશ મેળવનાર શવદ્યાથીએ તેમણે પાસ ર્રે લી છે લ્લી પરીક્ષા
(સેમેસ્ટર-VI)નુ ાં પરીણામ મોડામાાં મોડુાં તારીખ 14/06/2018ને ગુરૂવારે બપોરના બે (2.00) વાગ્યા
સુધીમાાં માઈક્રોબાયોલોજી શવભાગના ર્ાયાક લયમાાં મળે તેમ ર્રવાનુ ાં રહેશે.
પકરણામ ઈ-મેલ થી મોર્લવુાં હોય તો નીિે જણાવેલ ઈ-મેલ એડ્રેસ પર મેલ ર્રી શર્ો છો.
hodmicro@gujaratvidyapith.org
(૬) અભ્યાસક્રમ/મહાશવદ્યાલય (ર્ોલેજ) શરૂ થવાની શવગતઃઅભ્યાસક્રમન ુંુ િામ

M.Sc. (Microbiology)

M.Sc. (Environmental Sciences and Technology)

તારીખ અિે િાર

સમય

02-07-2018ને સોમવાર

સવારે 11.00 ર્લાર્ે

02-07-2018ને સોમવાર

સવારે 11.00 ર્લાર્ે

(૭) ઉિીણ થયેલ શવદ્યાથીએ ભરવાની ફી અંગેની જરૂરી માકહતીઃઅભ્યાસક્રમન ુંુ િામ

M.Sc. (Microbiology)

ફી િી રકમ

ફી ભરિાિી પદ્ધવત

18,730/- રૂશપયા

પ્રવેશ પરીક્ષામાાં પાસ થયા બાદ મેરીટમાાં નામ
આવે ત્યાર બાદ એર્ અઠવાડીયામાાં ફી ભરવાની
રહેશે)*
ગ ૂજરાત

શવદ્યાપીઠની

વેબસાઈટ

(www.

gujaratvidyapith.org) ઉપર જઈને ઓનલાઈન
તથા માઈક્રોબાયોલોજી શવભાગ સાદરાના ર્ાયાકલય
મારફતે બેન્ર્ ઓફ ઈસ્ન્ડયા, સાદરા મુર્ામેની
બ્રાન્િમાાં ભરવાના રહેશે.
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M.Sc.
(Environmental
Sciences
and Technology)

18,730/- રૂશપયા

સ્સ્ર્નીંગ

પ્રકર્યા

આધાકરત

પ્રવેશ

આપવામાાં

આવશે. ત્યાર બાદ તરત જ ફી ભરવાની રહેશે.
ગ ૂજરાત

શવદ્યાપીઠની

વેબસાઈટ

(www.

gujaratvidyapith.org) ઉપર જઈને ઓનલાઈન
તથા માઈક્રોબાયોલોજી શવભાગ સાદરાના ર્ાયાકલય
મારફતે બેન્ર્ ઓફ ઈસ્ન્ડયા, સાદરા મુર્ામેની
બ્રાન્િમાાં ભરવાના રહેશે.
(* ફી સબાંધીત રર્મમાાં તથા ફી ભરવાના સમય ગાળામાાં ફેરફાર ર્રવાનો ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠનો અબાશધત અશધર્ાર છે .)

ઉપર દશાકવેલ ફી પ્રથમ વષકની છે જેમાાં ભોજન અનામતની પ્રથમ સત્રની જ ફી દશાકવી છે . બીજા
સત્રમાાં ભોજન અનામતની ફી અલગથી ભરવાની રહેશે.*
(૧૦) આ મહાશવદ્યાલયમાાં છાત્રાલય જીવન ફરજીયાત છે અને સાંસ્થાએ નક્કી ર્રે લ આિારસાંકહતા તમામ
શવદ્યાથીઓને બાંધનર્તાક રહેશે.
પાત્ર/યોગ્ય ઠરનાર દરે ર્ શવદ્યાથીને તે સમાન રીતે લાગુ પડશે અને તે આિારસાંકહતા (Code of
Conduct) શવદ્યાથી તથા વાલીની સહી સાથે ભરીને બેન્ર્માાં ફી ભયાકની રીસીપ્ટ સાથે ર્ાયાકલયમાાં
(માઈક્રોબાયોલોજી શવભાગ, સાદરા) માાં જમા ર્રાવવાની રહેશે.
-

પ્રવેશ માટે પાત્ર ઠરનાર શવદ્યાથીએ આ ઉપરાાંત આધાર ર્ાડક , એન્ટી રે ગીંગ ફોમક પણ પ્રવેશ મેળવ્યા
બાદ ભરવાના રહેશે. M.Sc. (Microbiology) અને M.Sc.

(Environmental Sciences and

Technology)માાં પ્રવેશ મેળવનાર શવદ્યાથીએ માઈગ્રેશન સટી પણ સાંસ્થાના ર્ાયાકલયમાાં જમા
ર્રાવવાનુાં રહેશે.
-

પ્રવેશ મેળવનાર તમામ શવદ્યાથીએ પકરસર ઉપર બધા જ સમય (24X7) માટે સુતરાઉ ખાદી
પહેરવી ફરજીયાત છે .

-

ભાઈઓ અને બહેનો માટે મહાશવદ્યાલયમાાં પહેરવાનો ખાદીનો યુશનફોમક નક્કી છે જેનો નમ ૂનો
નોટીસબોડક ઉપર રાખેલ છે .

-

છાત્રાલયમાાં, શુદ્ધ સુતરાઉ ખાદીના પોષાર્ ર્ોઈપણ રાં ગના પહેરી શર્ાશે.

નોંધઃ- સુતરાઉ ખાદીનુાં ર્ાપડ શવદ્યાથીએ જાતે જ લાવવાનુ ાં રહેશે. આ ર્ાપડ સાદરામાાંથી અને ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદના પકરસરની (સ્ટે ટ બેંર્ ઓફ ઈસ્ન્ડયાની) બાજુમાાંથી પણ મળી રહેશે.
સુંપકક
વિજ્ઞાિ અિે પ્રયોજજત વિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા
માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગ,
તા. જી. ગાુંધીિગર, પીિ – ૩૮૨૩૨૦
ઈ-મેલ : hodmicro@gujaratvidyapith.org
Office :- 079- 23274321, 23274274
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B.Sc.િા પ્રિેશ ફોમક સાથે જોડિાિી વિગત
(1) અરજીપત્ર ઉપર તાજેતરનો પાસપોટક સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અવશ્ય લગાવવો
(2) સ્કુલ લીવીંગ સટી
(3) ધો 10 પાસની માર્ક શીટની ઝેરોક્ષ ર્ોપી
(4) ધો 12 પાસની માર્ક શીટની ઝેરોક્ષ ર્ોપી
(5) જાશતનો દાખલો (બક્ષીપાંિના શવદ્યાથીઓએ ક્રીમીલેયર સટી જોડવુાં આવશ્યર્ છે )
(6) શવદ્યાથીઓ પોતાના આધાર ર્ાડક ની ઝેરોક્ષ ર્ોપી જોડવી

M.Sc.િા પ્રિેશ ફોમક સાથે જોડિાિી વિગત
(1) અરજીપત્ર ઉપર તાજેતરનો પાસપોટક સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અવશ્ય લગાવવો
(2) સ્કુલ લીવીંગ સટી
(3) ધો 12 પાસની માર્ક શીટની ઝેરોક્ષ ર્ોપી
(4) T.Y.B.Sc. છે લ્લા સેમસ્ે ટરની માર્ક શીટની ઝેરોક્ષ ર્ોપી
(5) જાશતનો દાખલો (બક્ષીપાંિના શવદ્યાથીઓએ ક્રીમીલેયર સટી જોડવુાં આવશ્યર્ છે )
(6) શવદ્યાથીઓ પોતાના આધાર ર્ાડક ની ઝેરોક્ષ ર્ોપી જોડવી
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