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

૨૧ મી સદીમાાં મ ૂલ્ય શિક્ષણ આપતી સાંસ્થા
B.Sc. (Microbiology)

પ્રિેશ અંગેિી સ ૂચિાઓ
તારીખઃ- 08-05-2018
ધો. ૧૨ (શિજ્ઞાન પ્રિાહ) 'બી' ગ્રુપ સાથે પાસ થયેલા શિદ્યાથીઓ માટે
ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમમાાં, સાંસ્થાએ નક્કી કરે લા ધોરણો, ઉપલબ્ધ જગ્યા (સીટ) તથા છાત્રાલયની
ક્ષમતાને આધારે સ્સ્કનીંગ પ્રકકયા આધાકરત પ્રિેિ આપિામાાં આિિે.
પ્રિેશ અરજીપત્રક
પ્રિેિ માટે ન ુાં અરજીપત્રક ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ, અમદાિાદની િેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org;
www.gujaratvidyapith.ac.in ઉપરથી તા.18-06-2018* સુધી ડાઉનલોડ કરીને મેળિી િકાિે.
(* પ્રિેિ સબાંધીત તારીખમાાં ફેરફાર કરિાનો ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠનો અબાશધત અશધકાર છે .)
(૧) પ્રિેિ અરજીપત્રકના રૂશપયા ૨0૦/- ભયાા બાદ નીચે દિાા િેલા ગાાંધીશિચારના પુસ્તકો આપિામાાં
આિિે.
અભ્યાસક્રમન ુંુ િામ
B.Sc. (Microbiology)

પસ્ુ તકન ુંુ િામ
1. માંગળપ્રભાત
2. સમ ૂહજીિનનો આચાર

(૨) પ્રિેિ અરજીપત્રક ભરીને મોકલિાની છે લ્લી તા.18-06-2018* છે .
(* પ્રિેિ સબાંધીત તારીખમાાં ફેરફાર કરિાનો ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠનો અબાશધત અશધકાર છે .)
(૩) અરજીપત્રક સાથે પ્રિેિ મેળિિા ઇચ્છતા શિદ્યાથીએ, તેન ુ ાં િાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર (ધોરણ
12નુ ાં LC) ની નકલ ધોરણ 10 પાસની માકા િીટની ઝેરોક્ષ, ધોરણ 12 પાસની માકા િીટની ઝેરોક્ષ,
તથા અનુસચુ ચત જાશત/અનુસચુ ચત જનજાશત/સામાજજક અને આશથિક પછાત િગાના/િારીકરક
શિકલાાંગ શિદ્યાથીઓએ સબાંશધત પ્રમાણપત્રની નકલ અિશ્ય જોડિી. ટ્રાયલ સટી, આધારકાડા ની
ઝેરોક્ષ તથા પાસપોટા સાઈઝના બે ફોટોગ્રાફ સાથે રાખિા
(૪) અધ ૂરી શિગતિાળા અરજીપત્રક સ્િીકારિામાાં આિિે નકહ.
(૫) અનુસચુ ચત જાશત, અનુસચુ ચત જનજાશત, તથા સામાજજક અને આશથિક રીતે પછાત િગાના/િારીકરક
શિકલાાંગ શિદ્યાથીઓને પ્રિેિ યોગ્યતાના ધોરણોમાાં મેળિેલ ટકાિારીમાાં ૫%ની છૂટછાટ રહેિે.
તથા પ્રિેિ મેળ્યા બાદ સરકાર્ી તરફથી મળિાપાત્ર શિ્યૃ તશતિનનો લાભ પણ મેળિી િકિે.
(૬) પ્રિેિ અંગેનો સાંસ્થાનો શનણાય આખરી રહેિે.

(૭) અભ્યાસક્રમ/મહાશિદ્યાલય (કોલેજ) િરૂ થિાની શિગતઃઅભ્યાસક્રમન ુંુ િામ
B.Sc. (Microbiology)

તારીખ અિે િાર

સમય

02-07-2018ને સોમિાર

સિારે 11.00 કલાકે

(૮) પ્રથમ પ્રયત્ન સાથે ધોરણ 12 પાસ ન હોય અથિા પાસ કયાા પછી જો કોઈ કારણસર ગેપ હોય
તો તેિા શિદ્યાથીઓ માટે દરે ક પ્રયત્ન દીઠ અને િર્ા દીઠ B.Sc.ની ટકાિારી માાંથી 3% ઓછા
ગણિામાાં આિિે.
અન્ય વિગત :
(૧) તમામ શિદ્યાથીઓ માટે છાત્રાલય ફરજીયાત છે .
(૨) સુતરાઉ (શુદ્ધ) ખાદીના િસ્ત્રો, સમ ૂહજીિન તથા શિદ્યાથી ઘડતરની પ્રૃ તશતઓનો શિિેર્ આગ્રહ
(૩) સાદરા, ગાાંધીનગરથી ૨૦ કી.મી.ના અંતરે , સાબરમતી નદીને કકનારે આિેલ ુાં અદ્યતન પ્રયોગિાળા,
અનુભિી શિક્ષકો, ઈંટરનેટ, લાયબ્રેરીની સુશિધા તથા ભાઈઓ અને બહેનો માટે અલગ છાત્રાલય
ધરાિતુાં નૈસચગિક પકરસર છે .
(૪) અહી, B.Sc., M.Sc., M.Phil., અને Ph.D. સુધીનો અભ્યાસ માઈક્રોબાયોલોજી શિર્ય સાથે તથા
M.Sc.(Environmental Sciences and Technology) કરિાની ઉતિનમ સુશિધા છે .
(૫) અભ્યાસક્રમ ઉપરાાંત શિશિધ પ્રકારની શિક્ષણેતિનર પ્રૃ તશતિનઓમાાં શિધાથીઓ ભાગ લઇ િકે તેિી
સ્િઘડતર માટે ની મોકળાિ.
(૬) આ અભ્યાસક્રમનુ ાં માધ્યમ અંગ્રેજી છે . જેમાાં ગાાંધીશિચાર, પયાાિરણ શિક્ષણ જેિા શિર્યો
ફરજીયાતપણે ગુજરાતીમાાં િીખિિામાાં આિે છે .
(૭) ફી અંગેની જરૂરી માકહતીઃઅભ્યાસક્રમન ુંુ િામ

ફી િી રકમ

B.Sc. (Microbiology)

14730 રૂશપયા

ફી ભરિાિી પદ્ધવત
ગ ૂજરાત

શિદ્યાપીઠની

િેબસાઈટ

(www.

gujaratvidyapith.org) ઉપર જઈને ઓનલાઈન તથા
માઈક્રોબાયોલોજી

શિભાગ

સાદરાના

કાયાાલય

મારફતે બેન્ક ઓફ ઈસ્ન્ડયા, સાદરા મુકામેની
બ્રાન્ચમાાં ભરિાના રહેિે.
B.Sc. માાં પ્રિેિ મેળ્યા બાદ ઉપરોકત ફી તરત જ ભરિાની રહેિે ઉપર દિાા િેલ ફી પ્રથમ
િર્ાની છે જેમાાં ભોજન અનામતની પ્રથમ સત્રની જ ફી દિાાિી છે . બીજા સત્રમાાં ભોજન
અનામતની ફી અલગથી ભરિાની રહેિે.*
(* ફી સબાંધીત રકમમાાં ફેરફાર કરિાનો ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠનો અબાશધત અશધકાર છે .)

સુંપકક
વિજ્ઞાિ અિે પ્રયોજજત વિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગ,
તા. જી. ગાુંધીિગર, પીિ – ૩૮૨૩૨૦ ઈ-મેલ : hodmicro@gujaratvidyapith.org
Office :- 079- 23274321, 23274274

