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એમ.એસસી. ફીઝીક્સ (શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૦૨૧)ના પ્રવેશ માટે જરૂરી સુચના:
1.

ઉપરોક્ત મેરીટ લિસ્ટ એમએસસી ભૌતતકશાસ્ત્ર (વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧)માાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ન ાં ત્રીજ મેરીટ
લિસ્ટ છે .

2. ઉપરોક્ત મેરીટ લિસ્ટમાાં ે  તવ્ા્થીનન ાં ાામ છે તે તવ્ા્થીનએ ઓરરજિાિ ડોક્યમેંટ્સાા વેરરરિકેશા માટે તા.
14/10/2020 ાા રોિ બપોરે 11.30 કિાકે ભૌતતકશાસ્ત્ર ભવા ખાતે ઉપસ્સ્્ત રહેવાન રહેશે. િો તવ્ા્થીન
ઉપસ્થિત નહી રહે તો પ્રવેશ માટે લાયક રહેશે નહી. કોઈ આકસ્થમક કારિસર ઉપસ્થિત રહી શકાય તેમ ન
હોય તો વવદ્યાિીએ પોતાના વાલીને ઓિોરીટી લેટર આપી ઓરરજજનલ ડોક્યુમેંટ્સ સાિે વેરરરફકેશન માટે
ઉપસ્થિત રહેવા જિાવવુ.ું
3. ઓરરજજનલ ડોક્યુમેંટ્સના વેરરરફકેશન વખતે જો કોઈ વવસુંગતતા જિાશે તો તે મુજબ વવદ્યાિીના મેરીટ
ક્રમમાું ફેરફારને અવકાશ રહેશે અિવા થટે ટસ બદલાય શકે છે .
4. પ્રવેશ પ્રરિયા માટે કેટેગરી મિબ સરકારશ્રીાા આરક્ષણાો િાભ મળે છે , તો તે અંગેાા િરૂરી તમામ
ઓરીજીાિ પ્રમાણપત્રો સા્ે રાખવા િરૂરી છે .
5. ડૉક્યમેન્ટ વેરરરિકેશા બાદ તવ્ા્થીનાે િી અંગેાો મેમો આપવામાાં આવશે. ત્યારબાદ તવ્ા્થીનએ ઓાિાઈા
િી ભરવા માટે ાી કાયષવાહી કરવાાી રહેશે.
6. તવ્ા્થીનએ તા. 16/10/2020 ્ી 19/10/2020 સધી ઓાિાઈા િી ભરવાાી રહેશે.
7.

કોવીડ ૧૯ મહામારીાે કારણે સોસીયિ ડીસ્ટન્સ પાળવ ાં િરૂરી છે અાે તે્ી વખતોવખત સ ૂચાાઓ
યુનીવસીટી તિા ડીપાટષ મેન્ટની વેબ સાઈટ મારફત આપવામાું આવશે, આ ઉપરાુંત વવદ્યાિીઓએ અરજી માું
દશાષવેલ ઈ - મેઈલ આઈ ડી તિા મોબાઈલ નુંબર ઉપર જરૂરી સ ૂચનાઓ આવે તે વનયમીત જોવી.

8.

ડોક્યમેન્ટ વેરીિીકેશા માટે િયારે આવવાન ાં ્ાય ત્યારે દરે ક તવ્ા્થીનએ િરૂરી તમામ ઓરીજીાિ
પ્રમાણપત્રો અાે માકષ શીટ સા્ે રાખવા િરૂરી છે ે માો િમ ાીચે મિબ રાખવો:
(૧) બી.એસસી. ાા સેમેસ્ટર -૬,૫,૪,૩,૨,૧ ાી માકષ શીટ
(૨) સ્કિ-િીવીંગ સટીિીકેટ
(૩) OBC/ SC/ ST/Ex-army man/Teaching/non teaching staff/PH/ single girl child/EWS
ે  િાગ પડત ાં હોય તેાા ઓરીજીાિ પ્રમાણપત્રો
(૪) ત્રણ તાે તરમાાં પડાવેિ પાસપોટષ સાઈઝાા રાંગીા િોટા ે ાી પાછળ પોતાન ાં પ ૂરાં
ાામ િખવ ાં
(૫) ે  તવ્ા્થીનઓન ાં ાામ પ્રવેશ યાદીમાાં હોય અાે તેમન ાં આગળાા સેમેસ્ટરાી પરીક્ષાન ાં
પરરણામ જાહેર ્ય ાં હોય અાે પાઃ ચકાસણીમાાં પરરણામમાાં સધારો ્યો હોય તો
તેઓએ સધારે િ માકષ શીટ સા્ે િાવવી િરૂરી છે .
ડો. એચ. ઓ. ે ઠવા,
કો-ઓરડિાેટર,
(એમએસસી ભૌતતકશાસ્ત્ર એડતમશા કતમટી)

પ્રોિે. એમ. ે . િોર્ી
અધ્યક્ષ,
ભૌતતકશાસ્ત્ર ભવા, સૌરાષ્ટ્ર યતાવતસિટી, રાિકોટ

