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Astrophysics  (Certificate Course) પ્રવેશ – ૨૦૨૦-૨૧માહિતી અને સૂચનાઓ 

Astrophysics Certificate Course (Part time)  

Online ફોમમ ભરવાની તારીખ 1/08/2020 

Online ફોમમ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31/08/2020 

અરજી પત્રક (હપ્રન્ટ) મોક્લવાની  છેલ્લી તારીખ  10/09/2020 

પ્રવેશ પાત્રતા  10+2 

અઠવાક્રિયાના ક્રિવસો ૨ ક્રિવસ 

સમય  ૩ કલાક પ્રહત ક્રિવસ  
 

 સચૂનાઓ – 

1. એસ્ટ્રોક્રફહિક્સ કોસમ પાટમ ટાઇમ ધોરણે હચલ્રન્સ યુહનવર્સમટી, સુભાષચંદ્ર બોિ હશક્ષણ સંકુલ, સેકટર–૨૦, ગાંધીનગર 

ખાતે ચલાવવામાં આવશે.  જેમાં 80 % િાજરી અહનવાયમ રિેશે.  

2. યુહનવર્સમટી પ્રવેશ જાિેરાત 2020-21 (પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ) માં િશામવ્યા પ્રમાણેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેિવાર અરજી 
કરી શકશે.     

3. પ્રવેશ મેળવ્યા પછી પણ કોઇપણ તબક્કે શૈક્ષહણક લાયકાત કે અન્ય માહિતી અધૂરી કે ખોટી રજૂ કરેલી જણાશે તો પ્રવેશ 
રિ કરવામાં આવશે.  

4. ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના પ્રવતમમાન અનામતના ધોરણો અનુસાર પ્રવેશ આપવામાં આવશે.      
5. ઉમેિવારે પ્રવેશપ્રક્રિયા િરમ્યાન સ્ટ્વખચે આવવાનંુ રિેશે. 
6. ઉમેિવારે અરજી online કરવાની રિેશે. અરજી કયામ બાિ અરજીની હપ્રન્ટ આઉટની કોપી, પ્રમાહણત નકલો સાથે હચલ્રન્સ 

યુહનવર્સમટી ગાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ/પોસ્ટ્ટ/ કુક્રરયર દ્વારા તારીખ 10/09/2020 સાજેં 5.30 ક્લાક સુધીમાં પિોચાિવાનંુ 
રિેશ ે (બીજો અને ચોથો શહનવાર, રહવવાર તેમજ જાિેર રજાના ક્રિવસો હસવાય). ત્યારબાિ મળેલ અરજી કોઈપણ 
સંજોગોમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નિીં.  

7. ફી અને ફોમમ ભરવાની હવગત માટે હચલ્રન્સ યુહનવર્સમટીની વેબસાઇટ www.cugujarat.ac.in પરની સુચનાઓનું 
પાલન કરવું. 

8. શૈક્ષહણક વષમ  2020-21 માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ફી /-250 છે જે કોઈપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપાત્ર નથી.  
9. પસંિગી પામેલ ઉમેિવાર જો અંહતમ તારીખ સુધીમાં ફી જમા નિીં કરાવે તો પ્રહતક્ષા યાિીમાં રિેલા ઉમેિવારને 

અગ્રતાિમ અનુસાર પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ફી ભરવાની તારીખ પ્રવેશયાિી વેબસાઈટ પર પ્રહસદ્ધ થાય તેની સાથે 
જણાવવામાં આવશે.  

10. પ્રવેશ યાિી ધોરણ-10+02 ના વાર્ષમક પક્રરણામના આધારે જાિેર કરવામાં આવશે.  

11. ઉમેિવારે અરજીપત્ર સાથે ફોમમમાં જણાવેલ શૈક્ષહણક લાયકાતોના પ્રમાણપત્રો જોિવાનાં રિેશ.ે ઉપરાંત નીચેનામાંથી લાગુ 
પિતા પ્રમાણપત્રોની પ્રમાહણત નકલો જોિવાની રિેશ.ે 
૧.  એસ.સી./એસ.ટી.ના ઉમેિવારોએ જાહતનું પ્રમાણપત્ર અવશ્ય જોિવું. 
૨.  ઓ.બી.સી.નાં ઉમેિવારોએ તેમનું તાજેતરનંુ માન્ય નોનક્રિહમલેયર પ્રમાણપત્ર જોિવું.   
૩. શારીક્રરક અપંગતા ધરાવતા ઉમેિવારોએ તેમનું હવકલાંગતાનંુ પ્રમાણપત્ર જોિવું.  
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