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B.Sc. Semester I (Grant-In-Aid & Self-Finance) 2020-21 

      B.Sc. Semester I (Grant-In-Aid & Self-Finance) 2020-21 મ ાં પ્રવેશ ફી ભરીને ક મચલ ઉ પ્રવેશ 

મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓં એ કોલેજ મ ાં વનયત સમય મય ાદ  મ ાં રૂબરૂ અસલ પ્રમ ણપત્રો ની ચક સણી કર વવ ની 

હતી પરાંત ુહજુ સધુી તમે આ પ્રકકય  કરેલ નર્થી. ત . ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ (બપોરે [GIA]૧૨:૦૦ ર્થી ૦૨:૦૦ & [SF] 

૦૨:૦૦ ર્થી ૦૪:૩૦) સધુી મ ાં  બોટની ડીપ ટા મેન્ટ ખ તે લેટ  ફી સ રે્થ  અચકૂ હ જર રહવે ુાં અન્યર્થ  તમ રો 

ક મચલ ઉ પ્રવેશ રદ ગણ શે અને પ્રવેશ ફી પરત મળશે નકહ.  

આ છેલ્લી તક આપવ મ ાં આવે છે. જેર્થી અચકૂ હ જર રહવે ુાં. આ અંગે સઘળી જવ બદ રી વવદ્ય ર્થી ની પોત ની 

રહશેે.     

 



આ રૂબરૂ મલુ ક ત વખતે નીચે આપેલ  તમ મ Original Documents લ વવ  ન  રહશેે. આ ઉપર ાંત તમ મ Documents ની નકલો નો 
એક સેટ કોલેજ ખ તે જમ  કરવ નો રહશેે. તેર્થી Documents ની નકલો નો એક સેટ સ રે્થ ર ખવો.   

List of Original Documents 

1. પ્રવેશ ફોમા  
2. પ્રવેશ ફી ની પ વતી (પહોચ.) 

3. ધોરણ ૧૨ સ યન્સ ની મ કાશીટ [લેમીનેસન વગર] 

4. ટ્ર યલ સટીફીકેટ 

5. શ ળ  છોડય  નુાં પ્રમ ણ પત્ર  (L.C.)  [લેમીનેસન વગર]    

6. અન મત વગાન  વવદ્ય ર્થીઓં એ જાવત અંગે નો સક્ષમ અવધક રી નો દ ખલો [SC,ST,OBC,EWS અને PWD/PH] 

7. બક્ષીપાંચ ન  વવદ્ય ર્થીઓં એ નોન–કિમીલેયર હોવ  અંગે નુાં પ્રમ ણપત્ર. 

8. જો અભ્ય સ મ ાં તટુ પડી હોય તો તે અંગે નુાં ૨૦/- સ્ટેમ્પ પેપર સોગાંદન મુાં.  
9. કદવય ાંગ વવદ્ય ર્થીઓં મ ટે PH અંગે સક્ષમ અવધક રી નુાં પ્રમ ણપત્ર. 

10.  Adhar Card 

 

    ઉપરોક્ત તમ મ લ ગ ુપડત  દસ્ત વેજો અસલ લ વવ ન  રહશેે,અસલ પ્રમ ણપત્રો મ ાં  પ્રવેશ મળ્ય  અંગે ની નોંધ કરવ મ ાં આવશે. 

ત્ય રબ દ અસલ પ્રમ ણપત્રો પરત કરવ મ ાં આવશે . 

     Rules 

1. Original Document Verification મ ટે જે ત રીખ ફ ળવવ  મ ાં આવેલ હોય તે ત રીખે જ આવવ  નુાં રહશેે. 



2. Original Document Verification મ ટે કોલેજ કેમ્પસ મ ાં મ ત્ર પ્રવેશ લેન ર વવદ્ય ર્થીને જ આવવ નુાં રહશેે. (વ લી તર્થ  અન્ય 

વમત્રો ને પ્રવેશ મળશે નકહ.) 

3. કોલેજ કેમ્પસ મ ાં વવદ્ય ર્થીઓં એ મ સ્ક પહરેવુાં ફરજીય ત છે અને Social Distancing ન  વનયમો નુાં ચસુ્તપણે પ લન કરવ નુાં 
રહશેે. 

4. Original Document Verification બ દ તરુાંત જ વવદ્ય ર્થી એ કોલેજ કેમ્પસ છોડી દેવ નુાં રહશેે. 

આ Rules નુાં ચસુ્તપણે પ લન કરવ નુાં રહશેે અન્યર્થ  વશસ્તભાંગ હઠેળ ક યદેસર ન  પગલ  લેવ શે.     

                                                                                                    B/O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


