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Date : 03/07/2022 

Students Notice for B.Sc. Semester I (Self-Finance) 2022-23 

    B.Sc. Semester I (Self-Finance) માાં કામચલાઉ પ્રવેશ ફી ભરી કામચલાઉ પ્રવેશ લેનારા(માત્ર ગજુરાત બોર્ડ 
ના) વવદ્યાર્થીઓ ન ેકાયમી પ્રવેશ માટે ફરજીયાત Original Document Verification કરાવવાના  ર્થાય છે. આ 
Original Document Verification કરાવવા માટે જે તે વવદ્યાર્થીઓં ને ફાળવેલ તારીખ અને સમય પ્રમાણે જ 
કોલેજ માાં Botany Department ખાતે રૂબરૂ આવવાનુાં રહશેે. જો વવદ્યાર્થી કોઈપણ સાંજોગો માાં  ફાળવેલ તારીખ 
અને સમય  પ્રમાણે કોલેજ માાં હાજર નહહ રહ ેતો તેનો પ્રવેશ આપોઅપ રદ ગણાશે અને ભરેલ પ્રવેશ ફી 
પરત મળશે નહી. જે અંગે ની સઘળી જવાબદારી વવદ્યાર્થી ની પોતાની રહશેે. નીચે કોષ્ઠક માાં આપેલ લીંક પર 
તમાર ાં નામ, તારીખ અને સમય  જોઈ લેવો. આ રૂબરૂ મ લાકાત વખતે નીચે આપેલ  તમામ Original 

Documents લાવવા ના રહશેે. આ ઉપરાાંત તમામ Documents ની નકલો નો એક સેટ કોલેજ ખાતે જમા 
કરવાનો રહશેે. તેથી Documents ની નકલો નો એક સેટ સાથે રાખવો. Verification ર્થયા બાદ વવદ્યાર્થીઓ એ 
કોલેજ ન ાં Identity Card મેળવી લેવાન ાં રહશેે.  

List of Original Documents(આ ક્રમ માાં જ ગોઠવણી કરવી) 

1. પ્રવેશ ફોમડ (Click to Download) 

2. પ્રવેશ ફી ની પાવતી (Click to Download) 

3. ધોરણ ૧૨ સાયન્સ ની માકડશીટ [લેમીનેસન વગર] 
4. ટ્રાયલ સટીફીકેટ 

5. શાળા છોર્યા નુાં પ્રમાણ પત્ર  (L.C.)  [લેમીનેસન વગર]    
6. અનામત વગડના વવદ્યાથીઓં એ જાવત અંગે નો સક્ષમ અવધકારી નો દાખલો [SC,ST,OBC,EWS 

અને PWD/PH] 
7. બક્ષીપાંચ ના વવદ્યાથીઓં એ નોન–ક્રક્રમીલેયર હોવા અંગે નુાં પ્રમાણપત્ર. 
8. જો અભ્યાસ માાં તટુ પર્ી હોય તો તે અંગે નુાં 50/- સ્ટેમ્પ પેપર સોગાંદનામુાં.  
9. ક્રદવયાાંગ વવદ્યાથીઓં માટે PH અંગે સક્ષમ અવધકારી નુાં પ્રમાણપત્ર. 
10.  કોરોના રસીકરણ અંગે નુાં પ્રમાણપત્ર  
11. આધાર કાર્ડ  
12. Anti Ragging Affidavit (વવદ્યાથી અને વાલી બાંને નુાં) (Click to Download) 

https://nextgensoft.in.net/rrmsclpc/nextcube/ext/admission/choose_semester.php?class=BSC%20SF
https://nextgensoft.in.net/rrmsclpc/nextcube/ext/admission/choose_semester.php?class=BSC%20SF
https://nextgensoft.in.net/rrmsclpc/nextcube/ext/admission/choose_semester.php?class=BSC%20SF


    ઉપરોક્ત તમામ લાગ ુ પર્તા દસ્તાવેજો અસલ લાવવાના રહશેે,અસલ પ્રમાણપત્રો માાં  
પ્રવેશ મળ્યા અંગે ની નોંધ કરવામાાં આવશે. ત્યારબાદ અસલ પ્રમાણપત્રો પરત કરવામાાં 
આવશે . 

     Rules 

1. Original Document Verification માટે જે તારીખ ફાળવવા માાં આવેલ હોય તે તારીખે જ 
આવવા ન ાં રહશેે. 

2. Original Document Verification માટે કોલજે કેમ્પસ માાં માત્ર પ્રવશે લેનાર વવદ્યાર્થીને જ 
આવવાન ાં રહશેે. (વાલી તર્થા અન્ય વમત્રો ને પ્રવેશ મળશે નહહ.) 

3. કોલેજ કેમ્પસ માાં વવદ્યાર્થીઓં એ માસ્ક પહરેવ ાં ફરજીયાત છે અને Social Distancing ના 
વનયમો ન ાં ચ સ્તપણે પાલન કરવાન ાં રહશેે. 

4. Original Document Verification બાદ ત  રાંત જ વવદ્યાર્થી એ કોલેજ કેમ્પસ છોડી દેવાન ાં 
રહશેે. 

આ Rules નુાં ચસુ્તપણે પાલન કરવાનુાં રહશેે અન્યથા વશસ્તભાંગ હઠેળ કાયદેસર ના પગલા 
લેવાશે.               

 

 

Time : 12:30 PM to 02:30 PM 

Venue : Botany Department  

 

B.Sc. Semester I (Self-Finance) Admission 2022-23 

Arrangement for  Original Document Verification  

Sr. 

No. 
Date 

Click to Download 

 List of Students 

01 06/07/2022 Self-Finance_Gujarat_Board 

                                                                                    

Note : 06/07/2022 ના રોજ  માત્ર Gujarat Board ના વવદ્યાથીઓ નુાં જ Original Document Verification કરાશે.  
જયારે અન્ય બોર્ડ ના વવદ્યાથી માટે ની પ્રવેશ પ્રક્રકયા CBSE Class XII નુાં Result જાહરે થયા બાદ જ શરુ કરાશે. 

                                         

                                                                                                                        B/O 

https://rrmcsclpcc.ac.in/admin/assets-admin/admission-pdf/SF_DV_06_07_2022.pdf

