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Original Document Verification Phase II 

 

Date : 09/09/2020 

Students Notice for B.Sc. Semester I (Grant-In-Aid) 2021-22 

    B.Sc. Semester I (Grant-In-Aid) માાં કામચલાઉ પ્રવેશ ફી ભરી કામચલાઉ પ્રવેશ લેનારા  તમામ વવદ્યાર્થીઓં 
ને કાયમી પ્રવેશ માટે ફરજીયાત Original Document Verification કરાવવાના  ર્થાય છે. આ Original 

Document Verification કરાવવા માટે જે તે વવદ્યાર્થીઓં ને ફાળવેલ તારીખ(11/09/2021) અને સમય પ્રમાણે જ 
કોલેજ માાં Zoology Lab. ખાતે રૂબરૂ આવવાન ાં રહશેે. જો વવદ્યાર્થી કોઈપણ સાંજોગો માાં  ફાળવેલ તારીખ અન ે
સમય  પ્રમાણે કોલેજ માાં હાજર નહહ રહ ેતો તેનો પ્રવેશ આપોઅપ રદ ગણાશે જે અંગે ની સઘળી જવાબદારી 
વવદ્યાર્થી ની પોતાની રહશેે. નીચ ે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. તેર્થી Documents ની નકલો નો એક સેટ 
સાર્થે રાખવો.   

List of Original Documents 

1. પ્રવેશ ફોર્મ  

2. પ્રવેશ ફી ની પાવતી (પહોચ.) 

3. ધોરણ ૧૨ સાયન્સ ની ર્ાર્મશીટ [લેર્ીનેસન વગર] 

4. ટ્રાયલ સટીફીરે્ટ 

5. શાળા છોડ્યા ન ું પ્રર્ાણ પત્ર  (L.C.)  [લેર્ીનેસન વગર]    

6. અનાર્ત વગમના વવદ્યાર્થીઓં એ જાવત અંગે નો સક્ષર્ અવધર્ારી નો દાખલો [SC,ST,OBC,EWS 

અને PWD/PH] 

7. બક્ષીપુંચ ના વવદ્યાર્થીઓં એ નોન–ક્રિર્ીલેયર હોવા અંગે ન ું પ્રર્ાણપત્ર. 

8. જો અભ્યાસ ર્ાું ત  ટ પડ્ી હોય તો તે અંગે ન ું ૨૦/- સ્ટેમ્પ પેપર સોગુંદનામ ું.  

9. ક્રદવયાુંગ વવદ્યાર્થીઓં ર્ાટે PH અંગે સક્ષર્ અવધર્ારી ન ું પ્રર્ાણપત્ર. 
10.  Provisional Eligibility Certificate [Only for Other Board’s Students] 

11.  ર્ોરોના રસીર્રણ અંગે ન ું પ્રર્ાણપત્ર (જો હોય તો) 

12. આધાર ર્ાડ્મ  



    ઉપરોક્ત તર્ાર્ લાુ  પડ્તા દસ્તાવેજો અસલ લાવવાના રહશેે,અસલ પ્રર્ાણપત્રો ર્ાું  

પ્રવેશ ર્ળ્યા અંગે ની નોંધ ર્રવાર્ાું આવશે. ત્યારબાદ અસલ પ્રર્ાણપત્રો પરત ર્રવાર્ાું 

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 ાં રહશે.ે (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 ન ું ચ સ્તપણે પાલન ર્રવાન ું રહશેે અન્યર્થા વશસ્તભુંગ હઠેળ ર્ાયદેસર ના પગલા 
લેવાશે.               

 

 

Time : 11:30 AM to 02:30 PM 

Venue : Zoology Lab. 

 

B.Sc. Semester I (Grant-In-Aid) Admission 2021-22 

Arrangement for  Original Document Verification  

Sr. 

No. 
Date SLOT Download List of Students 

01 11/09/2021 

Group A 

& 

Group B 

A Group 

 

B Group 

                                                                                                                            

Note : આ લીસ્ટ ર્ાું ર્ાત્ર ચોર્થી, પાુંચર્ી અને છઠ્ઠી રે્રીટ યાદી ર્ાું આવનાર વવદ્યાર્થીઓ નો જ 

સર્ાવેશ ર્રેલ છે.   

                                                                                                                        B/O 

http://rrmsclpc.org/admin/assets-admin/admission-pdf/DV_BSC_1_GIA_Phase_2_for_Staff_A_Group.pdf
http://rrmsclpc.org/admin/assets-admin/admission-pdf/DV_BSC_1_GIA_Phase_2_for_Staff_B_Group.pdf

