
 

B.Sc Sem.-1 (વર્ષ:૨૦૧૯-૨૦) 

બી.એસ.સી. સમેસે્ટર-1 ના પ્રવશે ફોમષ ભરવા અગંે  

1. ફોમષ ભરતા પહેલા બી.એસ.સી. સમેસે્ટર-1 ના પ્રવશે અગંનેો યનુનવસીટીનો પરરપત્ર-૮૨૩ અન ે

૮૩૬ મા ંદશાષવલે સચૂનાઓ ન ુચસુ્તપણ ેપાલન કરવાનુ ંરહેશે.  
2. બી.એસ.સી. સમેસે્ટર-1 મા ં અમારી કોલજેમા ં પ્રવશે મળેવવા માગંતા નવદ્યાર્થીઓ એ 

યનુનવસીટીની વબેસાઈટ http://sgg.icrp.in ઉપર ફોમષ ભરવુ.ં 
3. ફોમષ મા ંમાગંલે દરેક નવગતો ભરવી. 
4. અધરુી નવગતવાળુ ંફોમષ સ્વીકારવામા ંઆવશ ેનનહ. 
5. નપ્રન્ટ ર્થયલે ફોમષ ની નીચનેા ભાગમા ંનવર્યગ્રપુ મા ંઅમારી કોલજે મા ંચાલતા નવર્યગ્રપુ મારં્થી જે 

નવર્યગ્રપુ મા ંપ્રવશે મળેવવા માગંતા હોય ત ેનવર્યગ્રપુ અવશ્ય લખવુ.ં 
 

આ કોલજે મા ંચાલતા નવર્ય ગ્રપુ 
GROUP Sr.No Subject Group 

A 1 PHYSICS / CHEMISTRY/ MATHS 

B 
1 PHYSICS / CHEMISTRY/ BOTANY 

2 MICRO / CHEMISTRY / BOTANY 

 
6.  ભરલે ફોમષની ૨ નકલ લાવવી. 
7.  ભરલે ફોમષ સાર્થ ેનીચનેા પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાનણત નકલો નીચનેા ક્રમમા ંગોઠવી આપવાની 

રહેશ.ે 
a. પાસપોટષ સાઈઝના ફોટા નગં-૨ 

b. ધોરણ ૧૦ની માકષશીટની ઝેરોક્ષ નકલ 

c. ધોરણ ૧૨ની માકષશીટની ઝેરોક્ષ નકલ 

d. શાળા છોડ્યાના ંપ્રમાણપત્રની નકલ (L.C.) 

e. જાતી અગં ેના પ્રમાણપત્રની નકલ 

(બક્ષીપચં જાતીના નવદ્યાર્થીઓએ સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવલે એનપ્રલ-

૨૦૧૭ ક ેત ેપછીના નોન ક્રીમીલીયર સટીફીકટેની નકલ જોડવી અન્યર્થા આવા 

નવદ્યાર્થીઓ ન ેઅનામતનો લાભ મળવા પાત્ર ર્થશ ેનનહ.) 

f. આર્થર્થક રીત ેનબળા વગોના નવદ્યાર્થીઓએ સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવલે 

એનપ્રલ-૨૦૧૯  ક ેત ેપછીના સર્ટટરફકટેની નકલ જોડવી અન્યર્થા આવા નવદ્યાર્થીઓ ન ે

અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર ર્થશ ેનનહ 

g. GSHSEB બોડષ નસવાયના અન્ય બોડષના નવદ્યાર્થીઓન ેશ્રી ગોવવદ ગરુુ યનુનવસીટીમારં્થી 

પ્રોનવઝનલ એડમીશન એલીજીબીલીટી સર્ટટરફકટે ફરનજયાત(P.A.E.C)કઢાવી તનેી  

નકલ આપવાની રહશે ે
h. ફોમષ જમા કરાવતી વખત ે માત્ર ઉપર માગંલે તમામ પ્રમાણપત્રોની ઝેરોક્ષ નકલો જ 

આપવાની રહશે,ે કોઈ પણ ઓરીજનલ પ્રમાણપત્ર જોડવુ ંક ેઆપવુ ંનનહ. 

http://sgg.icrp.in/


8. જયાર ેમરેીટમા ંનામ આવ ેઅન ેફી ભરવાની ર્થાય ત ેવખત ેધોરણ-12 ની ઓરીજનલ માકષશીટ 

ફરનજયાત જમા કરાવવાની રહશે.ે જે પ્રવશેકાયષ પરૂુ ંન ર્થાય તયાસંધુી,ખાસ સજંોગો નસવાય,પરત    
આપવામા ંઆવશ ેનનહ જેની ખાસ નોધ લવેી. આ અગં ેવધ ુજાણકારી માટ ેબી.એસ.સી. સમેસે્ટર-
1 ના પ્રવશે અગંનેો યનુનવસીટીનો તા.૯.૫.૨૦૧૯ ના પરરપત્ર-નબંર-૮૨૩ મા ં દશાષવલે 

સચૂનાઓ ન ુપાલન કરવાનુ ંરહેશ.ે  
9. પ્રવેશ ફોમષ ભરવાની/જમા કરાવવાની તારીખ પૂણષ ર્થયા બાદ નનયત તારીખ ેમરેીટ યાદી કોલજેની 

વબેસાઈટ તમેજ નોટીસ બોડષ પર મકુવામા ંઆવશ ેજે નવદ્યાર્થીઓએ જોતા રહવેુ,ં અન ેનામ 

મરેીટમા ંઆવ્યરે્થી નક્કી કરલે તારીખ સધુીમા ં ફી ભરી જવાની રહશે ે તયારબાદ પ્રવશે અગંનેો 

હક્કદાવો રહશે ેનનહ.અન ેનનયમાનસુાર ખાલી રહલે જગ્યાઓ માટ ેબીજી મેરીટ યાદી મુકવામા ં

આવશે જેની તમામે નોધ લેવી. 
10.  ભરલેા ફોમષ તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૯ સધુી :સવારના ૧૦.૦૦ ર્થી ૨.૦૦દરમ્યાન  સ્વીકારવામા ં

આવશ ેજેની તમામ ેનોધ લવેી.    

સ્ર્થળ : ગોધરા 

  તારીખ: ૨૮/૦૫/૨૦૧૯ 

 


