
B. Sc  SEM -I ની પ્રથમ મેરિટ યાદી (૨૦૧૯-૨૦૨૦) V\U[GL ;}RGFVM 

 

             શ્રી ગોર િંદ ગુરુ યુરન ર્સીટી ગોધિાની ર્સુચના-માગગદરશગકા અનસુાર 

www.sggu.ac.in પર અમારી સસ્થાનુું ONLINE પ્રવેશે ફોમમ ભરીન ેનનયત સમયમયામદામાું 

જરૂરી પ્રમાણપત્રોની ઝેરોક્ષ નકલો સનિત ફોમમ વરેીફફકેસન કરાવી જમા કરાવલે તવેા નવદ્યાથીઓની    

B. Sc  SEM-I  માું 5|J[X માટનેી પ્રથમ મફેરટ યાદી કોલજેની(www.sptgodhra.org) 

વબેસાઈટ પર તમેજ કોલજેના નોટીસ બોર્મ પર  ગ્રપુ વાઈઝ મકુવામાું આવલે છે. 

 

      મફેરટ યાદીમાું સમાવશે પામલે નવદ્યાથીઓન ેB. Sc  SEM -I  માટ ેની ફી ભરવાની જરૂરી સચૂનાઓ  

(૧)   B. Sc  SEM -I  નનયત ફી ( છોકરા) BOYS માટ ે  Rs.2035/- અન ે   

   (છોકરીઓ) GIRLS માટ ેRs.1435/- SBI માું ONLINE ભરવાની રિશે.ેફી કઈ 

રીત ે  ભરવાની છે તનેી તમામ નવગતવાર માગમદશમક માનિતી કોલજે ની વબેસાટ તથા નોટીસ 

બોર્મ પર મકુવામાું આવલે છે.તમે છતાું ખ્યાલ ન આવ ેતો કોલજે કાયામલયમાુંથી જરૂરી માનિતી 

આપવામાું આવશ.ે 

(૨) કોલજે ગ્રાન્ટબેલ િોવાથી નનયત ફી  નસવાય ની કોઈ પણ વધારાની ફી  ક ેનાણાુંકીય વ્યવિાર   

      કોઈપણ સાથ ેકરવો નિી. 

(૩)  શ્રી ગોવવુંદ ગરુુ યનુનવસીટી ગોધરાની સચુના-માગમદર્શમકા અનસુાર મફેરટ યાદી ધોરણ 12   

    ના મખુ્ય ત્રણ નવષય (1) PHYSICS  (2)CHEMISTRY  (3) BIOLOGY/ 

MATHS ના ફક્ત થીયરેી માક્સમ ના આધાર ે બનાવવામાું આવલે છે.તમેાું પ્રત્યકે ટ્રાયલ ના 

૧૫ ગણુ બાદ કરવામાું આવલે છે તથા ગ્રસે કરલે માક્સમ ધ્યાનમાું લવેામાું આવલે નથી જેની 

નોધ લવેી. 

(૪)   મફેરટ યાદીમાું સમાવશે પામલે નવદ્યાથીઓ નનયત સયમમાું ફી ભયામબાદ ફીની રસીદ તથા ધોરણ   

      12 ની  ઓરીજનલ માકમશીટ કોલજે કાયામલયમાું જમા કરાવ્યથેી જ પ્રવેશ માન્ય ગણાશ ે 

      અન્યથા પ્રવશે માન્ય ગણાશ ેનનિ જેનીખાસ નોધલવેી.તમેજ જમા કરાવલે ધોરણ 12 ની   

      ઓરીજનલ માકમશીટ તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૯  પિલેા પરત આપવામાું આવશ ેનનિ. 

(૫)  પ્રથમ મફેરટ યાદીમાું  સમાવશે પામલે નવદ્યાથીઓએ તા.૦૭.૦૬.૨૦૧૯ન ેશકુ્રવારના   

http://www.sggu.ac.in/
http://www.sptgodhra.org/


 રોજ બપોરના ૨.૦૦ વાગ્યા સધુીમાું ફી ભરી કોલજે ખાત ેરીપોટીગ કરી જવાનુું રિેશ.ેત્યારબાદ      

તમેનો પ્રવશે અુંગનેો િક્કદાવો રિશે ેનનિ.અન ેબાકી રિલે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટનેુું બીજુું  

મરેીટ લીસ્ટ તા.૧૦.૦૬.૨૦૧૯ ના રોજ  મકુવામાું આવશ.ે 

 

(૬) પ્રવશે કાયમ યનુનવસીટી એ આપલે ટાઈમટબેલ પ્રમાણ ેજ નનયત સમયમયમદામાું પણૂમ થશે. 

 

(૭) પ્રવશે કાયમ પારદશમક અન ેમરેીટ સીસ્ટમથી જ થશે. 

 

(૮) પ્રવશે સમય ેજાનતના-આવકના-આર્થમક પછાત ના દાખલા ક ેપ્રમાણપત્રો જરૂરી હશે ત ે  

        ફરજીયાત આપ ાના  રિશેે. 

        

(૯) પ્રવેશ ફોમમમાું ભરીન ેમાગ્યા મજુબ એક વાર જે નવષય ગ્રપુમાું પ્રવેશ મળ્યો િશે અન ેફી ભરી   

     િશ ેત ેનવષય ગ્રપુ નસવાય પાછળથી બીજુું નવષયગ્રપુ બદલી આપવામાું આવશ ેનનિ જેની  

     ખાસ નોધ લવેી. 

(૧૦) વધ ુનવગતો માટ ેયનુનવસીટી તેમજ કોલજેની(www.sptgodhra.org) વબેસાઈટ  

       જોતા િહે ુિં. 

 

 

સ્થળ: ગોધિા                                                                       આચાયગ શ્રી 

તા: ૦૩/૦૬/૨૦૧૯                                                             ડો. એમ. બી. પટેલ 
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