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B.Sc. Semester I (Grant-In-Aid) ભાાં કાભચરાઉ પ્રલેળ પી બયી કાભચરાઉ પ્રલેળ રેનાયા
તભાભ વલદ્યાથીઓં ને કામભી પ્રલેળ ભાટે પયજીમાત Original Document Verification
કયાલલાના થામ છે . આ Original Document Verification કયાલલા ભાટે

. 08/09/2020

, જે તે વલદ્યાથીઓં ને તેભને પાલેર SLOT પ્રભાણે જ કોરેજ ભાાં Botany Department
ખાતે રૂફરૂ આલલાન ાં યહેળે. જો વલદ્યાથી કોઈણ સાંજોગો ભાાં પાલેર SLOT અને તાયીખ
પ્રભાણે કોરેજ ભાાં હાજય નહહ યહે તો તેનો પ્રલેળ આોઅ યદ ગણાળે જે અંગે ની સઘી
જલાફદાયી વલદ્યાથી ની ોતાની યહેળે. આ રૂફરૂ મરાકાત લખતે નીચે આેર

તભાભ

Original Documents રાલલા ના યહેળે. આ ઉયાાંત તભાભ Documents ની નકરો નો એક સેટ
કોરેજ ખાતે જભા કયલાનો યહેળે. તેથી Documents ની નકરો નો એક સેટ સાથે યાખલો.

List of Original Documents
1. પ્રલેળ પોભમ
2. પ્રલેળ પી ની ાલતી (હોચ.)
3. ધોયણ ૧૨ સામન્સ ની ભાકમ ળીટ [રેભીનેસન લગય]
4. ટ્રામર સટીપીકેટ
5. ળાા છોડ્યા ન ાં પ્રભાણ ત્ર (L.C.) [રેભીનેસન લગય]
6. અનાભત લગમના વલદ્યાથીઓં એ જાવત અંગે નો સક્ષભ અવધકાયી નો દાખરો
[SC,ST,OBC,EWS અને PWD/PH]
7. ફક્ષીાંચ ના વલદ્યાથીઓં એ નોન–હિભીરેમય હોલા અંગે ન ાં પ્રભાણત્ર.
8. જો અભ્માસ ભાાં તટ ડ્ી હોમ તો તે અંગે ન ાં ૨૦/- સ્ટે મ્ ેય સોગાંદનામ.ાં
9. હદવમાાંગ વલદ્યાથીઓં ભાટે PH અંગે સક્ષભ અવધકાયી ન ાં પ્રભાણત્ર.

ઉરોક્ત ત તમમમ ત મુ ત તતમ ત દ્તમળજો ો ત અસ મળળમનમ ત રહેજ,અસ ત પ્રમમણત્રો ત મમાં ત ત
પ્રળજ ત મળ્યમ ત અંગજ  ત ની ત નોંધ ત કરળમમમાં ત આળજ. ત ત્યમરબમદ ત અસ ત પ્રમમણત્રો ત રત ત કરળમમમાં ત
આળજ ત.

Rules
1. Original Document Verification ભાટે જે તાયીખ પાલલા ભાાં આલેર હોમ તે તાયીખે જ
આલલા ન ાં યહેળે.
2. Original Document Verification ભાટે કોરેજ કેમ્સ ભાાં ભાત્ર પ્રલેળ રેનાય વલદ્યાથીને જ
આલલાન ાં યહેળે. (લારી તથા અન્મ વભત્રો ને પ્રલેળ ભળે નહહ.)
3. કોરેજ કેમ્સ ભાાં વલદ્યાથીઓં એ ભાસ્ક હેયવ ાં પયજીમાત છે અને Social Distancing ના
વનમભો ન ાં ચસ્તણે ારન કયલાન ાં યહેળે.
4. Original Document Verification ફાદ તયાં ત જ વલદ્યાથી એ કોરેજ કેમ્સ છોડ્ી દે લાન ાં
યહેળે.
આ તRules ન તાં ચ્તણજ તમન તકરળમન તાં રહેજ તઅન્યથમ તશ્તભાંગ તહેઠલ તકમયદે સર તનમ તગમ ત
જળમજ.  ત ત ત ત ત ત ત ત ત ત ત ત ત
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