નં.એસીી /
ં રવેશ/વવઞાન/૨૦૧૬

૨૦/૦૫/૨૦૧૬

પરિપર નં.-૧૪

ુ ના
બી. એસસી. રથમ સેમે્ટિ-રવેશ ંગે સચ
બાબત :- શૈષણિક વ્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે રથમ વ્ષ વવઞાન વવયાશાસામાં સેમે્ટર-૧ ના વહોમાં રવેશ માટેની
અમલમાં

કવાની

ૂચનાઓ/માહષદશષક વનયમો ંહે.

રીમાન
માનનીય કલપવતરીના આદે શ અનસાર યપરો્ત બાબતે સંલ્ન આ

વનવસીટી વવ્તારની વવઞાન

વવયાશાસાની કૉલેજના રથમ વ્ષમાં સેમે્ટર-૧ માં રવેશ આપવાની કામહીરી ંહે નીચે જિાવેલ

ૂચનાઓ

અને આદે શોન ં ચ્ત પાલન કરવા વવનંતી છે .
(અ) રવેશ ંહેની
૧.

ૂચનાઓ સાય્સ માટે :-

માચષ-૨૦૧૬ ની ધો.-૧૨ની વવઞાન રવાહ ની પરીષામાં પાસ થનાર અનામત અને ણબન-અનામત બંને
કષાના વવયાથીઓને રવેશપરો આપવાની, પરત ્વીકારવાની અને મેરરટ યાદીઓ
લેવાની ્યવ્થા આ પરરપરમાં દશાષવેલ સમય પરક
રીતે અમલમાં

૨.

કવાની અને ફી

જબ વવઞાન વવયાશાસાની કૉલેજોએ ફરીયાત

ૂકી કાયષવાહી કરવાની રહેશે.

આપની કૉલેજમાં વવયાથીઓને ે કોર ( ્ય વવ્ય), સબે્ટ, મલેકટીવ, ફાં્ડેશન કો્ીસ આપવા
માંહતા હોય તેની મારહતી આપની કૉલેજના નોટીસ બોડષ પર વવયાથીને ્પ્ટ વંચાય તે રીતે

૩.

કશો.

શૈષણિક વ્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં હત વ્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં ેટલા વહો હતા, તેમાં વધારો કે ઘટાડો

વન.ની

મંજૂરી વહર કોઇપિ સંજોહોમાં કરી શકાશે નહં.
૪.

વવઞાન વવયાશાસાની કૉલેજોએ વવ્યો વવવવધતાને લીધે જો ઓફલામન એડમીશન આપવાના થાય તો
વવધાથીઓને પે્પલેટ,રોશર આપવાના/વવતરરત કરવાના રહે છે તથા પે્પલેટ,રોશર કે અ્ય ્વૂપના
નામેથી ફોમષની રકંમત ૂ. ૨૦/- થી વધારે લઇ શકશે નરહ.

૫.

(અ) ફોમષ પરત લેતી વસતે વવધાથીઓને ફરીયાત પહંચ આપવાની રહેશે.
(બ) ંરેી, ગજરાતી મા્યમ માટે એક જ ફોમષ વવધાથીઓ પાસે ભરાવવાન ં રહેશે.
(ક)

કોમપિ સંજોહોમાં ફોમષ પરત લેતી વસતે ઓરીીનલ માકષ શીટ લેવાની નથી. મેરીટ યાદી
રવેશ

આપતી

વસતે

જ

ઓરીીનલ

માકષ શીટ

લમ

લેવી

અને

(એનરોલમે્ટ)પછી જ પરત કરવ ં, આ બાબતનો ચ્ત પિે અમલ કરવો.
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તા.

જબ

૩૧/૦૮/૧૬

(ડ)

રોફેશનલ કે વવવશ્ટ ્ેનીહ કોલેજોમાં જો ચાુ વ્ષ કોમ કોલેજ મંજર થાય તેવા રક્સામાં જ રવેશ
રદ કરી શકશે.

(મ) એકવાર રવેશ લીધા પછી અ્ય કૉલેજમાં રવેશ આપવામાં આવશે નહં, આમ છતાં કોમ કૉલેજ
રવેશ આપશે તો તે વવયાથીના એનરોલમં્ટ કરવામાં આવશે નહં.
૬.

ડીવીઝન દીઠ મહતમ સં્યા નીચે રમાિે રહેશે :
(અ) વવઞાન માટે

: ૧૨૦ (વવઞાન) યપરાંત કોલેજ દીઠ ૨ સીટો લ્કરી અને અધષલ્કરી દળોના

કમષચારીઓના બાળકો માટે ફાળવવાની રહેશે.
૭.

દરે ક કૉલેે નીચે રમાિે ્પ્ટ ાહેરાત કૉલેજના રવેશ વાર પાસે

કવી (જ્બો ઝેરોષમાં

કવ ં)

(૧)

હત વ્ષના કટ ઓફ મા્સષ (એસસી/એસટી/ઓબીસી/ઓપન કેટેહરી રમાિે)

(૨)

મેરીટ યાદીમાં નામ આવતાં રમશઃ જયાં વનયત સં્યા સમા્ત થશે તયાં રવેશ બંધ થશે.

(૩)

ફી ભયાષ પછી સમાન વવયાશાસામાં જવા માટે રવેશ કોઇપિ સંજોહોમાં રદ થશે નહી. ઓરીીનલ
ગિપરક તા. ૩૧/૦૮/૧૬ (એનરોલમે્ટ)

(૪)

ધી પરત મળશે નહી.

માર રોફેશનલ – ્ેમનંહ કૉલેજોમાં જવા માટે જ જો ચાુ વ્ષ કોમ કોલેજ મંજર થાય તેવા
રક્સાઓમાં જ ગિપરક પરત મળશે. ફી

વનવસીટીના વનયમો

જબ પરત મળશે. આ માટે

વવયાથીએ પરાવો આપવો અપેણષત છે .
(૫)

મેરીટ યાદીઓ એક જ તારીસે તમામ કૉલેજોમાં સવારે ૮:૦૦ વા્યે

કાશે. મેરીટ યાદી

જબ ફી

્વીકારવાનો સમય બી. એસસી. અ્યાસરમમાં સવારની કૉલેજોમાં સવારે ૯-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કલાકે
અને બપોરની તમામ કૉલેજોમાં ૧૨-૦૦ થી ૪-૦૦ કલાક

ધી ફી ્વીકારવાની કાયષવાહી કરવાની

રહેશે. વવયાથીએ સમયસર હાજર રહેવ ં સીટોની યપલ્ધતાને આધારે રવેશ રરરયા ચાુ રહેશે.

(૬)

વનયત તારીસે ફી નહં ભરનારનો રવેશ પર કોમ અવધકાર રહેશે નહં, આ બાબતે વાંધા-વવરોધવવવાદ સંભાળવામાં આવશે નહં.

(૭)

રવેશ માટે કોઇપિ એજ્ટ/મ્ય્થી સાથે નાિાકીય ્ય્હાર કરવો નહી.

(૮)

વનયમાનસાર ડીવીઝન દીઠ સં્યા ભરામ જતા રવેશ બંધ થશે.

(૯)

પોતાના રા્ત ટકાને ્યાનમાં રા્યા વસવાય ય્ચ ટકાવારીના કટ ઓફ પોમ્ટ ધરાવનાર
કોલેજોમાં જ રવેશ ફોમષ ભરનારને રવેશ ના મળે તો કોલેજ કે
રહેશે નરહ. આ માટેની રજૂઆત

વનવસીટી ની કોમ જવાબદારી

વનવસીટીમાં સાંભળવામાં આવશે નરહ
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(૧૦) એન.આર.આમ. ્વોટા માં વવધાથીને રવેશ આપવા માટે કોલેજ તરફથી
લેવાની રહેશે.
૮.

વનવસીટીની પ ૂવષમજ
ં રી

વનવસીટીની મંજરી વસવાય આપેલ રવેશ મા્ય હિાશે નરહ.

દરે ક કૉલેજ ચ્ત રીતે ાહેર થયેલ મેરીટ અનસાર જ રવેશ આપશે. તે માટે

ની.એ ઓ્ઝવષર નીમેલા

છે અને મેરીટ લી્ટ બહારનો એકપિ રવેશ આપવો નહી. અ્યથા તે રવેશ ર

હિાશે તથા તે

વવયાથીન ં અનરોલમે્ટ થશે નહી.
(૧)

અનામત કષાના વવયાથીઓને ાવતના પરાવાની નકલ સાથે અરી આપવાની રહેશે.

(૨)

ાવતન ં રમાિપર ઇ્

થવાન ં બાકી હોય તો રવેશ વસતે હંહામી રવેશ આપી ૧૦ રદવસમાં

“ હંહામી “ રજ કરવાનો સાતરી પર લેવો. ૧૦ રદવસ પછી રવેશ ર હિાશે તેમ જિાવવ ં.
(૩)

બષીપંચના વવયાથીઓ પાસેથી ચાુ નાિાકીય વ્ષન ં રીમીલેયર સરટિફીકેટ વવયાથીએ રજ કરવ ં
ફરીયાત છે . એટલે કે માચષ ૨૦૧૬ પછીન ં રીમીલેયર સરટિફીકે ટ લાવવાન ં રહેશે.

(૪)

અનામતની ટકાવારીની જ્યાઓ, ઓપન મેરીટનો સમાવેશ ફામનલ ના થાય તયાં

ધી કોઇપિ

સંજોહોમાં ભરવી નહી કે ઓપન કરવી નહં. અ્યથા આચાયષરીની કાયદે સરની સંપ ૂિષ જવાબદારી
રહેશે.
(૫)

અનામત જ્યાઓની ટકાવારી

ડીવીઝન દીઠ

(અ) અન ણચત ાવત

૭ધ

(બ) અન ણચત જનાવતઓ

૧૫ધ

(ક) સામાજજક અને શૈષણિક રીતે પછાત વહષ
(ડ) મરહલા અનામત

૨૭ધ
સરકારરીના વનયમ

(હ) ણબન અમાનત આથીક રીતે નબળા વહો (UEWS)

જબ

૧૦ધ

(ઇ) વવકલાંહ ............. ૩ધ (તમામ કષામાં સમાવવ્ટ)
(અ) અનામત જ્યાઓ કલ ૫૯ધ રહેશે.
(બ) ઓપન જ્યાઓ ૪૧ધ રહેશે.
Special Provision for Concession for the wards of kashmiri migrant (MHRD Letter No.31/2012 NER-Dated:7th March-2013
(i) Relaxation in CUT OFF percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
(ii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise.
(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution.
(iv) Waiving of domicile requirements.
૯

ગિવતા યાદીઓ તૈયાર કરતી વસતે એક કરતા વધારે રયતને પાસ થયેલા વવધાથીઓના દરે ક
વ્ષદીઠ/્ાયલ દીઠ ૧૫ ગિ કલ ગિમાંથી ઓછા કરી મેરીટ યાદીમાં સમાવવામાં આવશે માચષ-૨૦૧૬
પહેલા પાસ થયેલા વવધાથીને, કોલેજમાં ૨૦૧૬માં પાસ થયેલા વવધાથીઓને રવેશ આ્યા બાદ જ જ્યા
સાલી રહે તો જ રવેશ આપવામાં આવશે.

૧૦

ફોમષ લેવાની તારીસ સમા્ત થયા પછી બોડષ માંથી ે વવયાથીઓના પરરિામ મોડા ાહેર થયા હોય કે
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ધારો વધારો થયો હોય તેવા વવયાથીઓના ફોમષ કારિો સાથેની લેણસત અરી
ચના

લમ

વનવવસિટીની

જબ રવેશ કાયષવાહી કરવાની રહેશે.

૧૧ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ (એનરોલમે્ટ) પછી માકષ સીટ પરત કરતી વસતે કોલેે “રથમ સેમે્ટરમાં
.......................... કોલેજ “ રવેશ આપેલ છે તેવ ં એ્બોસ સીલ કે વસકો તારીસ સાથે માકષ સીટ પાછળ
લહાવી, આચાયષરીએ સહી કરી માકષ સીટ પરત કરવી.
૧૨.

ગજરાત એચ.એસ.સી. બોડષ માંથી પાસ થયેલા વવયાથીઓ વસવાયના વવયાથીઓને કોમપિ સંજોહોમાં રી
હોવવંદ ગૂ

૧૩.

વનવસીટીના રોવવઝનલ એલીીબીલીટી સટીફીકેટ વસવાય રવેશ આપવો નહં.

રવેશ મેળવનાર વવયાથીઓની ફી ્વીકારતી વસતે અસલ માકષ શીટ અને એનરોલમે્ટ માટે રિ ફોટા
અચ ૂક લેવા અને રવેશ કાયષ પ ૂરં ન થાય તયાં

ધી અસલ ગિપરક પરત કરવ ં નહં, સદર ં વનયમો

ચ્તપિે અમલ કરવો. કોમપિ સંજોહોમાં આ માટે અ્ય વાણિજય, વવનયન, બી.બી.એ કોલેજોમાં જવા
માટે કોમપિ સંજોહોમાં એન.ઓ.સી. આપવી નહં.
૧૪.

મેરીટ યાદી ાહેર થયા બાદ વવ્યો અને રવેશની પારતા બાબતે સંપ ૂિષ ચકાસિી કરીને જ
આચાયષરીએ રવેશ આપવો. એનિો્મે્ટ ફોમમ બાબતે યનુ નવસીટી તિફથી અલગથી પરિપર કિવામાં
આવશે.

૧૫.

એન.આર.આમ. કવોટાની યાદી ફરીયાત રીતે નોટીસ બોડષ પર ાહેર કરવી.

૧૬.

અનામત કષાના વવધાથીઓની જ્યાઓ
(અ) ઓપન કેટેહરીમાં ્ા્સફર કરતા પહેલા

વનવસીટીની પ ૂવષ મંજરી લેવી ફરીીયાત છે .

(બ) દરે ક કોલેે મેરીટ યાદીઓ રિ થી ચાર જ્યાએ

કવી. વસયોરીટીની પાકી ્યવ્થા કરવી ેથી

અ્યવ્થાને ્થાન ના રહે.
૧૭ . રેવેશ આ્યા બાદ જો જ્યાઓ સાલી રહેતી હોય તો યપલ્ધતાના આધારે કે્ર સરકાર/રાજય સરકારના
કમષચારીઓ કે ેમની બદલી રી હોવવંદ ગૂ

વનવવસિટી વવ્તારમાં થઇ છે તેમના બાળકોને ગિવતાના

ધોરિે રવેશ આપવો.
૧૮.

રી હોવવંદ ગૂ

વનવસીટી વારા રવેશ રરરયા વનયમો

ૂજબ થાય છે કે કેમ તે તપાસવા માટે ઓ્ઝવષર

વનમવામાં આવશે તેઓ કલપવતરીને સીધો રીપોટષ આપશે. તેઓ ે મારહતી માંહે તે કોલેજઓએ
આપવાની રહેશે.
૧૯. કૉલેજમાં વવધાથીે વવધાથી .વવધાથીનીની રે હંહ ન થાય તે જોવાની જવાબદારી ે તે સં્થાની રહેશે/
આ

ચનાની .ચનાનો ચ્તપિે અમલ કરવોઆ

.રે હંહ કરતા પકડાશે તો તેનો રવેશ રદ થશે મારહતી

રવેશ ફોમષ માં આપવી અને તેમાં વાલીની સહી લેવી.
૨૦.

રવેશ ંહે યપરો્ત
પછી ે

ચનાઓન ં પાલન કરવામાં આવે અને જયારે જૂર જિાય તયારે

ચનાઓ આપે તેનો પિ ફેરફાર

જબ અમલ ચ્તપિે કરવો.

વનવસીટી હવે

વનવસીટીનો આ અવધકાર

અબાવધત રહેશે
૨૧.

વવઞાન વવયાશાસાના બી.એસસી. સેમે્ટર-૧ માં ચાુ વ્ષ કોલેજ લેવલે ઓનલામન રવેશ રરરયા
અપનાવવાની હોવાથી દરે ક કૉલેે વવયાથીઓના રવેશ ફોમષની મારહતી
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વનવવસિટીએ વનયત કરે લ સામટ

યપર કૉલેજને ફાળવેલ લોહીન આમ.ડી. વારા અપલોડ કરવાની રહેશે તયારબાદ વનયત સમયપરક
મેરીટ યાદી નોટીસ બોડષ યપર

જબ

ૂકી વવયાથીઓને રવેશ આપવાનો રહેશે.

ફી ્રકચિ
૧.

રા્ટેબલ કૉલેજો : ટયશન ફી વ્ષ ૨૦૧૫-૧૬ અનસાર રહેશે.

૨.

ફી

વન ના.વનયમ રમાિે ફરરજયાત લેવાની રહેશે .વધારે ફી લીધાની પરાવા સાથેની લેણસત ફરરયાદ

આવશે તો

વનવસીટીના ધારાધોરિ

જબ કડક કાયષવાહી કરવામાં આવશેઆ બાબતની સંપ ૂિષ

.

.ડીપોઝીટના ્વૂપમાં પિ કોમ ફી લઇ શકશે નહી .જવાબદારી આચાયચરીની રહેશે
૩.

્વવનભષર કૉલેજોમાં વનયત સં્યા કરતા એકપિ વવયાથી વધારે લેવામાં આવશે, તો આવા વવયાથીઓની
એનરો્મે્ટની કોમ જવાબદારી

વનવસીટીની રહેશે નહં.

૪.

અલહ અલહ નામે કોમ વધારાની ફી કે ડીપોઝીટ લઇ શકશે નહી.

૫.

રા્ટેબલ કૉલેજોમાં જયાં ક્્ ટર વવ્ય ચાલે છે , તયાં

વનવસીટી ઓરડિન્સ

થઇ છે , તેના કરતા વધારે ફી લઇ શકાશે નહં. અ્યથા
લેવામાં આવશે.
૬.

જબ આ માટે ે ફી નકી

વનવસીટીના ધારાધોરિ

જબ કડક પહલા

વનવસીટી મા્યતા વહર ક્્ ટર વહો ચલાવી શકાશે નહં.

્ટડી મટીરીયલ, લેબોરે ટરી ફી કે અ્ય કોમ પિ નામે
લેવાશે તો કૉલેજની મા્યતા ર થશે આ માટે

વનવસીટીના ધારાધોરિોથી વવર

વધારે ફી

વનવસીટીની કોમ જવાબદારી રહેશે નહં.

૭.

તમામ કૉલેજોએ સેમે્ટરદીઠ જ ફી લેવાની રહેશે. કોમપિ સંજોહોમાં આસા વ્ષની ફી લઇ શકશે નહં.

૯.

૬૨ વ્ષથી યપરના કોમ પિ ્ય્્તને ડાયરે કટર, ઇ્ચાજ ડાયરે કટર તરીકે કોઇપિ ્વવનભષર સં્થામાં
ચાુ રાસી શકાશે નહં.

૧૦.

્વવનભષર સાય્સની કૉલેજો

વનવસીટીની એરફણલએટેડ કૉલેજ હોમ, રા્ટેબલ કૉલેજો માટે ્ટાફ,

વકષ લોડન ં ે મહેકમ છે તે લાગ છે . તેથી જૂરી ્લાકષ , રંથપાલ, ્પોટષ સ ટીચર, પટાવાળા વહેરે રા્ટેબલ
ધોરિે તમામ ્ટાફને ફરીયાત નીમવાના રહેશે. અ્યથા
અચક લેશે. તમામ ્ટાફને સરકારરીના

વનવસીટી મા્યતા ર કરવા

વનવસીટીના ધારાધોરિો

આપવાનો છે .
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ધીના પહલા

જબ ફરીયાત રીતે પ ૂરો પહાર

૧૧.

ે ્વવનભષર કૉલેજોમાં ્ટાફ ઓછો હશે તેમની મ્ટેક કેપેવસટી ઓછી કરવામાં આવશે તેની સંપ ૂિષ
જવાબદારી મેનેજમે્ટની રહેશે.

૧૨.

રવેશન ં સમયપરક સાય્સમાં એકસાથે જ અમલમાં
બોડષ પર અચ ૂક

૧૩.

કવાન ં છે . કટ ઓફ મા્સષ દશાષવતો ચાટષ નોટીસ

ૂકવો.

યનુ નવનસિટી વાિા નનયત કિવામાં આવેલ ફી ્ર્ચિ સંલ્ન કૉલેજોને હવે પછી પરિપર વાિા જણાવવામાં
આવશે.

બી. એસસી. શહેર અને – રા્ય વવ્તારમાં ઓપન – અનામત
૨૦૧૬-૨૦૧૭ રથમ સેમે્ટરમાં મેરીટ યાદીઓના આધારે રવેશ કાયષવાહીન ં સમય પરક
રમ
૧

રથમ વ્ષ

કાયષવાહી

બી. એસસી.

કૉલેજો વારા વવયાથીઓને રવેશ ફોમષન ં વવતરિ

૨૩/૦૫/૨૦૧૬ થી
૨૩/૦૫/૨૦૧૬ થી

૨

કૉલેજો વારા રવેશ ફોમષ પરત ્વીકારવા

૦૪/૦૬/૨૦૧૬
ધી

૩
૪
૫
૬

ઓપન અને અનામત મેરીટ રથમ યાદીની ાહેરાત

૦૭/૦૬/૨૦૧૬

ઓપન મેરીટ રથમ યાદીના વવયાથીઓને ફી ્વીકારવાનો

૦૭/૦૬/૨૦૧૬ થી

સમય સવારે ૯-૦૦ થી ૧:૦૦

૧૦/૦૬/૨૦૧૬

ધી

ઓપન અને અનામત મેરીટની બીી યાદીની ાહેરાત

૧૩/૦૬/૨૦૧૬

ઓપન મેરીટ બીી યાદી રમાિે ફી ્વીકારવાનો સમય સવારે

૧૩/૦૬/૨૦૧૬ થી

૯-૦૦ થી ૧:૦૦

૧૭/૦૬/૨૦૧૬

ધી

જૂર પડયે અનામત કેટેહરીની સાલી રહેતી સીટો માટે
૧૧

વનવસીટીની પ ૂવષમજ
ં ૂરી મેળવવી અને
જબ આ સીટો ભરવી

૧૩

શૈષણિક કાયષની શૂઆત સેમે્ટર ૧

વનવસીટીની

ચના

૨૦/૦૬/૨૦૧૬
ધી
૨૩/૦૬/૨૦૧૬

કલસણચવ
રી હોવવંદ ગૂ
હોધરા
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વનવવસિટી

નકલ સાદર રવાના :
(૧) તમામ વવઞાન વવયાશાસાની કૉલેજના આચાયષરીઓ તરફ ાિ તથા જૂરી કાયષવાહી સારં .
(૫) ય્ચ વશષિ કવમનરરી, ડૉ. ીવરાજ મહેતા ભવન, હાંધીનહર ાિ સારં .
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