
સરકાર� િવ	ાન કોલેજ , ઇડર

તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૭

B.Sc. Semester-1  મા ં�વેશ માટ�ની અગ�યની �ચુના

(૧) અ�ેની સરકાર� િવ�ાન કોલેજ ,ઇડર ખાતે શૈ"#ણક વષ&૨૦૧૬-૧૭ ના B.Sc. Semester-1   ની )વેશ 

)*કયા ઓનલાઇન કરવાની રહ.શે. ઓનલાઇન અર/ કરવાની છે1લી તાર�ખ ૨૯/૦૫/૨૦૧૭ રહ.શે.આ 

)વેશ )*કયા મા� અ�ે ની કોલેજ 5રુતી જ સીિમત છે.

(૨) આ માટ. દર.ક ઉમેદવાર. નીચે ;જુબની વેબ સાઈટ ખોલી ઓનલાઇન )વેશપ� ભરવા@ુ ંરહ.શે.

https://gscidar.org  -> STUDENT WINDOW -> ADMISSION->new admission –SEMESTER-I / II  ->Form 

Fillup->Submit  Form.->Print  આવી જશે.

(૩) )વેશ ફોમ& સબિમટ કયા& પછ� ફોમ& નબંર જનર.ટ થશે E િ)Fટ મા ંઆવશે. આ ફોમ& નબંર તથા 

મોબાઇલ નબંર student login  માટ. ભિવGય મા ંજHર પડશે.

(૪) )વેશ ફોમ&ની િ� ટ બે કોપીમા ંકાઢ� H.૨૦.૦૦ (વીસ Hિપયા,ફોમ& ફ�) સાથે કોલેજ કાયા&લયમા ંએક 

કોપી મા ંજમા કરાવી બી/ કોપીમા ંર�સીપ બદલની સહ� કરાવી પરત લેવી. �યારબાદ જ ' તે ઉમેદવાર 

મેર�ટ માટ� લાયક થશે.

(૫) મેર�ટ આધાર. તાર�ખ: ૧/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ )થમ યાદ� બનશે. છોકરાઓ માટ. )વેશ ફ� ૧૬૨૫/- 

અને છોકર�યો માટ. )વેશ ફ� ૧૦૨૫/- ભરવાની રહ.શે.

(૬) િવિવધ અનામત ક.ટ.ગર� Eવી ક., SC ST ,OBC,SCBC ,EBC વગેર.નો લાભ લેવા માગંતા ઉમેદવારો 

જHર� )માણપ�ોની નકલો અવUય જોડવાની રહ.શે.

(૭) િવધાથVઓની િશWતના ભાગ Hપે )વેશ વખતે તેમના ન/કના વાલીXીઓ એ અવUય હાજર રહ.વા@ુ ં

રહ.શે અને કોલેજ કાળ દરિમયાન િશWત Zગેની બાહ[ધર� પ�કમા ં)વેશ સિમિતની HબHમા ંસહ� કરવાની 

રહ.શે. 



(૮) ઓનલાઈન )વેશ )*કયાનો  િવગત વાર કાય&]મ નીચે ;જુબ રહ.શે.

]મ િવગત છે1લી તાર�ખ 

૧ ઓનલાઈન ફોમ& ભરવાની તા. ૧૫/૫/૨૦૧૭ થી૨૯/૫/૨૦૧૭ 

૨ િ)Fટ કર.લ )વેશ ફોમ& H.૨૦.૦૦ (વીસ Hિપયા,ફોમ& ફ�) સાથે 

કોલેજ કાયા&લયમા ંજમા કરવાની છે1લી તાર�ખ.

૨૦/૫/૨૦૧૭ થી ૨૯/૫/૨૦૧૭

૩ )થમ મેર�ટ યાદ�  કોલજે નોટ�સ બોડ& પર )િસ^ કરવાની 

તાર�ખ.

૨/૬/૨૦૧૭

૪ કોલેજ મા ં)વેશ ફ� ભર� )વેશ મેળવી લેવાની છે1લી તાર�ખ. ૫/૬/૨૦૧૭

૫ બી/ મેર�ટ યાદ�  કોલેજ નોટ�સ બોડ& પર )િસ^ કરવાની 

તાર�ખ.

૯/૬/૨૦૧૭

૬ કોલેજ મા ં)વેશ ફ� ભર� )વેશ મેળવી લેવાની છે1લી તાર�ખ. ૧૩/૬/૨૦૧૭

૭ �ી/ મેર�ટ યાદ�  કોલેજ નોટ�સ બોડ& પર )િસ^ કરવાની 

તાર�ખ.

૧૫/૬/૨૦૧૭

૮ કોલેજ મા ં)વેશ ફ� ભર� )વેશ મેળવી લેવાની છે1લી તાર�ખ. ૨૦/૬/૨૦૧૭

(૯) )વેશ )*કયા માટ.ના હ.1પ નબંર.( મા+ ઓફ�સ સમય ગાળા(૧૧:૦૦ થી ૪:૦૦) મા જ સપંક4  કરવો.)

૧ વહ�વટ� _ણકાર� માટ. )ો.અજય`ુમાર E.પટ.લ ૯૯૭૪૨૩૦૬૦૫

૨ ટ.કનીકલ _ણકાર�/ ;Uુક.લી માટ.. Xી િનહાર ભટ્ટ ૦૭૯-૪૦૦૬૧૨૫૦, ૮૪૦૧૨૩૪૧૬૧

(૧૦) તાEતરની મા*હતી માટ. સદર વેબસાઈટ/કોલજે નોટ�સ બોડ& િનયિમત જોતા રહ.bુ.ં




