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�ુ ં��ુ ં �ં ક	 પો�ટ બે�ઝક B. Sc. નિસ�ગ કોષ� full-time કોષ� છે અને �ુ ંઅ�યાસ�મ દરિમયાન 

કોઈપણ $કારની ખાનગી $ે'(ટસ અથવા કોઈપણ $કારની નોકર+ (પાટ�-ટાઈમ, પેઇડ અથવા �ટાઈપે,ડર+) 
મા ંસામેલ થઈશ નહ1 

ઉપરાતં �ુ ંહાલમા ંકોઈપણ પાટ�-ટાઈમ/માનદ અથવા full-time નોકર+ અથવા કોઈપણ $કારની 
ખાનગી $ે'(ટસ કરતો નથી 

મને કોઈપણ 
કારના કામ માટ� કોઈ પગાર મળતો નથી 
જો કોઈપણ સમયે કંઈપણ ખો5ંુ અથવા ગેરમાગ6 દોરના7ંુ જણાશ,ે તો �ુ ંસમ8ુ ં� ંક	 મારો $વેશ 

રદ કરવામા ંઆવશે અને માર+ GNC ન:ધણી પણ રદ કરવામા ંઆવશે. તેમજ �ુ ંભિવ=યમા ંઅર> કરવા 
માટ	 અયો?ય રહ+શ. 

�ુ ંઆથી �હ	ર ક7ંુ �ં ક	 આ અર>મા ંઆપેલ બધી મા@હતી સાચી છે. જો કોઈપણ સમયે કંઈપણ 
ખો5ંુ અથવા ગેરમાગ6 દોરના7ંુ જણાશ,ે તો �ુ ંસમ8ુ ં� ંક	 મા7ંુ $વેશ રદ કરવામા ંઆવશ ેઅને મારા પર 
કાય�વાહ+ થઈ શક	 છે, તેમજ �ુ ંભિવ=યમા ંઅર> કરવા માટ	 અયો?ય રહ+શ. �ુ ંBજુરાત CનુીવસDટ+ Eારા F 
પગલા લેવામા ંઆવશે તેGુ ંપાલન કર+શ. 
 મH Bજુરાત CિુનવિસIટ+ના પો�ટ-બે�ઝક B.Sc  નિસ�ગ $વેશ- 2022 ના તમામ િનયમો વાJંયા અન ે
સમKયા છે. �ુ ંઆ તમામ િનયમોGુ ંપાલન કર+શ અને તમામ શરતો �વીકા7ંુ �. મને પો�ટ-બે�ઝક B.Sc  
નિસ�ગ કોસ� અને તેના િનયમો સાથે કોઈ વાધંો નથી. 

 ઉ(ત અર> કરતા સમયે �ુ ંકોઈપણ સ�ંથા મા ંપો�ટ-બે�ઝક B.Sc નિસ�ગ કોષ� મા ંજોડાયેલ નથી 
તથા હાલ પણ Lાય જોડાયેલ નથી. મને પો�ટ-બે�ઝક B.Sc નિસ�ગ કોષ� મા ં F સ�ંથામા ં$વેશ મMયા 
બાદ, જો �ુ ંકોષ� join  ન ક7ંુ અથવા કોષ� માથંી રા>નાNુ ંઆOુ/ંકાઉP,સ�લQગ પછ+ કોષ� છોડ+ દR, તો તે 
પ@રP�થિતમા ં અથવા પો�ટ-બે�ઝક બી.એસસી. નિસ�ગ $વેશ-2021ના િનયમો 1.3, 1.5, 6.5, 7.8, 7.10, 7.12 

ના અમલીકરણના @ક�સામા,ં મારો $વશે અને ર>�S	શન કોઈપણ Tચૂના િવના રદ કરવામા ંઆવશે. 
 �ુ ંF ક	ટ	ગર+ માટ	 હકદાર � ંતમેા ંઅર> કરવાની માર+ પાVતા મH ચકાસી છે. મH F ક	ટ	ગર+મા ં
અર> કર+ છે તેમા ં�ુ ંઅયો?ય હોવાGુ ંજણાશ ેતો �ુ ંભિવ=યમા ંકોઈ $વેશ માટ	 હકનો દાવો કર+ શક+શ 
નહ+ તથા મારો $વેશ રદ થઈ શક	 છે. 
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