
તારીખ:-૧૩/૦૫/૨૦૨૨ 

     
બી.એસસી.-સમે-૧ પ્રવેશ અંગેની સચૂના  

 વર્ષ:- ૨૦૨૨-૨૩                       
 

            પ્રવેશ ફોમષ કાર્ાષલર્માાંથી બારી નાં-૧ ઉપરથી તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી સવારે ૦૮.૩૦ થી 

૧૨:૦૦ કલાક દરમમર્ાન રૂ. ૫૦ આપી મેળવી લેવ ાં. ત્ર્ાર બાદ મવદ્યાથીએ એડમીશન ફોમષમાાં 

દશાષવેલ કોલેજની વેબસાઈટ www.masc.org.in/admission/bsc1 પર લોગીન થઇ તમને 

આપેલ બ કલેટ ઉપરનો ફોમષ નાંબર તથા પીન નાંબર નાખી ઓનલાઈન એડમીશન ફોમષ ભરી 

કાર્ાષલર્ની બારી નાંબર ૨ ઉપર નીચે જણાવેલ મવગતે ફી ભરી પાકો પ્રવશે મેળવી લેવો.  પ્રવશે 

અંગેની પાત્રતા નીચે મ જબ છે  
 

 

૧. ધોરણ ૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહના A ગ્ર પ સાથે પાસ થનાર મવદ્યાથીઓને બી.એસસી.-સેમ-૧ 

માાં વહલેા તે પહલેા ના ધોરણે સીધો પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. 

૨. ધોરણ ૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહના B ગ્ર પ સાથે પાસ થનાર અને ૬૦ કે તેથી વધ  ટકા 

મેળવનાર મવદ્યાથીઓને બી.એસસી.-સેમ-૧ માાં વહલેા તે પહલેા ના ધોરણે સીધો પ્રવેશ 

આપવામાાં આવશે. 

  ૩.          ઓનલાઈન અરજી ફોમષ ભર્ાષ બાદ પ્રવેશ ફોમષ સાથે નીચે મ જબના પ્રમાણપત્રોની સ્વર્ાં 

પ્રમાણણત ઝેરોક્ષ કોપી અવશ્ર્ જોડવી. 

➢ ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી.) ની પરીક્ષા જેટલા પ્રર્ત્ને પાસ કરેલ હોર્ તે તમામ પ્રર્ત્નોની 
માકષશીટની નકલ. 

➢ ધોરણ-૧૨ (એચ.એસ.સી.) સ્ક લ લીવીંગ સટીફીકેટ તથા ટ્રાર્લ પ્રમાણપત્રની ની ઝેરોક્ષ 
નકલ. 

➢ આધાર કાડષની ઝેરોક્ષ નકલ. 

http://www.masc.org.in/


➢ અનામત જામતના મવદ્યાથીઓએ પોતાના જ્ઞામત અંગેના સક્ષમ અમધકારી દ્વારા આપાર્ેલ 
પ્રમાણપત્ર ની ઝેરોક્ષ નકલ. (એસસી./એસ.ટી.બક્ષીપાંચ/EWS ની કેટેગરી વાળા મવદ્યાથીઓ 
માટે) બક્ષી જામતના મવદ્યાથીઓએ નોન ક્રીમીલેર્ર પ્રમાણપત્ર રજ  કરવ ાં. 

➢ મવકલાાંગ મવદ્યાથીઓએ મવકલાાંગતા અંગેન ાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરવ ાં. 
 

➢ ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા પાસ કર્ાષ પછી જો અભ્ર્ાસમાાં તટૂ (ગેપ) હોર્તો રૂ. ૫૦/- ના સ્ટેમ્પ 
ઉપર નોટરી પાસે અભ્ર્ાસમાાં તટૂ અંગેન ાં સોગાંદનામ ાં રજ  કરવ ાં. 

➢ ઓનલાઈન ફોમષ ભરતી વખતે આપશ્રી દ્વારા જો ખોટી માહહતી ભરવામાાં આવેલ હશે અથવા 
અધરૂી માહહતી ભરવામાાં આવેલ હશે તો ફોમષ સ્વીકારવામાાં આવશે નહી જેની નોધ લેવી. 

➢ અધરૂી મવગતો માટે કે અન્ર્ કારણોસર પ્રવેશ ફોમષ રદ કરવાનો અમધકાર એડમીશન 
કમમટીનો રહશેે. 

બી.એસસી.-સેમ-૧ ફી ની મવગત 
ભાઈઓ- ૨૭૮૫ 
બહનેો- ૨૧૮૫ 

 

       નોધ: બી.એસસી.-સેમ-૧ માાં નટે ની માકષશીટ મકૂી પ્રવેશ મેળવી 
શકે છે પણ જર્ારે ધોરણ ૧૨ ની અસલ માકષશીટ આવી જાર્ ત્ર્ારે જમા 
કરાવવાની રહશેે અન્ર્થા પ્રવશે રદ ગણવામાાં આવશે.  
 
 

 
 

   આચાર્ષ  


