
 

B.Sc. Sem - I 

પ્રવેશ માટેની અગત્યની નોટીસ 

           ધોરણ-૧૨ સાયન્સ પ્રવાહમાાં ઉત્તીણણ થનાર દરકે વવદ્યાથીઓને કોલજે 

પરીવાર અવિનાંદન પાઠવે છે તથા ઉચ્ચ વશક્ષણમાાં પ્રવેશ મેળવી િવવષ્યની 

કારવકદી માટે ની શુિેચ્છાઓ........ 

            બી.એસ.સી. સેમ - 1 માાં પ્રવેશ માટે નીચ ેઆપેલ વલાંક ઉપર તા.- 04/06/2022 

સુધીમાાં ઓનલાઇન ફોમણ િરી જરુરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે કોલજેમાાં સબમીટ કરવાના રહેશે.  

 

Online Admission Link :-  

 

http://erp.admissiontrack.in/other/General_Faq.aspx?Ap
pSessionId=6VUithtxc9yxrAeqG%2fJzvQ%3d%3d 

 

 

     વેબસાઇટ::-  www.sirptsciencecollege.org 

 

-  ઓનલાઇનની સાથે કોલજેમાાંથી ઓફલાઇન પ્રવેશ ફોમણ મેળવી તા.-04-06-

2022 સુધીમાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે કોલજે કાયાણલયમાાં જમા કરાવી 

પહોાંચ મેળવી લેવાની રહેશે. 

-   પ્રવેશ માટેની કામચલાઉ મેરીટ યાદી કોલજેની વેબસાઇટ પર તથા નોટીસ 

બોડણ ઉપર તા.- 10-06-2022 ના રોજ મૂકવામાાં આવશે.  

- પ્રવેશ અાંગેના તમામ વનયમો તથા ધારા-ધોરણોમાાં ફેરફારો હેમચન્રચાયણ 

ઉત્તર ગજુરાત યુવન. પાટણ ને આધીન રહેશે.  

- આગામી તમામ સુચનાઓ માટે કોલજે નોટીસ બોડણ તથા કોલજે ની 

વેબસાઇટ જોતા રહેવુાં.  

- માઇક્રોબાયોલોજી માટે અલગ થી ઓફલાઇન ફોમણ િરવાનુાં રહેશે.  
          

http://erp.admissiontrack.in/other/General_Faq.aspx?AppSessionId=6VUithtxc9yxrAeqG%2fJzvQ%3d%3d
http://erp.admissiontrack.in/other/General_Faq.aspx?AppSessionId=6VUithtxc9yxrAeqG%2fJzvQ%3d%3d
http://www.sirptsciencecollege.org/


                                                                                    

આચાયણશ્રી  

                                                          (ડૉ. કે.પી. પટેલ) 

                                                         સર પી.ટી. સાયન્સ કોલજે, મોડાસા 

 

 

બી.એસ.સી. સેમ -1 પ્રવેશ ફોમણ સાથે જોડવાના 

દસ્તાવેજો 
 

     નીચેના દસ્તાવેજો ક્રમાનુસાર ગોઠવીને તા.- 04-06-2022  સુધીમાાં 

કોલજેમાાં જમા કરાવવાના રહેશ.ે 

(૧) પ્રવેશ ફોમણ (મેન્યઅુલ) 

(૨) ઓનલાઇન િરલે ફોમણની વપ્રન્ટ  

(૩) ધોરણ-૧૨ (HSC) ની માકણશીટની તમામ પ્રયત્નોની નકલ 

(૪) શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (L.C.)ની નકલ 

(૫) ધોરણ-૧૨ (HSC) ની ટર ાયલ સટીની નકલ 

(૬) જાવત (EWS, OBC, SC, ST) અાંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ (જો લાગ ુ

પડતુાં હોય તો) 

(૭) જો જાવત OBC-BAXI હોય તો “નોન ક્રીમીલેયર સવટણ વફકેટ”ની 

નકલ 

(૮) વવદ્યાથીના આધાર કાડણની નકલ 

(૯) વવદ્યાથી અપાંગ હોય તો તે અાંગનેા પ્રમાણપત્રની નકલ (જો લાગ ુ

પડતુાં હોય તો) 

(૧૦) બેંક પાસબૂકની નકલ  

(૧૧) જો વવદ્યાથીએ ધોરણ-૧૨ (HSC) ની પરીક્ષા માચણ-૨૦૨૨ પહેલા 

પાસ કરી હોય તો... 

 (અ) જો વચ્ચેના સમયમાાં અન્ય કોઈ અભ્યાસક્રમ કયો હોય તો તેની 

માકકશીટ જોડવી. 

 (બ) જો કોઈ કોસક કે અભ્યાસ ન કયો હોય તો તૂટના સમયનુાં 

સોગાંધનામુાં અસલ જોડવુાં. 
 


	બી.એસ.સી. સેમ -1 પ્રવેશ ફોર્મ સાથે જોડવાના દસ્તાવેજો

