
 

તા. 30/07/2020  

નોટિસ 

બી. એસસી. સમે-1 એડમમશન બાબત  
નોવેલ કોરોના વાયરસન ે(COVID-19) WHO દ્વારા વમૈવવક મહામારી જાહેર કરવામાાં આવેલ છે. આ પટરમથિતી ન ે

ધ્યાને લઈ મવધ્યાિીઓને તેમના એડમમશનની કામગીરી માિે પોતાના ગામ/શહેરિી કોલેજ સધુી મુસાફરી ન કરવી પડે અન ે

કોરોના વાયરસ ના ચેપ લાગવાની સાંભાવનાઓિી બચાવી શકાય ત ે આશયિી આ કોલેજ દ્વારા બી.એ./બી. એસસી.ના 

મવધ્યાિીઓના એડમમશન ફોમમની પ્રટિયા કોલેજની વબેસાઇિ પર ઓનલાઇન માધ્યમિી જ કરવામાાં આવેલી. ત્યારબાદ આ 

વેબસાઇિ પર બી. એસસી. સેમ-1 નુાં મેરીિ તા.30/06/2020 ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામાાં આવેલ. આ મેરીિમાાં જે પણ 

મવધ્યાિીઓના નામ આવેલ છે તવેા તમામ મવધ્યાિીઓએ નીચે આપેલી મલન્ક પર પોતાના ડોક્યુમેન્િને તા.30/07/2020 

(11:00 AM) િી તા. 03/08/2020 (5:00 PM) દરમ્યાન અપલોડ કરવાના રહેશે. અપલોડ િયેલા આ ડોક્યુમેન્િને કોલેજ 

દ્વારા ચકાસણી કરવામાાં આવશ ેઅને ત્યારબાદ જેમના ડોક્યુમેન્િ verify િયા હશ ેતેમણે પોતાની એડમમશન/સત્ર ફી આગામી 

ટદવસે કોલેજ વેબસાઇિ પર online ભરવાની રહેશે. ડોક્યુમેન્િ અપલોડ કરવાની પ્રટિયા સાંપૂણમપણે ઓનલાઇન માધ્યમિી િતી 

હોય, દરેક મવધ્યાિી/વાલીએ પોતાના ડોક્યુમેન્િન ેસાંપૂણમપણે ચકાથયા બાદ જ અપલોડ કરવા. શક્ય હોય તો દરેક ડોક્યુમેન્િન ે

નામ આપી ત્યારબાદ અપલોડ કરી શકાય જેિી ભૂલ િવાની સાંભાવના ન રહે.   

સત્ર ફી ની મવગત:  ભાઈઓ: રૂ. 1200/-  બહનેો: રૂ. 600/- 
 

ડોક્યુમને્િ અપલોડ કરવા માિનેી લીંક: 

https://mpsasc.edu.in/verify-documents 

 

ખાસ નોંધ:  

જો મવધ્યાિી દ્વારા મનયત સમય મયામદામાાં ડોક્યુમેન્િ અપલોડ નહીં કરવામાાં આવે, ફોમમ ભરતી વખત ેઆપેલ મામહતી કરતાાં 

અન્ય મામહતી દશામવતા અિવા ખોિા કે ડમુલલકેિ ડોક્યુમેન્િ અપલોડ કરવામાાં આવશે તો આવા સાંજોગોમાાં તે મવધ્યાિીનો પ્રવેશ 

માિે નો દાવો રદ  િશે અને આ અાંગે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની ફટરયાદ ધ્યાને નહીં લેવામાાં આવે.  

  

https://mpsasc.edu.in/verify-documents


 

ડોક્યમુને્િ વટેરટફકશેન  માિ ે અપલોડ કરવાનાાં ડોક્યમુેન્િનુાં મલથિ 

1) પાસપોિમ સાઈઝનો ફોિો. 

2) ધોરણ-૧૨ની માકમશીિ 

3) ધોરણ-૧૨ની ટ્રાયલ સિીફીકેિ 

4) સક્ષમ અમધકારીનુાં જામત અાંગેનો સિીફીકેિ.(લાગુ પડતા તમામ કેિેગરી માિે)  

5)  સક્ષમ અમધકારીનુાં નોન-ટિમીલીયેર સિીફીકેિ. (માત્ર ઓ.બી.સી. મવદ્યાિીઓ માિે) 

6)  EWS કેિેગરીના મવદ્યાિીઓએ પણ સક્ષમ અમધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે. 

7) જો શારીટરક ખોડ-ખાાંપણ હોય તો સક્ષમ અમધકારીનુાં તે અાંગનેો પ્રમાણપત્ર.(૪૦% કે તેિી વધ)ુ 

8) ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચતર માધ્યમમક મશક્ષણ બોડમ મસવાયના બોડમ જેવા કે CBSE, કેન્રીય મવદ્યાલય, નવોદય મવદ્યાલયમાાંિી 

પ્રવેશ મેળવવા માાંગતા મવદ્યાિીઓએ સૌ.યમુનવસીિીનુાં કામચલાઉ એલીજીબીલીિી પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે, 

ત્યારબાદ એક મમહનામાાં ફાઈનલ એલીજીબીલીિી પ્રમાણપત્ર આપવાનુાં રહેશે. અન્યિા પ્રવેશ રદ િશે. 

  
 

નોંધ:  

 દરેક ડોક્યુમેન્િ  .jpg અિવા .png ફોમેિમાાં અપલોડ કરવાનાાં રહશેે જેમની મહતમ સાઇઝ 1MB રાખવાની રહેશે. પાસપોિમ 

સાઈઝના ફોિાની સાઇઝ 50KB િી વધારે નાાં િવી જોઇએ. 

 

 

 

  


