
મરચન્ટ સાયન્સ કોલેજ 

મરચન્ટ એજ્યકેુશન કેમ્પસ, મહસેાણ – વિસનગર 
હાઈિે, બાસણા, મહસેાણ 

સ્થાપના િર્ષ ૨૦૧૪ – ૧૫  

શૈક્ષણિક વર્ષ જુન ૨૦૧૦ – ૧૧થી અમલમાાં આવેલ સી. બી. સી. એસ./સેમેસ્ટર પદ્ધતિ અનસુાર 

શૈક્ષણિક વર્ષ જુન ૨૦૧૬ – ૧૭માાં ઓનલાઈન પ્રવેશ અને પરીક્ષા અંગેના તનયમો 

1. હમે. ઉ. ગ.ુ યવુન., પાટણ દ્વારા જુન ૨૦૧૦થી સાયન્સમાાં ચોઈસ બેઝ કે્રડિટ વસસ્ટમ (સી. 

બી. સી. એસ.) પરીક્ષા પદ્ધવિનો અમલ શરૂ કરિામાાં આિેલ છે. 

2. હમે. ઉ. ગ.ુ યવુન., પાટણ દ્વારા અને યજુીસી દ્વારા શૈક્ષણણક િર્ષ ૨૦૧૬ – ૧૭ માટે 

કોલેજિાઈઝ ઓનલાઈન એિવમશન પદ્ધવિનો અમલ કરિાનો થાય છે.  

3. પ્રિેશ ોોમષ કોલેજની િબેસાઈટ www.msc.ac.in ઓપન કરી ોોમષ ભરિાનુાં રહશેે 

અથિા કોલેજમાાં જઈને ોોમષ ભરિાનુાં રહશેે.   

4. બી. એસસી. માાં પ્રિેશ મેળિિા માટે નીચે દશાષિેલ સમયપત્રક અનસુાર વિદ્યાથીઓએ 

પ્રિેશની કાયષિાહી કરિાની રહશેે. –  

1.  પ્રિેશ ોોમષ ભરિાની િારીખ  
િા. ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ થી 
૦૬/૦૬/૨૦૧૬ સધુી 

2.  પ્રિેશ ોોમષ કોલજમાાં જમા કરાિિાની છેલ્લી િારીખ  
િા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૦૯/૦૬/૨૦૧૬ સધુી 

3.  
પ્રથમ મેરીટ યાદી અને પ્રિેશ યાદી પ્રવસદ્ધ કરિાની િારીખ (કોલેજ 
નોટીસબોિષ પર) 

િા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૬ 

4.  કોલેજમાાં ોી ભરી પ્રિેશ મેળિી લેિાની છેલ્લી િારીખ  
િા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૧/૦૬/૨૦૧૬ સધુી 

5.  
બીજી પ્રિેશ યાદી કોલેજે પ્રવસદ્ધ કરિાની િારીખ (કોલેજનાાં 
નોટીસબોિષ પર વિદ્યાથીએ જોિી)  

િા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ 

6.  બીજી પ્રિેશ યાદીની ોી ભરી પ્રિેશ મેળિી લેિાની િારીખ  
િા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૬/૦૬/૨૦૧૬ સધુી  

http://www.msc.ac.in/


7.  
જરૂર પિે ત્રીજી પ્રિેશ યાદી કોલેજે પ્રવસદ્ધ કરિાની િારીખ (કોલેજનાાં 
નોટીસબોિષ પર વિદ્યાથીએ જોિી) 

િા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ 

8.  ત્રીજી પ્રિેશ યાદીની ોી ભરી પ્રિેશ મેળિી લેિાની િારીખ િા. ૨૩/૦૬/૨૦૧૬ 

નોંધ: જો તવદ્યાથીએ ઉપર દશાષવેલ સમયપત્રક મજુબ કોલેજમાાં ફી નહિ ભરી િોય કે જરૂરી 

સટીહફકેટની ઝેરોક્ષ જમા નહિ કરાવી િોય િો િેનુાં એડતમશન અતે્રની કોલેજમાાં થયેલ 

ગિાશે નહિ. 

5. પ્રથમ િર્ષના પ્રિેશ સમયેપ્રિેશ ોોમષ જમા કરાિિી િખિે નીચેના ટેબલમાાં દશાષિેલ 
આધારો/પ્રમાણપત્રોની નકલો જોિાિાની રહશેે. 

ક્રમ આધારો/પ્રમાણપત્રો 
જનરલ (OPEN) 
વિદ્યાથીઓ માટે 

અનસુણુચિ જાવિ/ 
અનસુણૂચિ જનજાવિ 

(SC/ST) વિદ્યાથીઓ માટે 

સામાજજક અને શૈક્ષણણક 
પછાિ (SEBC/OBC) 

વિદ્યાથીઓ માટે 

1 L. C. ની પ્રમાણણિ નકલ  √ √ √ 

2 12th Mark sheet ની પ્રમાણણિ નકલ √ √ √ 

3 િાજેિરના બે કલર સ્ટેમ્પ સાઈઝના ોોટોગ્રાફ્સ  √ √ √ 

4 જાવિના પ્રમાણપત્ર ની પ્રમાણણિ નકલ    √ √ 

5 ડક્રવમણલયર પ્રમાણપત્ર ની પ્રમાણણિ નકલ     √ 

6 આિકના દાખલાની પ્રમાણણિ નકલ (િાલકુા 
વિકાસ અવધકારીનો િા. 0૧/૦૪/૧૬ પછીનો) 

 √ √ 

7 િીપ્લોમા પાસ કયાષન ુાં પ્રમાણપત્ર અને માકષશીટ  

(જેને લાગ ુપિતુાં હોય િેના માટે) 

   

નોંધ: અસલ પ્રમાિપત્રો પ્રવેશ સમયે ચકાસિી માટે સાષથે રાખવા. ફોમષ સાથે જોડાવાના થિા નથી.  

6. સાયન્સમાાં િીગ્રી મેળિિા માટે ધોરણ – ૧૨ પાસ કયાષ બાદ ત્રણ શૈક્ષણણક િર્ષના 

અભ્યાસક્રમને છ: સેમેસ્ટરમાાં િહચેિામાાં આિેલ છે. અભ્યાસના આ સમયગાળા દરમ્યાન 

વિદ્યાથી અન્ય કોઈ અભ્યાસક્રમમાાં પ્રિેશ મેળિી શકાશે નડહ. પ્રથમ િર્ષ બી. એસસી. – 

પ્રથમ સત્ર સેમ – 𝐼 અને દ્વદ્વિીય સત્ર સેમ – 𝐼𝐼; દ્વદ્વિીય િર્ષ બી. એસસી. – ત્રીજુ ાં સત્ર સેમ 

– 𝐼𝐼𝐼 અને ચોથુાં સત્ર સેમ – 𝐼𝑉 િેમજ ત્રીજી િર્ષ બી. એસસી. – પાાંચમુાં સત્ર સેમ – 𝑉 

અને છટ્ઠાં સત્ર સેમ – 𝑉𝐼 પ્રમાણે શૈક્ષણણક વ્યિસ્થા રહશેે.  

7. સેમેસ્ટર વસસ્ટમ મજુબ સાયન્સમાાં ોરજીયાિ/મખુ્ય/ગૌણ/SE/EG પેપર સેમેસ્ટર – 𝐼  થી 

𝑉𝐼 માાં નીચે પ્રમાણે છે –  

Sr. 
No. 

Course 
Semester Total 

Papers 𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼 𝐼𝑉 𝑉 𝑉𝐼 
1 Compulsory English (ોરજીયાિ) 1 1 1 1 1 1 6 

2 Core course – ૧ (મખુ્ય વિર્ય) 1 1 2 2 4 4 14 



3 Core course – ૨ (ગૌણ વિર્ય) 2 2 2 2 - - 8 

4 Subjective Elective (SE) 1 1 1 1 1 1 6 

5 Elective Generic (EG) 1 1 1 1 1 1 6 

Total Papers 6 6 7 7 7 7 40 

8. અતે્રની કોલેજને સેમેસ્ટર દીઠ તવર્યજૂથ નીચે મજુબ ફાળવેલ છે. 

Sem                   Subjects      Subject Elective (SE) Elective Generic  (EG) 

1.  
PHY/MAT/CHE/ Compulsory English 

Agricultural chemistry  Communication skill 
PHY/BOT/CHE/ Compulsory English 

2.  
PHY/MAT/CHE/ Compulsory English 

Medicinal Chemistry  Disaster management  
PHY/BOT/CHE/ Compulsory English 

3.  

PHY/MAT/ Compulsory English 
Business Mathematics – 1  

Personality Development  
MAT/PHY/ Compulsory English 

CHE/BOT/ Compulsory English 
Biodiversity  

BOT/CHE/ Compulsory English 

4.  

PHY/MAT/ Compulsory English 
Business Mathematics – 2 

Human Rights  
MAT/PHY/ Compulsory English 

CHE/BOT/ Compulsory English 
Name Reaction  

BOT/CHE/ Compulsory English 

5.  

PHYSICS/ Compulsory English Instruments  

General knowledge – 1  
MATHEMATICS/ Compulsory English Business Mathematics – 3 

CHEMISTRY/ Compulsory English Synthetic dyes  

BOTANY/ Compulsory English Fresh Water Ecology 

6.  

PHYSICS/ Compulsory English Optoelectronic Instruments 

General knowledge – 2 
MATHEMATICS/ Compulsory English Business Mathematics – 4 

CHEMISTRY/ Compulsory English Polymer Chemistry 

BOTANY/ Compulsory English Air Pollution 

 

9. યવુનિવસિટીના વનયમો મજુબ દરેક સત્રમાાં જે િે સેમેસ્ટરની કોલેજ દ્વારા આંિડરક મલૂ્યાાંકન 

પરીક્ષા લેિામાાં આિશે. પ્રત્યેક વિદ્યાથી માટે આ પરીક્ષા આપિી ોરજજયાિ છે. આંિડરક 

મલૂ્યાાંકન પરીક્ષાના પ્રત્યેક પેપરના કુલ ગણુ – ૩૦ રહશેે. િેમાાંથી વિદ્યાથીએ પાસ થિા 

માટે ૧૨ ગણુ લાિિાના રહશેે.  

10. પ્રથમ સેમેસ્ટરની સમાપ્પ્િ થિાાં યવુનિવસિટી દ્વારા સત્રાાંિ  પરીક્ષા લેિામાાં આિશે. આ 

પરીક્ષા ૭૦ ગણુની રહશેે. વિદ્યાથીએ પાસ થિા માટે પ્રત્યેક પેપરમાાં ૨૮ ગણુ લાિિાના 

રહશેે.  

11. આમ આંિડરક પરીક્ષાના ૧૨/૩૦ અને યવુન.ની સેમેસ્ટર પરીક્ષાના ૨૮/૭૦ ગણુ મળી 

૪૦/૧૦૦ પ્રમાણે પાવસિંગનુાં ધોરણ રહશેે.  

12. એકિાર વિદ્યાથીએ જે પ્રિાહમાાં પ્રિેશ મેળિેલ હશે િેમાાં કે વિર્યમાાં ોેરોાર કરી શકાશે 

નડહ. Subjective Elective (SE) અન ેElective Generic (EG) વિર્યના પપેરોમાાં સાંસ્થા 

પોિાની રીિે ોેરોાર કરી શકાશે.  



13. આંિડરક મલૂ્યાાંકન પરીક્ષાનુાં પનુ: મલૂ્યાાંકન કરિામાાં આિશે નડહ. આંિડરક પરીક્ષા ન 

આપનાર વિદ્યાથી યવુન.ની સેમેસ્ટર પરીક્ષાનુાં ોોમષ ભરી શકાશે નડહ િેમજ પછીના 

સેમેસ્ટરમાાં પ્રિેશ પણ મેળિી શકાશે નડહ. 

14. આંિડરક મલૂ્યાાંકન અને યવુનિવસિટી પરીક્ષાના આયોજનની સચૂના યવુન. સત્તાિાળાઓ અન ે

કોલેજ સત્તાિાળાઓ દ્વારા જે િે સમયે કરિામાાં આિશે.  

15. જે વિર્યમાાં પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા લેિાની થિી હશે િેમાાં પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષાના આયોજનની 

સચૂના યવુન. સત્તાિાળાઓ દ્વારા જે િે સમયે કરિામાાં આિશે. આ અંગેની માડહિી 

વિદ્યાથીઓને આગોિરી આપિામાાં આિશે. પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષામાાં નાપાસ થનાર વિદ્યાથીન ે

િે પછી થીયરી િેમજ પે્રક્ટીકલ બને્નની પરીક્ષા આપિાની રહશેે. જે વિર્યમાાં પ્રોજેક્ટ રજૂ 

કરિાના થિા હશે િે વિર્યમાાં િે બાબિે સણૂચિ કરિામાાં આિશે. 

16. વિદ્યાથીએ જે વિદ્યાશાખામાાં પ્રિેશ મેળવ્યો હશે િેનો અભ્યાસક્રમ િેણે પ્રથમ પ્રિેશ મેળવ્યો 

હશે ત્યારથી(કોલેજમાાં એનરોલમેન્ટ થયાના) છ: િર્ષમાાં પણૂષ કરિાનો રહશેે.  

17. સેમેસ્ટરના અભ્યાસક્રમમાાં અવનિાયષ સાંજોગોમાાં જ યવુન.ના ણલણખિ આદેશ પછી જ ત્રીજા 

અને પાાંચમા સેમેસ્ટરમાાં વિદ્યાથી કોલેજ ોેરબદલ કરી શકાશે. આ માટે વિદ્યાથીએ બને્ન 

કોલેજોનુાં NOC મેળિિાનુાં રહશેે. 

18. યવુન.ના વનયમ મજુબ પ્રત્યેક સેમેસ્ટરમાાં વિદ્યાથીની ૮૦% હાજરી ોરજીયાિ પણે હોિી 

જોઈશે. કુલ ૮૦% હાજરી નડહ હોય િો િે વિદ્યાથીને પરીક્ષા ોોમષ ભરિા દેિામાાં આિશે 

નડહ. 

19. જો વિદ્યાથીએ જે િે સેમસે્ટરની કોલેજ ોી વનયિ સમય મયાષદામાાં નડહ ભરી હોય િો િ ે

સેમેસ્ટરમાાં વિદ્યાથીનુાં એિવમશન થયેલ ગણાશે નડહ અને િે વિદ્યાથીને પરીક્ષા ોોમષ ભરિા 

દેિામાાં આિશે નડહ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. યવુન. અને કોલેજનુાં ૨૦૧૬ – ૧૭નુાં એકેિવમક કેલેન્િર નીચે પ્રમાણે છે –  

Academic calendar 2016 – 2017 

Sr. 
No. 

Particulars Dates 

1.  Beginning of the Academic Year  15/06/2016  

2.  
Date of completion of the Admission  
Under Graduate- Post Graduate Departments/Centers   

28/06/2016 

3.  
Commencement of Teaching Work for all Semester 
except Sem – 1  

22/06/2016 

Commencement of Teaching Work for Sem – 1 01/07/2016 

4.  Last date for Enrolment UG/PG 24/08/2016 

5.  Internal Test Commencement 28/09/2016 

6.  Practical Exam session starting (Wherever applicable) 07/10/2016 

7.  University Examination Session – 1 (Sem 3 and 5) 13/10/2016 to 27/10/2016 

8.  End of the first term  26/10/2016 

9.  Diwali Vacation  27/10/2016 to 09/11/2016 

10.  University Examination Session – 2 (Sem 1) 11/11/2016 to 26/11/2016 

11.  Midterm vacation  28/11/2016 to 04/12/2016 

12.  Beginning of the second term  05/12/2016 

13.  Internal Test Commencement 12/03/2017 

14.  Practical Exam session starting (Wherever applicable) 21/03/2017 

15.  University Examination Session – 1 (Sem 2, 4 and 6) 28/03/2017 to 12/04/2017 

16.  University Examination Session – 2 (Sem 1, 3 and 5) 13/04/2017 to 30/04/2017 

17.  End of the Second Term  30/04/2017 

18.  Summer Vacation 01/05/2017 to 14/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



07/05/2016 
The times of India 

Gujarat govt. notifies EBC ordinance 

Gandhinagar:  
The Gujarat government on Friday notified an ordinance 

giving 10% reservation in jobs and education to Economically 

Backward Classes (EBC). Castes that already enjoy 

reservations are not included in EBC. The cabinet had cleared 

the draft ordinance on Wednesday. 

Chief Minister Anandiben Patel had instructed all the 

departments concerned to complete the framing of rules and 

mechanism of implementing the ordinance within a week's 

time. 

According to the new rules, the criteria for Socially & 

Educationally Backward Class (SEBC) as defined by Baxi 

commission will be used to decide the beneficiary of EBC 

reservations. Those with an income of Rs 6 lakh or above will 

be considered the 'creamy layer' for the purpose of EBC 

quota. Moreover, all other exclusion criteria followed in 

reservations for the SEBC including holding of a constitutional 

post(i.e., minister, governor and others), class I government 

job of any parent, key defense officers, traders, industrialists 

and professionals, and possession of certain amount of 

property will be followed for EBC reservations too. 


