
ધી પાટીદાર જીન સાયન્સ કોલજે,બારડોલી 

 ધી પાટીદાર જીન સાયન્સ કોલેજ,બારડોલી તરફથી નીચે દર્ાાવલે વવદ્યાર્ાખામાાં B.Sc. કરવાની સુવવધા આપવામાાં 

આવે છે.વવદ્યાથીઓ ભવવષ્યની કારકકદી અને જે તે વવષયોમાાં પોતાની રુવચ અનુસાર 6 સેમેસ્ટરનો પૂર્ાકાવલન કોઈપર્ એક 

અભ્યાસક્રમ પસાંદ કરી ર્કે છે. 

• B.Sc. BioScience(Microbiology) • B.Sc. Chemistry  •B.Sc. Mathematics 

 એફ.વાય.બી.એસસી. 

GROUP-I     GROUP-II   GROUP-III 

Core – I Chemistry   Core – I Chemistry Core – I Chemistry 

Core – II Physics   Core – II Physics Core – II Physics 

Core – III Bio-Science(Microbiology) Core – III  Botany Core – III    Mathematics 

 ઉપરોક્ત  દરેક ગૂ્રપ સાથે ફાઉન્ડેર્ન કોષા તરીકે Language through Literature(English) 

અને Elective કોષા તરીકે Environmental Studies ફરજીયાતપર્ે પસાંદ કરવાનો રહેર્ે. તથા NSS/ NCC/ 

PT/ SAPTDHARA/SCOPE પૈકી એકની પસાંદગી કરવાની રહેર્ે. 

 એસ.વાય.બી.એસસી. 

 પોતાની પસાંદગીના ગૂ્રપ સાથે એફ.વાય.બી.એસસીમાાં પ્રથમ અને દ્વિતીય સેમેસ્ટરની યુવનવર્સાટી પરીક્ષા 

પાસ કરનાર વવદ્યાથીઓને ત્યાર પછીના એસ.વાય.બી.એસસીમાાં ત્રીજા અને ચોથા સેમેસ્ટર માટે કોલજે પ્રવેર્ સવમવત 

તરફથી ગુર્વત્તાના ધોરર્ ે નીચે દર્ાાવેલ ગૃપમાાંથી કોઈપર્ એક ગૂ્રપમાાં પ્રવેર્ આપવામાાં આવર્ે. જે ગૂ્રપમાાં પ્રવેર્ 

લીધો હોય તે ગૂ્રપ પાછળથી ફેરબદલ કરવા દેવામાાં આવર્ે નવહ. 

   GROUP-I     GROUP-II          

Core – I   Chemistry        Core – I   Chemistry     

Core – II   Physics        Core – II  Botany 

   

GROUP-III          GROUP-IV 

Core – I   Chemistry          Core – I Maths 

Core – II   Bio-Science(Microbiology) Core – II   Physics 

  ઉપરોક્ત  કોઈ પર્ ગૂ્રપ જોડે Generic Elective Course ફરજીયાતપર્ે ભર્વાના રહેર્.ે વવદ્યાથીની B.Sc. 

પ્રોગ્રામની પસાંદગી તેમજ અલગ અલગ વવષયોમાાં રુવચ અનુસાર કોલેજ તરફથી Elective Course ફાળવવામાાં આવર્ે. 

તથા NSS/ NCC/ PT/ SAPTDHARA/SCOPE પૈકી એકની પસાંદગી કરવાની રહેર્ે. 

 ટી.વાય.બી.એસસી. 

 સેમેસ્ટર વસસ્ટમ પ્રમાર્ે ટી.વાય.બી.એસસી.માાં પાાંચમા અને છઠ્ઠાસેમેસ્ટરમાાં પ્રવેર્ મળી ર્ક ે ર્કર્ે. 

એસ.વાય.બી.એસસી.નાાં પસાંદ કરેલા ગૂ્રપમાાં ત્રીજુાં  અને ચોથુાં સેમેસ્ટર પાસ કરનાર દરેક વવદ્યાથીને કોલજેની પ્રવરે્ 

સવમવત તરફથી ગુર્વત્તાના ધોરર્ ેનીચ ે દર્ાાવલેા core subject માાંથી કોઈ પર્ એક વવષયમાાં પ્રવેર્ આપવામાાં 

આવર્ે. 

 કોલજે તરફથી Offer કરવામાાં આવતાાં core subject નીચે મુજબ છે. 

•Chemistry  •Bioscience(Microbiology)  •Mathematics 

પ્રથમ વષા બી.એસસી.માાં પ્રવરે્ માટે Online ફોમા ભરવા કોલેજનો સાંપકા કરવો. 

મોબાઈલ નાંબર : 9023027490 


