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From the Desk of Principal 
ડૉ. હ મત ભાલો ડયા, 

આચાય, ુ.િશ.સે. વગ-1 

ી એમ.પી.શાહ આટસ એ ડ સાય સ કોલેજ, ુર નગર એ ુજરાત સરકાર ીના િશ ણ 

િવભાગ ારા સંચા લત અને સૌરા  ુ િનવિસટ  રાજકોટ સાથે જોડાણ ધરાવતી લાની એકમા  

મોટ  સરકાર  કોલેજ છે. આ કોલેજમાં આટસ િવભાગમાં 9 િવષયો અને સાય સ િવભાગમાં 4 

િવષયોમાં દર વષ લગભગ 2300 ની આસપાસ િવ ાથ ઓ અ યાસ કર છે. 

કોલેજમાં ઉ ચ લાયકાત ધરાવતા અને િવષય િન ણાત િવ ાન અ યાપકો છે, તો  કાય મ 

વહ વટ  ટાફ, લેબ. આિસ ટ ટ, ગેસ િમકિનક, લાઈ ેર યન, િસ ુ રટ  ટાફ અને સફાઈ કામદારો 

વા કાય ુશળ ય તઓ પણ છે. 

દર વષ સૌરા  ુ િનવિસટ  ારા લેવાતી પર ામાં આ કોલેજ ું  સરરાશ 90% ઉપર 

પ રણામ આવે છે. મેર ટના આધાર જ વેશ અપાતો હોવાથી ઉ ચ ટકાવાર  ધરાવતા હ િશયાર 

િવ ાથ ઓ જ વેશપા  બને છે કોલેજમાં િશ ત અને સમયપાલનનો ુબ જ આ હ રાખવામાં 

આવે છે. સરકાર  સં થા હોવાથી અિશ ત કરનાર અને અસામા જક ત વો સામે કાયદસરની કાયવાહ  

કરવામાં આવે છે.કોલેજમાં અ યાસ કરતી િવ ાથ નીઓની કોલેજ ક પસ ખાતે ુર ા જળવાય તે 

માટ ુમન ડવલપમે ટ સેલ કાયરત છે. 

કોલેજમાં િનયિમત સમયપ ક ુજબ શૈ ણક કાય અને ે ટ કલ કરાવવામાં આવે છે. 

િનયત સમયમયાદામાં કોલેજની ત રક કસોટ ઓ અને ુ િનવિસટની પર ાઓ લેવામાં આવે છે. 

એસ.સી, એસ.ટ ,ઓ.બી.સી. િવ ાથ ઓને સરકાર ીના િનયમ ુજબ િશ ય ૃ િ  આપવામાં આવે છે. 

થમ વષ બી.એ. અને બી.એસસી.મા વેશ મેળવેલ િવ ાથ ઓને સરકાર ીની યોજના ુજબ દર 

વષ ટબલેટ િવતરણ કરવામાં આવે છે. 
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કોલેજ પાસે બા  ુ િવધાઓમાં પોતા ું  અ તન બ ડ ગ, િવશાળ મેદાન, ગાડન, ક ટ ન, 

ટશનર  શોપ, પો ટ ઓફ સ અને પા કગ લોટ છે, તો ત રક ુ િવધાઓમાં કમે , ફ ઝી સ અને 

બાયોલો ની લેબોરટર ઓ અને ટોર મ, લેબોરટર ની અ તન સાધનસામ ી, કો ુટર લેબ, 

લીશ લે ગવેજ લેબ, સીસીટ વી ુ િવધા, બીગ ીન બોડ અને હાઈટ બોડ, દરક લેબમાં કો ુટર 

બેઇ ડ ો ટર, ચાર માટ લાસ મ, ઈ ટરકટ વ બોડ, માટ ઈ ટરકટ વ ટ વી સેટ, ગ સ મ, 

સેિનટશન વે ડગ મશીન અને શર મશીન, અ તન લાઈ ેર , મોટા કલાસ મો, ગ સ મ, ટાફ મો, 

વહ વટ  કાયાલય, તેમજ અ ય ૃ િતઓના મો વી તમામ ભૌિતક ુ િવધાઓ કોલેજમાં ઉપલ ધ 

છે. કોલેજમાં ઓનલાઈન એડમીશન, ઓનલાઈન ફ , એસ.એમ.એસ. સી ટમ, ઓનલાઈન કલાસીસ 

અને પર ા,  ુગલ કલાસ મ વગેર ડ ટલ ફસીલીટ  ઉપલ ધ છે. 

કોલેજ ખાતે સમ  વષ દર યાન એન.એસ.એસ., એન.સી.સી., સાં ૃ િતક િૃતઓ, રમત-

ગમતની ૃ િતઓ, જોબ લેસમે ટ ફર, ૂ ત ૂવ િવ ાથ  સંમેલન, વાલી-અ યાપક િમલન, 

વાિષકો સવ અને ઇનામ િવતરણ, ફ નીશ ગ ુલ, વોકશનલ કોસ, પધા મક પર ા ું  માગદશન 

અને તૈયાર , ુડ ટ ટાટઅપ ઇનોવેટ વ ો ામ, િવ ાન વ તાઓના યા યાનો, શૈ ણક ો ટ 

એ ટ વીટ ઝ અને ુર, સેમીનાર વગેર ૃ િતઓ કરવામાં આવે છે. 

ે ઠ શૈ ણક કાય અને ઉ મ ત રક ુ િવધાઓ ધરાવતી કોલેજ હોવાથી રા ય ક ાની 

સં થા NAAC (NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL) ારા કોલેજને 

B+ ેડ આપવામાં આ યો છે.  
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અગ ય ું સમય પ ક (Important Dates) 

િવગત શ  થવાની તાર ખ બંધ થવાની તાર ખ 

ઓનલાઇન ફોમ ભરવાની તાર ખ 10/06/2020 23/06/2020 

ઓનલાઇન આવેલ તમામ અર ઓ ું  

લ ટ િસ  થવાની તાર ખ 

25/06/2020 27/06/2020 

થમ મેર ટ લ ટ િસ  થવાની 

તાર ખ 

30/06/2020 -- 

 

ન ધ- 

1. ઓનલાઈન ફોમ 23/06/2020 પછ  કોઈપણ સંજોગોમાં ભર  શકાશે ન હ. 

2. ઓનલાઇન અર  કરવા છતાં થમ લી ટમાં ( વેશ માટ આવેલ તમામ અર ું  લી ટ, 

 મેર ટ લી ટ નથી.) ુ ંનામ આવેલ નાં હોય તેઓએ તાર ખ 27/06/2020 ુધીમાં 

અર  કયાનાં જ ર  આધારો સાથે સવાર 11.00 થી બપોર 01.00 ુધીમાં બ  આવવા ું  

રહશે. 

3. અિનવાય સંજોગોમા ંજ તાર ખમા ંફરફાર કરવામા ંઆવશે. આથી કોલેજની વેબસાઇટ 

િનયમીત જોવા ુ ંરાખશો. 

4. મેર ટલી ટ િસ  થવાનો િવગતવાર કાય મ કોલેજની વેબસાઇટ પર ુકવામાં આવશે. 

5. મેર ટલી ટમાં સમાવેશ થવા છતાં  િવધાથ  િનયત સમયમયાદામાં એનરોલમે ટ અને 

િનયત ફ  નહ  ભર એનો વેશ રદ ગણાશે. 

6. મેર ટલી ટમાં નામ આવેલ હોય તેવા જ િવધાથ ઓએ એનરો મટ ફોમ અને જ ર  આધારો 

િનયત કરલ તાર ખ અને સમય અ ુસાર ચેક કરાવીને કાયાલય (ઓફ સ) માં ફ  ભરવી. 

7. ફ  ભાઈઓ માટ .1200/- અને બહનો માટ .600/- 
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ઓનલાઇન એડિમશન યાની િવગતવાર મા હતી 

 

1. થમ તબ ો: (ઓનલાઇન ફોમ ભર ું) 

 એડમીશન ફોમ ભરતા પહલા ઓનલાઈન એડિમશન યાની મા હતી ચોકસાઇ ૂવક 

વાંચવી.  

 ફોમ ભરતી વખતે માગેલ મા હતી સાચી અને ચો સ ભરાય તેની ખાસ કાળ  રાખવી.  

 ભરલ ફોમની િ ટ લઇ રાખવી.  

2. બીજો તબ ો: (જનરલ લ ટમાં પોતા ુ ં નામ ચકાસ ું) 

 ઓનલાઈન આવેલ તમામ અર ુ ં લી ટ અ નેી કોલેજની વેબસાઈટ પર તાર ખ-

25/06/2020 ના રોજ ઓનલાઈન ુકવામાં આવશે તેમજ નોટ સબોડ પર પણ ુકવામાં 

આવશે.(આવેલ તમામ અર ું  લી ટ સમજ ું , મેર ટ લી ટ ન સમજ ું .) 

 ઓનલાઈન અર  કરવા છતાં થમ લી ટમાં ( વેશ માટ આવેલ તમામ અર ું  લી ટ, 

 મેર ટ લી ટ નથી.) ું  નામ આવેલ ન હોય તો તાર ખ 27/06/2020 ુધીમાં અર  

કયાના જ ર  આધારો સાથે સમય સવાર 11.00  થી બપોર 01.00  ુધીમાં બ  આવવા ું  

રહશે.   
3. ીજો તબ ો: (ડો ુમે ટ વેર ફ કશન) 

  વેશાથ ુ ંમે રટ લ ટમાં નામ આવે તેમણે િનયત સમયમાં વેશ ફોમમા ંદશાવેલ 

િનયમો ુજબ જ ુર  ડો ુમ સ વ મા ણત કર ને મ માણે ગોઠવીને કોલેજમા ં

ચકાસણીના હ ુથી જમા કરાવવાના રહશે અને તેની સાથે ધોરણ-૧૨ ની અસલ માકશીટ 

એનરોલમ ટ માટ જમા કરાવાની રહશે. 

4. ચોથો તબ ો: (એડમીશન ફ  ભરવી) 

 ડો ુમ સ  ચકાસણી બાદ િનયત કરલ ફ  કોલેજ ઓફ સમાં જમા કરાવવાની રહશે. સમય 

મયાદા વીતી ગયા બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં એડિમશન ફ  ભર  શકાશે નહ .  

 એકવાર ફ  ભર  દ ધા બાદ કોઇપણ સંજોગોમાં ફ  પરત કરવામાં આવશે નહ . 
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મેર ટમાં આ યા બાદ વેશ મેળવવા ઈ છતા િવ ાથ ઓએ 

ડો ુમે ટ વે ર ફકશન સમયે ઓનલાઈન ફોમની િ ટઆઉટ સાથે 

જોડવાની જ ર  ઝેરો  નકલો.( વ માણીત) 
1. એનરોલમે ટ ફોમ 

2. ૩ પાસપોટ સાઈઝના ફોટા. 

3.  ુલ લીવ ગ સટ ફ કટની વ મા ણત નકલ. 

4. ધોરણ-12 ની માકશીટની વ મા ણત નકલ, તમામ. 

5. ધોરણ-12 ની ાયલ સટ ફ કટની નકલ. 

6. સ મ અિધકાર ું  િત ગેનાં સટ ફ કટના માણપ ની નકલ.(લા ુ પડતા તમામ કટગર  માટ) 

7. સ મ અિધકાર ું  નોન- મીલીયેર સટ ફ કટની નકલ.      

(મા  ઓ.બી.સી. િવ ાથ ઓ માટ, જો આ માણપ  માટ અર  કરલ હોય અને માણપ  આવેલ 

ન હોય તેવા સંજોગોમાં તેની પહ ચ ર ુ  કરવાની રહશે. અને જયાર માણપ  ઈ ુ કરવામાં આવે 

યાર તેની વ માંણીત નકલ જમા કરવાની જવાબદાર  િવ ાથ ની રહશે.). 

(ન ધ :-  માણપ ની અવધી ૩ વષની ૂણ થયેલ હોય તે માણપ  અમા ય રહશે. તાર ખ – 

01/04/2017 ક યારબાદ ું  જ મા ય રહશે.)                                                                      

8. EWS કટગર ના િવ ાથ ઓએ પણ સ મ અિધકાર ું  માણપ  ર ુ  કરવા ું  રહશે. 

9. જો શાર રક ખોડ-ખાંપણ હોય તો સ મ અિધકાર ું  તે ગેનાં માણપ ની નકલ.(40% ક તેથી 

વ ુ) 

10. ુજરાત રા ય ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ િસવાયના બોડ વા ક CBSE, ક ીય િવ ાલય, 

નવોદય િવ ાલયમાંથી વેશ મેળવવા માંગતા િવ ાથ ઓએ સૌરા  ુ િનવિસટ ું  કામચલાઉ 

એલી બીલીટ  માણપ  વેશ ફોમ સાથે જોડાવા ું  રહશે, યારબાદ એક મ હનામાં ફાઈનલ 

એલી બીલીટ  માણપ  આપવા ું  રહશે. અ યથા વેશ રદ થશે. 

11. આધારકાડની વ માંણીત નકલ. 

12.  િવ ાથ ઓ માચ-2020 પહલા ધોરણ-12 ૂ ણ કરલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ સોગંદના ું  ર ુ  

કરવા ું  રહશે અને એ સમયગાળા દરિમયાન ું ૃ િ  કરલ છે તે તેમાં જણાવના ું  રહશે. 

13. િવશેષ રમતગમત/સં ૃ િતક ગેના રા ય ક નેશનલ લેવલના માણપ ોની નકલ. જો હોય તો.
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વેશના ંિનયમો 

1. ુ િનવિસટ  ારા આપવામાં આવેલ સીટોનાં માણમાં મેર ટ લ ટ તૈયાર કર  િસ  

કરવામાં આવશે. 

2. મેર ટ લ ટ સરકાર ીનાં િનયમ અ ુસાર  તે કટગર વાઇઝ તૈયાર કરવામાં આવશે. 

3. અનામત ૂથોની વેશ ગે ની ટકાવાર ુ ંધોરણ સરકાર ીના વતમાન િનયમો ુજબ 

આ માણે છે. 

અનામત ૂથ અનામત વેશ ગેની ટકાવાર  િવગત 

SC 7%  

ST 15%  

SEBC 27%  

Economically Weaker 

Section(EWS)(EBC) 

10% ુજરાત સરકાર અને  સૌરા  

ુ િનવિસટની ુચના ુજબ  

PH/DIVYANG  3% (દરક અનામત ુથમા)ં િવકલાંગ ધારા ુજબ 

 

4. અનામતના તમામ િનયમો મેર ટ યાદ ના િસ ધ થવાના દવસે અમલમા ંહશે તે જ લા  ુ

પડશે. 

5. મે રટની ગણતર  માટ ધોરણ-12 ના ુલ મા સ (િથયર  અને ેકટ કલ) યાને લેવામા ં

આવશે. 

6. વષ-2020 પહલા પાસ થયેલા િવ ાથ ના વષ દ ઠ 5 (પાંચ) મા સ ઓછા કર ને મે રટ 

ગણવામા ંઆવશે. 

7. મેર ટમા ંસમાવેશ થતા વષ-2020 પહલાના ંિવધાથ ઓએ 20 . ના ટ પ પેપર પર 

એફ ડવીટ ર ુ કરવા ુ ંરહશે. 

8. ુજરાત બોડ િસવાયના વેશાથ ઓએ સૌરા  ુ િનવિસટ ુ ં ોિવઝનલ એ લ જ બલીટ  

સટ ફકટ ર ૂ કરવા ુ ંરહશે. 
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વેશાથ ઓ માટની ુચના 

1. વેશ માટના ઓનલાઈન ફોમમાં મા હતી સમ  િવચાર ને કાળ ૂવક ભર  સં ૂણ ચકાસણી કર ને 

સબિમટ કરવી. જો ભરલી મા હતી ખોટ  નીકળશે ક ગેરમાગ દોર એવી યાને આવશે તો આપની  

ઉમેદવાર  આપોઆપ ર  થશે અને વેશ મળશે ન હ. જો મા હતી ખોટ  યાને આવશે તો આપના 

િવ ુ  કાયદસરની કાયવાહ  કરવામાં આવશે અને આપનો વેશ રદ કરવામાં આવશે. 

2. ઓનલાઈન ફોમ ભયા બાદ અ ેની કોલેજ ખાતે ફોમ જમા કરવા આવવા ું  નથી પરં ુ   મેર ટમાં 

સમાવેશ થયા બાદ  તાર ખે હાજર રહવા ું  કહવામાં આવે યાર આ કોલેજ ખાતે જ ર  

આધારો(ઓ ર જનલ અને ઝેરો ) સાથે ઉપ થત થવા ું  રહશે. 

3. ઓનલાઈન ફોમ ભરવાની િતમ તાર ખ બાદ ઓનલાઈન આવેલ તમામ અર ું  લી ટ અ ેની 

કોલેજની વેબસાઈટ પર તાર ખ-25/06/2020 ના રોજ ઓનલાઈન ુકવામાં આવશે તેમજ 

નોટ સબોડ પર પણ ુકવામાં આવશે.(આવેલ તમામ અર ું  લી ટ સમજ ું , મેર ટ લી ટ ન સમજ ું .) 

4. ઓનલાઈન અર  કરવા છતાં થમ લી ટમાં ( વેશ માટ આવેલ તમામ અર ું  લી ટ,  મેર ટ 

લી ટ નથી.) ુ ંનામ આવેલ ન હોય તો તાર ખ-27/06/2020 ુધીમાં અર  કયાના જ ર  આધારો 

સાથે સમય સવાર 11.00  થી બપોર 01.00  ુધીમાં બ  આવવા ું  રહશે. 

5. ન  કરવામાં આવેલ કાય મ ુજબ કટગર વાઈઝ મેર ટ લી ટ કોલેજની વેબસાઈટ પર ુકવામાં 

આવશે  ચેક કરતા રહવા ું  રહશે. અને નો મેર ટમાં સમાવેશ થયેલ હોય તેઓએ જણાવેલ તાર ખે 

ડો ુમે ટ વે ર ફકશન માટ આવવા ું  રહશે. ઓ જણાવેલ તાર ખે ડોક ુ મે ટ વે ર ફકશન માટ 

ઉપ થત ન હ થાય તેઓને વેશ મેળવવાનો નથી એ ું  માની તે ું  નામ રદ થશે. 

6. ડોક ુમે ટ વે ર ફકશન સમયે તમામ ઓર નલ ડોક ુમે ટ સાથે લાવવાના રહશે. કોઈ ડોક ુમે ટ 

ૂ ટતા હશે તો વેશ રદ થવાને પા  થશે. તેમજ પછ થી કોઈ ડોક ુમે ટ વીકારવામાં આવશે ન હ. 

7. ડોક ુમે ટ વે ર ફકશન થયા બાદ તે જ દવસે સ  ફ  ભરવાની રહશે. 

8. ઓના એડિમશન ન  થાય તેઓએ ધોરણ- 12 ની અસલ માકશીટ જમા કરાવવાની રહશે. યાં 

ુધી ુ િનવિસટ માંથી એનરોલમે ટ નંબર ન આવે યાં ુધી માકશીટ પરત કરવામાં આવશે ન હ, થી 

માકશીટની વ ુ માણમાં ઝેરો  કરાવી પોતાની પાસે રાખવાની રહશે. વ ુમાં વેશ રદ કરવાના 

સમયે જ માકશીટ પરત મળ  શકશે.  
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9. મેર ટ લી ટમાં નામ આવેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ વેશ મેળવવાની સં ૂણ જવાબદાર  પોતાની 

રહશે. જો િનયત સમયમયાદામાં વેશ મેળવશે ન હ ક સ  ફ  ભરશે ન હ તેમ ું  આપોઆપ મેર ટલી ટ 

માંથી નામ રદ થશે અને યારબાદ બી ુ ં  ન ું  મેર ટલી ટ તૈયાર થશે તેનો વેશ માટનો કોઈ હ દાવો 

રહશે ન હ. 

10.   વેશ ગેની તમામ કાયવાહ  ૂણ થાય યાં ુધી વેશ ગેની ુચના આ કોલેજની વેબસાઈટ 

પર ુકવામાં આવે તે ચેક કરતા રહવા ું  રહશે. આ ગે કોઈ િવ ાથ ને મેસેજ ક ફોન કરવામાં આવશે 

ન હ. 

 

 

િ સીપાલ,  

ી એમ.પી. શાહ આ ્સ & સાય સ કોલેજ, 

ુર નગર 


