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શ્રી એમ.પી.શાહ આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલજે, સુરેન્રનગર 

બી.એ. સેમેસ્ર્ર-૧ ના પ્રવેશ અંગેની નોટિસ   
(શકૈ્ષણિક વર્ટ ૨૦૨૧-૨૨) 

 

ઓનલાઈન પ્રવશેફોમટ ભરવાની તા. 13/08/2021  (સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે) થી તા. 
22/08/2021 (સાજેં ૦૫.૦૦) સધુી. 

 

ઓનલાઈન પ્રવેશફોર્મ ફોર્મ તેર્જ ડોક્યરેુ્ન્ટ કોલેજ ખાતે વવધ્યાર્થી શાખા ખાતે સ્વીકારવાની 
તા. 14/08/2021 ર્થી તા. 23/08/2021  સર્ય: ૧૧:૦૦ ર્થી ૧:૦૦ 

(ફોર્મ જર્ા કરાવવા આવો ત્યારે ફોર્મની બે વપ્રન્ટ લઈને આવવુું) 
 

 

પ્રવેશ માર્ે ઓનલાઈન ફોમટ ભરવા માર્ે 

www.mpsasc.edu.in 

 

For Online Admission: Visit www.mpsasc.edu.in        Student    

Portal        Online Admission        B.A. Sem-1 Admission Form  

 

http://www.mpsasc.edu.in/
http://www.mpsasc.edu.in/
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એડર્ીશન અંગેની સાર્ાન્ય સચૂનાઓ  
1. પ્રવેશ માિેના ઓનલાઈન ફોમમમાાં માટિતી સમજી વવચારીને કાળજીપવૂમક ભરી સાંપરૂ્મ ચકાસર્ી કરીને સબવમિ 

કરવી. જો ભરેલી માટિતી ખોિી નીકળશે કે ગેરમાગે દોરે એવી ધ્યાને આવશે તો આપની  ઉમેદવારી આપોઆપ 

રદ્દ થશે અને પ્રવેશ મળશે નટિ અને ત્યારબાદ આપ પ્રવેશ માિે િકદાર રિશેો નટિ.  

2. ઓનલાઈન ફોમમ ભયામ બાદ અતે્રની કોલેજ ખાતે ફોમમ તથા જરૂરી ડોક્યમેુન્િ જમા કરાવવાના રિશેે. જો વવદ્યાથી 

ઓનલાઈન ફોમમ ની વપ્રન્િ તથા જરૂરી ડોક્યમેુન્િ જમા કરાવશે નટિ તો તેનુાં નામ મેરીિ માિે ધ્યાને લેવામાાં 

આવશે નટિ. મેરીિમાાં સમાવેશ થયા બાદ જે તારીખે િાજર રિવેાનુાં કિવેામાાં આવે ત્યારે આ કોલેજ ખાતે જરૂરી 

આધારો (ઓટરજજનલ અને ઝેરોક્ષ) સાથે ઉપસ્થથત થવાનુાં રિશેે. 

3. ઓનલાઈન આવેલ તમામ અરજીનુાં લીથિ અતે્રની કોલેજની વેબસાઈિ પર તારીખ- 14/08/2021 ના રોજ 

ઓનલાઈન તેમજ નોિીસબોડમ  પર મકુવામાાં આવશે. (આવેલ તમામ અરજીનુાં COMMON લીથિ સમજવુાં, મેરીિ 

લીથિ ન સમજવુાં.) 

4. ઓનલાઈન અરજી કરવા છતાાં COMMON LIST માાં (પ્રવેશ માિે આવેલ તમામ અરજીનુાં લીથિ, જે મેરીિ લીથિ 

નથી.) જો નામ આવેલ ન િોય તો  તા.17/08/2021 અને તા. 18/08/2021 ના રોજ અરજી કયામનાાં જરૂરી આધારો 

સાથે સવારે 11.00 થી બપોરે 01.00 સધુીમાાં રૂબરૂ આવવાનુાં રિશેે. 

5. નક્કી કરવામાાં આવેલ કાયમક્રમ મજુબ કેિેગરીવાઈઝ મેરીિ લીથિ કોલેજની વેબસાઈિ પર મકુવામાાં આવશે જે 

ચેક કરતા રિવેાનુાં રિશેે. અને જેનો મેરીિમાાં સમાવેશ થયેલ િોય તેઓએ જર્ાવેલ તારીખે ડોક્યમેુન્િ 

વેટરટફકેશન અને COGENT (https://student.gujgov.edu.in/) વેટરટફકેશન માિે રૂબરૂ આવવાનુાં રિશેે. જેઓ 

જર્ાવેલ તારીખે ડોકયમેુન્િ વેટરટફકેશન અને COGENT વેટરટફકેશન માિે ઉપસ્થથત રિશેે નટિ તો તેઓને પ્રવેશ 

મેળવવાનો નથી તેવુાં માની તેઓનુાં નામ રદ થશે. ત્યારબાદ તે પ્રવેશાથી પ્રવેશ માિે િકદાર રિશેે નટિ.  

6. ડોકયમેુન્િ વેટરટફકેશન અને COGENT વેટરટફકેશન સમયે તમામ ઓરીજીનલ ડોકયમેુન્િ સાથે લાવવાના રિશેે. 

કોઈ ડોકયમેુન્િ ખિૂતા િશે તો પ્રવેશ રદ થવાને પાત્ર થશે. તેમજ પછીથી કોઈ ડોકયમેુન્િ થવીકારવામાાં આવશે 

નટિ. 

7. ડોકયમેુન્િ વેટરટફકેશન થયા બાદ વનયત સમય મયામદા માાં સત્ર ફી ભરવાની રિશેે. ફી ભયામ બાદ જ એડમીશન 

થયેલ ગર્ાશે. જે વવધ્યાથી વનયત સમય મયામદા માાં ફી ભરશે નિીં તેને એડવમશન મળશે નિીં.  

8. મેરીિ લીથિમાાં નામ આવેલ િોય તેવા વવદ્યાથીઓએ પ્રવેશ મેળવવાની સાંપરૂ્મ જવાબદારી પોતાની રિશેે. જો 

વનયત સમયમયામદામાાં ડોક્યમેુન્િ વેરીફીકેશન અને COGENT વેટરટફકેશન કરાવી COGENT પોિમલ પર ONLINE 
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સત્ર ફી ભરશે નટિ તેમનુાં નામ મેરીિલીથિ માાંથી આપોઆપ રદ ગર્ાશે અને ત્યારબાદ બીજુ ાં નવુાં મેરીિલીથિ 

તૈયાર થશે જેમાાં તેમનો પ્રવેશ માિેનો કોઈ િક્કદાવો રિશેે નટિ. 

9. પ્રવેશ અંગેની તમામ કાયમવાિી પરૂ્મ થાય ત્યાાં સધુી પ્રવેશ અંગેની સચુના આ કોલેજની વેબસાઈિ પર મકુવામાાં 
આવે તે ચેક કરતા રિવેાનુાં રિશેે. આ અંગે કોઈ વવદ્યાથીને EMAIL, મેસેજ કે ફોન કરવામાાં આવશે નટિ. 

10. એડવમશન બાબતે વનર્મય લેવાાંની સાંપરૂ્મ સત્તા આચાયમશ્રીની રિશેે. આચાયમશ્રી કોલેજ ખાતે ઉપલબ્ધ થિાફ, 

ભૌવતક/જરૂરી સવુવધાઓ તેમજ વખતો વખત સૌરાષ્ટ્ર યવુનવવસિિી, ઉચ્ચ વશક્ષર્શ્રીની કચેરી તેમજ સરકારશ્રી 
દ્વારા મળતી સચૂનાઓને ધ્યાને લઈ ઉક્ત બાબતો માાં ફેરફાર કરી શકે છે. 
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ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ ભયામ બાદ ઓનલાઈન ફોર્મની વપ્રન્ટ સારે્થ જોડવાના 

ડોક્યરેુ્ન્ટ ની યાદી 
ઓનલાઈન ફોર્મ ભયામ બાદ તેની વપ્રન્ટઆઉટ સારે્થ નીચે આપેલ ક્રર્ અનસુાર ડોક્યરેુ્ન્ટ જોડવા 

1. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમમની વપ્રન્િઆઉિ- નકલ-૨  

2. ધોરર્-૧૨ની માકમશીિની થવપ્રમાણર્ત નકલ, (તમામ પ્રયાસ)  

3. પાસપોિમ  સાઈઝ ફોિો-૧ (ફોિા પાછળ વવધ્યાથીનુાં પરુૂાં નામ લખવુાં) 
4. થકુલ લીવીંગ સિીફીકેિની થવપ્રમાણર્ત નકલ. 

5. ધોરર્-૧૨ની રાયલ સિીફીકેિની થવપ્રમાણર્ત નકલ. 

6. સક્ષમ અવધકારીનુાં જાવત અંગેનાાં સિીફીકેિના પ્રમાર્પત્રની થવપ્રમાણર્ત નકલ. (લાગ ુપડતા તમામ કેિેગરી માિે) 

7. સક્ષમ અવધકારીનુાં નોન-ટક્રમીલીયેર સિીફીકેિની થવપ્રમાણર્ત નકલ.  

(માત્ર ઓ.બી.સી. વવદ્યાથીઓ માિે, જો આ પ્રમાર્પત્ર માિે અરજી કરેલ િોય અને પ્રમાર્પત્ર આવેલ ન િોય તેવા 
સાંજોગોમાાં તેની પિોંચ રજુ કરવાની રિશેે. અને જયારે પ્રમાર્પત્ર ઈશ્ય ુકરવામાાં આવે ત્યારે તેની થવપ્રમાાંર્ીત 

નકલ જમા કરવાની જવાબદારી વવદ્યાથીની રિશેે.). 

(નોંધ :- અરજી કયામ ની તારીખે જે પ્રમાર્પત્રની ૩ વર્મની અવધી પરૂ્મ થયેલ િશે તે પ્રમાર્પત્ર અમાન્ય રિશેે) 

8. EWS કેિેગરીના વવદ્યાથીઓએ પર્ સક્ષમ અવધકારીનુાં પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાનુાં રિશેે. 

9. જો શારીટરક ખોડ-ખાાંપર્ િોય તો સક્ષમ અવધકારીનુાં તે અંગેનાાં પ્રમાર્પત્રની નકલ. (૪૦% કે તેથી વધ)ુ 

10. ગજુરાત રાજ્ય ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષર્ બોડમ  વસવાયના બોડમ  જેવા કે CBSE, NIOS, કેન્રીય વવદ્યાલય, નવોદય 

વવદ્યાલયમાાંથી પ્રવેશ મેળવવા માાંગતા વવદ્યાથીઓએ સૌ.યવુનવસીિીનુાં કામચલાઉ (Provisional) એલીજીબીલીિી 
પ્રમાર્પત્ર પ્રવેશ ફોમમ સાથે જોડાવાનુાં રિશેે, એડમીશન મેળવાયા બાદ એક મટિનામાાં ફાઈનલ એલીજીબીલીિી 
પ્રમાર્પત્ર આપવાનુાં રિશેે. અન્યથા પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે. 

11. જે વવદ્યાથીઓ માચમ-૨૦૨૧ પિલેા ધોરર્-૧૨ પરૂ્મ કરેલ િોય તેવા વવદ્યાથીઓએ સોગાંદનામુાં રજુ કરવાનુાં રિશેે અને 

એ સમયગાળા દરવમયાન શુાં પ્રવવૃત્ત કરેલ છે તે તેમાાં જર્ાવનાનુાં રિશેે.  

12. વવશેર્ રમતગમત/સાંથકૃવતક અંગેના રાજ્ય કે નેશનલ લેવલના પ્રમાર્પત્રોની નકલ. (લાગ ુપડતુાં િોય તો) 
 

 

ખાસ નોંધ: ઉપરોક્ત ઓનલાઈન ફોર્મ તેર્જ ડોક્યરેુ્ન્ટ કોલેજ ખાતે વવધ્યાર્થી શાખા ર્ તા. 0/08/2021 ર્થી તા. 
12/08/2021 ના રોજ સવારે ૧૧ ર્થી ૧ ના સર્ય દરમ્યાન (રવવવાર તથા જાિરે રજા વસવાય) સ્વીકારવાર્ાું 
આવશે.  

 


