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From the Desk of Principal
ડૉ. હિમ્મત ભાલોહડયા,
આચાયય, ગુ.શિ.સે. વર્ય-1
શ્રી એમ.પી.િાિ આર્ય સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, સુરેન્રનર્ર એ ગુજરાત સરકારશ્રીના શિક્ષણ
શવભાર્ દ્વારા સંચાલલત અને સૌરાષ્ટ્ર યુશનવશસિર્ી રાજકોર્ સાથે જોડાણ ધરાવતી જીલ્લાની એકમાત્ર
મોર્ી સરકારી કોલેજ છે . આ કોલેજમાં આર્ય સ શવભાર્માં 9 શવષયો અને સાયન્સ શવભાર્માં 4
શવષયોમાં દર વષે લર્ભર્ 2300 ની આસપાસ શવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે .
કોલેજમાં ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા અને શવષય શનષ્ટ્ણાત શવદ્વાન અધ્યાપકો છે , તો કાયયક્ષમ
વિીવર્ી સ્ર્ાફ, લેબ. આશસસ્ર્ન્ર્, ર્ેસ શમકેશનક, લાઈબ્રેરીયન, શસક્યુહરર્ી સ્ર્ાફ અને સફાઈ કામદારો
જેવા કાયયકુિળ વ્યક્તતઓ પણ છે .
દર વષે સૌરાષ્ટ્ર યુશનવશસિર્ી દ્વારા લેવાતી પરીક્ષામાં આ કોલેજનુ ં સરે રાિ 90% ઉપર
પહરણામ આવે છે . મેરીર્ના આધારે જ પ્રવેિ અપાતો િોવાથી ઉચ્ચ ર્કાવારી ધરાવતા િોંશિયાર
શવદ્યાથીઓ જ પ્રવેિપાત્ર બને છે કોલેજમાં શિસ્ત અને સમયપાલનનો ખુબ જ આગ્રિ રાખવામાં
આવે છે . સરકારી સંસ્થા િોવાથી અશિસ્ત કરનાર અને અસામાજજક તત્વો સામે કાયદે સરની કાયયવાિી
કરવામાં આવે છે .કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી શવદ્યાથીનીઓની કોલેજ કેમ્પસ ખાતે સુરક્ષા જળવાય તે
માર્ે વુમન ડેવલપમેન્ર્ સેલ કાયયરત છે .
કોલેજમાં શનયશમત સમયપત્રક મુજબ િૈક્ષલણક કાયય અને પ્રેતર્ીકલ કરાવવામાં આવે છે .
શનયત સમયમયાયદામાં કોલેજની આંતહરક કસોર્ીઓ અને યુશનવશસિર્ીની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે .
એસ.સી, એસ.ર્ી,ઓ.બી.સી. શવદ્યાથીઓને સરકારશ્રીના શનયમ મુજબ શિષ્ટ્યવ ૃશિ આપવામાં આવે છે .
પ્રથમ વષય બી.એ. અને બી.એસસી.મા પ્રવેિ મેળવેલ શવદ્યાથીઓને સરકારશ્રીની યોજના મુજબ દર
વષે ર્ેબલેર્ શવતરણ કરવામાં આવે છે .
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કોલેજ પાસે બાહ્ય સુશવધાઓમાં પોતાનુ ં અદ્યતન લબલ્ડીંર્, શવિાળ મેદાન, ર્ાડય ન, કેન્ર્ીન,
સ્ર્ેિનરી િોપ, પોસ્ર્ ઓફીસ અને પાહકિંર્ પ્લોર્ છે , તો આંતહરક સુશવધાઓમાં કેમેસ્રી, ફીઝીતસ અને
બાયોલોજીની લેબોરે ર્રીઓ અને સ્ર્ોરરૂમ, લેબોરે ર્રીની અદ્યતન સાધનસામગ્રી, કોમ્પ્યુર્ર લેબ,
ઈંગ્લીિ લેન્ર્વેજ લેબ, સીસીર્ીવી સુશવધા, બીર્ ગ્રીન બોડય અને વ્િાઈર્ બોડય , દરે ક લેબમાં કોમ્પ્યુર્ર
બેઇઝ્ડ પ્રોજેતર્ર, ચાર સ્માર્ય તલાસરૂમ, ઈન્ર્રે કર્ીવ બોડય , સ્માર્ય ઈન્ર્રે કર્ીવ ર્ીવી સેર્, ર્લ્સય રૂમ,
સેશનર્ેિન વેનન્ડિંર્ મિીન અને ક્રિર મિીન, અદ્યતન લાઈબ્રેરી, મોર્ા કલાસરૂમો, ર્લ્સયરૂમ, સ્ર્ાફરૂમો,
વિીવર્ી કાયાયલય, તેમજ અન્ય પ્રવ ૃશતઓના રૂમો જેવી તમામ ભૌશતક સુશવધાઓ કોલેજમાં ઉપલબ્ધ
છે . કોલેજમાં ઓનલાઈન એડમીિન, ઓનલાઈન ફી, એસ.એમ.એસ. સીસ્ર્મ, ઓનલાઈન કલાસીસ
અને પરીક્ષા, ગુર્લ કલાસરૂમ વર્ેરે ડીજીર્લ ફેસીલીર્ી ઉપલબ્ધ છે .
કોલેજ ખાતે સમગ્ર વષય દરમ્યાન એન.એસ.એસ., એન.સી.સી., સાંસ્કૃશતક પ્રવ ૃશતઓ, રમતર્મતની પ્રવ ૃશતઓ, જોબ પ્લેસમેન્ર્ ફેર, ભ ૂતપ ૂવય શવદ્યાથી સંમેલન, વાલી-અધ્યાપક શમલન,
વાશષિકોત્સવ અને ઇનામ શવતરણ, ફીનીિીંર્ સ્કુલ, વોકેિનલ કોસય, સ્પધાયત્મક પરીક્ષાનુ ં માર્યદિયન
અને તૈયારી, સ્ટુડન્ર્ સ્ર્ાર્ય અપ ઇનોવેર્ીવ પ્રોગ્રામ, શવદ્વાન વતતાઓના વ્યાખ્યાનો, િૈક્ષલણક પ્રોજેતર્
એતર્ીવીર્ીઝ અને ટુર, સેમીનાર વર્ેરે પ્રવ ૃશતઓ કરવામાં આવે છે .
શ્રેષ્ટ્ઠ િૈક્ષલણક કાયય અને ઉિમ આંતહરક સુશવધાઓ ધરાવતી કોલેજ િોવાથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની
સંસ્થા NAAC (NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL) દ્વારા કોલેજને
B+ ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો છે .
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અગત્યન ું સમય પત્રક (Important Dates)
વિગત

શરૂ થિાની તારીખ

બુંધ થિાની તારીખ

ઓનલાઇન ફોમય ભરવાની તારીખ

01/07/2020

12/07/2020

ઓનલાઇન આવેલ તમામ અરજીઓનુ ં

18/07/2020

--

20/07/2020

--

23/07/2020

--

જનરલ લલસ્ર્ પ્રશસદ્ધ થવાની તારીખ
જનરલ લલસ્ર્માં ભ ૂલ િોય તો સુધારો
કરવાની તારીખ
પ્રથમ મેરીર્ લલસ્ર્ પ્રશસદ્ધ થવાની
તારીખ

નોંધ1. ઓનલાઈન ફોમય 12/07/2020 પછી કોઈપણ સંજોર્ોમાં ભરી િકાિે નહિ.
2. ઓનલાઇન અરજી કરવા છતાં પ્રથમ લીસ્ર્માં (પ્રવેિ માર્ે આવેલ તમામ અરજીનુ ં લીસ્ર્,
જે મેરીર્ લીસ્ર્ નથી.) જેનુ ં નામ આવેલ નાં િોય તેઓએ તારીખ 20/07/2020 સુધીમાં
અરજી કયાય નાં જરૂરી આધારો સાથે સવારે 11.00 થી બપોરે 01.00 સુધીમાં રૂબરૂ આવવાનુ ં
રિેિે.
3. અશનવાયય સંજોર્ોમાં જ તારીખમાં ફેરફાર કરવામાં આવિે. આથી કોલેજની વેબસાઇર્
શનયશમત જોવાનું રાખિો.
4. મેરીર્લીસ્ર્ પ્રશસદ્ધ થવાનો શવર્તવાર કાયયક્રમ કોલેજની વેબસાઇર્ પર મુકવામાં આવિે.
5. મેરીર્લીસ્ર્માં સમાવેિ થવા છતાં જે શવધાથી શનયત સમયમયાયદામાં એનરોલમેન્ર્ અને
શનયત ફી નિી ભરે એનો પ્રવેિ રદ ર્ણાિે.
6. મેરીર્લીસ્ર્માં નામ આવેલ િોય તેવા જ શવધાથીઓએ એનરોલ્મેંર્ ફોમય અને જરૂરી આધારો
શનયત કરે લ તારીખ અને સમય અનુસાર ચેક કરાવીને કાયાય લય (ઓફીસ) માં ફી ભરવી.
7. ફી ભાઈઓ માર્ે રૂ.1290/- અને બિેનો માર્ે રૂ.690/Page 4 of 9

ઓનલાઇન એડવમશન પ્રક્રિયાની વિગતિાર માક્રિતી
1. પ્રથમ તબક્કો: (ઓનલાઇન ફોમમ ભરવ)ું


એડમીિન ફોમય ભરતા પિેલા ઓનલાઈન એડશમિન પ્રહક્રયાની માહિતી ચોકસાઇ પ ૂવયક
વાંચવી.



ફોમય ભરતી વખતે માંર્ેલ માહિતી સાચી અને ચોક્કસ ભરાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.



ભરે લ ફોમયની શપ્રિંર્ લઇ રાખવી.

2. બીજો તબક્કો: (જનરલ લલસ્ટમાું પોતાન ું નામ ચકાસવ)ું


ઓનલાઈન આવેલ તમામ અરજીનુ ં જનરલ લીસ્ર્ અત્રેની કોલેજની વેબસાઈર્ પર તારીખ18/07/2020 ના રોજ ઓનલાઈન મુકવામાં આવિે તેમજ નોર્ીસબોડય પર પણ મુકવામાં
આવિે.(આ લીસ્ર્ આવેલ તમામ અરજીઓની યાદી છે તે મેરીર્ લીસ્ર્ નથી આ બાબતની
શવિેષ નોધ લેવી)

 ઓનલાઈન અરજી કરવા છતાં જો જનરલ લીસ્ર્માં નામ ન િોય તો તારીખ 20/07/2020
સુધીમાં અરજી કયાય ના જરૂરી આધારો સાથે સમય સવારે 11.00 થી બપોરે 01.00 સુધીમાં
રૂબરૂ આવવાનું રિેિે.
3. ત્રીજો તબક્કો: (ડોક્યમેન્ટ િેરીફીકેશન)


જે પ્રવેિાથીનું મેહરર્ લલસ્ર્માં નામ આવે તેમણે શનયત સમયમાં પ્રવેિ ફોમયમાં દિાયવેલ
શનયમો મુજબ જરુરી ડોક્યુમેંટ્સ સ્વપ્રમાલણત કરીને ક્ર્મ પ્રમાણે ર્ોઠવીને કોલેજમાં
ુ ી જમા કરાવવાના રિેિે અને તેની સાથે ધોરણ-૧૨ ની અસલ માકય િીર્
ચકાસણીના િેતથ
એનરોલમેંન્ર્ માર્ે જમા કરાવાની રિેિે.

4. ચોથો તબક્કો: (એડમીશન ફી ભરિી)


ડોક્યુમેંટ્સ ચકાસણી બાદ શનયત કરે લ ફી કોલેજ ઓફીસમાં જમા કરાવવાની રિેિે. સમય
મયાયદા વીતી ર્યા બાદ કોઈપણ સંજોર્ોમાં એડશમિન ફી ભરી િકાિે નિી.



એકવાર ફી ભરી દીધા બાદ કોઇપણ સંજોર્ોમાં ફી પરત કરવામાં આવિે નિી.
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મેરીટમાું આવ્યા બાદ પ્રિેશ મેળિિા ઈચ્છતા વિદ્યાથીઓએ
ડોક્યમેન્ટ િેક્રરક્રફકેશન સમયે ઓનલાઈન ફોમમની વપ્રન્ટઆઉટ સાથે
જોડિાની જરૂરી નકલો.(સ્િપ્રમાલિત)
1. એનરોલમેન્ર્ ફોમય
2. ત્રણ પાસપોર્ય સાઈઝના ફોર્ા.
3. સ્કુલ લીવીંર્ સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રમાલણત નકલ.
4. ધોરણ-12 ની માકય િીર્ની સ્વપ્રમાલણત નકલ, તમામ.
5. ધોરણ-12 ની રાયલ સર્ીફીકેર્ની નકલ.
6. સક્ષમ અશધકારીનુ ં જાશત અંર્ેનાં સર્ીફીકેર્ના પ્રમાણપત્રની નકલ.(લાગુ પડતા તમામ કેર્ેર્રી માર્ે )

7. સક્ષમ અશધકારીનું નોન-હક્રમીલીયેર સર્ીફીકેર્ની નકલ.
(માત્ર ઓ.બી.સી. શવદ્યાથીઓ માર્ે , જો આ પ્રમાણપત્ર માર્ે અરજી કરે લ િોય અને પ્રમાણપત્ર આવેલ
ન િોય તેવા સંજોર્ોમાં તેની પિોંચ રજુ કરવાની રિેિે. અને જયારે પ્રમાણપત્ર ઈશ્યુ કરવામાં આવે
ત્યારે તેની સ્વપ્રમાંલણત નકલ જમા કરવાની જવાબદારી શવદ્યાથીની રિેિે.).
(નોંધ :- જે પ્રમાણપત્રની અવધી ૩ વષયની પ ૂણય થયેલ િોય તે પ્રમાણપત્ર અમાન્ય રિેિે. તારીખ –
01/04/2017 કે ત્યારબાદનુ ં જ માન્ય રિેિે.)
8. EWS કેર્ેર્રીના શવદ્યાથીઓએ પણ સક્ષમ અશધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રિેિે.
9. જો િારીહરક ખોડ-ખાંપણ િોય તો સક્ષમ અશધકારીનુ ં તે અંર્ેનાં પ્રમાણપત્રની નકલ.(40% કે તેથી
વધુ)
10. ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચતર માધ્યશમક શિક્ષણ બોડય શસવાયના બોડય જેવા કે CBSE, કેન્રીય શવદ્યાલય,
નવોદય શવદ્યાલયમાંથી પ્રવેિ મેળવવા માંર્તા શવદ્યાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર યુશનવશસિર્ીનુ ં કામચલાઉ
એલીજીબીલીર્ી પ્રમાણપત્ર પ્રવેિ ફોમય સાથે જોડાવાનુ ં રિેિે, ત્યારબાદ એક મહિનામાં ફાઈનલ
એલીજીબીલીર્ી પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ં રિેિે. અન્યથા પ્રવેિ રદ થિે.
11. આધારકાડય ની સ્વપ્રમાંણીત નકલ.
12. જે શવદ્યાથીઓ માચય-2020 પિેલા ધોરણ-12 પ ૂણય કરે લ િોય તેવા શવદ્યાથીઓએ સોર્ંદનામુ ં રજુ
કરવાનું રિેિે અને એ સમયર્ાળા દરશમયાન શુ ં પ્રવ ૃશિ કરે લ છે તે તેમાં જણાવનાનુ ં રિેિે.
13. શવિેષ રમતર્મત/સંસ્કૃશતક અંર્ેના રાજ્ય કે નેિનલ લેવલના પ્રમાણપત્રોની નકલ. જો િોય તો.
14. જે શવદ્યાથીએ ધોરણ 12ની પહરક્ષા એતસર્લયન શવદ્યાથી તરીકે આપેલ િોય તેઓએ ધોરણ 10નુ ં એલ.
સી. જોડવુ.ં
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પ્રિેશનાું વનયમો
1. યુશનવશસિર્ી દ્વારા આપવામાં આવેલ સીર્ોનાં પ્રમાણમાં મેરીર્ લલસ્ર્ તૈયાર કરી પ્રશસદ્ધ
કરવામાં આવિે.
2. મેરીર્ લલસ્ર્ સરકારશ્રીનાં શનયમ અનુસાર જે તે કેર્ેર્રીવાઇઝ તૈયાર કરવામાં આવિે.
3. અનામત જૂથોની પ્રવેિ અંર્ે ની ર્કાવારીનુ ં ધોરણ સરકારશ્રીના પ્રવતયમાન શનયમો મુજબ
આ પ્રમાણે છે .
અનામત જૂથ

અનામત પ્રવેિ અંર્ેની ર્કાવારી

SC

7%

ST

15%

SEBC

27%

Economically Weaker

10%

ગુજરાત સરકાર અને સૌરાષ્ટ્ર

Section(EWS)(EBC)
PH/DIVYANG

શવર્ત

યુશનવશસિર્ીની સુચના મુજબ
3% (દરે ક અનામત જુથમાં)

શવકલાંર્ ધારા મુજબ

4. અનામતના તમામ શનયમો મેરીર્ યાદીના પ્રશસધ્ધ થવાના હદવસે અમલમાં િિે તે જ લાગુ
પડિે.
5. મેહરર્ની ર્ણતરી માર્ે ધોરણ-12 ના કુલ માતસય ધ્યાને લેવામાં આવિે.
6. વષય-2020 પિેલા પાસ થયેલા શવદ્યાથીના વષય દીઠ 5 (પાંચ) માતસય ઓછા કરીને મેહરર્
ર્ણવામાં આવિે.
7. મેરીર્માં સમાવેિ થતા વષય-2020 પિેલાનાં શવધાથીઓએ 50 રૂ. ના સ્ર્ે મ્પ પેપર પર
એફીડેવીર્ રજુ કરવાનું રિેિે.
8. ગુજરાત બોડય શસવાયના પ્રવેિાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર યુશનવશસિર્ીનુ ં પ્રોશવઝનલ એલલજજલબલીર્ી
સર્ીહફકેર્ રજૂ કરવાનુ ં રિેિે.
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પ્રિેશાથીઓ માટેની સચના
1. પ્રવેિ માર્ેના ઓનલાઈન ફોમયમાં માહિતી સમજી શવચારીને કાળજીપ ૂવયક ભરી સંપ ૂણય ચકાસણી કરીને
સબશમર્ કરવી. જો ભરે લી માહિતી ખોર્ી નીકળિે કે ર્ેરમાર્ે દોરે એવી ધ્યાને આવિે તો આપની
ઉમેદવારી આપોઆપ રદ્દ થિે અને પ્રવેિ મળિે નહિ. જો માહિતી ખોર્ી ધ્યાને આવિે તો આપના
શવરુદ્ધ કાયદે સરની કાયયવાિી કરવામાં આવિે અને આપનો પ્રવેિ રદ કરવામાં આવિે.
2. ઓનલાઈન ફોમય ભયાય બાદ અત્રેની કોલેજ ખાતે ફોમય જમા કરવા આવવાનુ ં નથી પરં ત ુ મેરીર્માં
સમાવેિ થયા બાદ જે તારીખે િાજર રિેવાનુ ં કિેવામાં આવે ત્યારે આ કોલેજ ખાતે જરૂરી
આધારો(ઓહરજજનલ અને ઝેરોક્ષ) સાથે ઉપક્સ્થત થવાનુ ં રિેિે.
3. ઓનલાઈન ફોમય ભરવાની અંશતમ તારીખ બાદ ઓનલાઈન આવેલ તમામ અરજીનુ ં જનરલ લીસ્ર્
અત્રેની કોલેજની વેબસાઈર્ પર તારીખ-18/07/2020 ના રોજ ઓનલાઈન મુકવામાં આવિે તેમજ
નોર્ીસબોડય પર પણ મુકવામાં આવિે.(આવેલ તમામ અરજીનુ ં લીસ્ર્ સમજવુ,ં મેરીર્ લીસ્ર્ ન સમજવુ.ં )
4. ઓનલાઈન અરજી કરવા છતાં જનરલ લીસ્ર્માં (જે મેરીર્ લીસ્ર્ નથી) જેનું નામ આવેલ ન િોય
તો તારીખ-20/07/2020 સુધીમાં અરજી કયાય ના જરૂરી આધારો સાથે સમય સવારે 11.00 થી બપોરે
01.00 સુધીમાં રૂબરૂ આવવાનુ ં રિેિે.
5. નક્કી કરવામાં આવેલ કાયયક્રમ મુજબ કેર્ેર્રીવાઈઝ મેરીર્ લીસ્ર્ કોલેજની વેબસાઈર્ પર મુકવામાં
આવિે જે ચેક કરતા રિેવાનુ ં રિેિે. અને જેનો મેરીર્માં સમાવેિ થયેલ િોય તેઓએ જણાવેલ તારીખે
ડોક્યુમેન્ર્ વેહરહફકેિન માર્ે આવવાનુ ં રિેિે. જેઓ જણાવેલ તારીખે ડોકયુમેન્ર્ વેહરહફકેિન માર્ે
ઉપક્સ્થત નહિ થાય તેઓને પ્રવેિ મેળવવાનો નથી એવુ ં માની તેન ુ ં નામ રદ થિે.
6. ડોકયુમેન્ર્ વેહરહફકેિન સમયે તમામ ઓરીજીનલ ડોકયુમેન્ર્ સાથે લાવવાના રિેિે. કોઈ ડોકયુમેન્ર્
ખ ૂર્તા િિે તો પ્રવેિ રદ થવાને પાત્ર થિે. તેમજ પછીથી કોઈ ડોકયુમેન્ર્ સ્વીકારવામાં આવિે નહિ.
7. ડોકયુમેન્ર્ વેહરહફકેિન થયા બાદ તે જ હદવસે સત્ર ફી ભરવાની રિેિે.
8. જેઓના એડશમિન નક્કી થાય તેઓએ ધોરણ- 12 ની અસલ માકય િીર્ જમા કરાવવાની રિેિે. જ્યાં
સુધી યુશનવશસિર્ીમાંથી એનરોલમેન્ર્ નંબર ન આવે ત્યાં સુધી માકય િીર્ પરત કરવામાં આવિે નહિ, જેથી
માકય િીર્ની વધુ પ્રમાણમાં ઝેરોક્ષ કરાવી પોતાની પાસે રાખવાની રિેિે. વધુમાં પ્રવેિ રદ કરવાના
સમયે જ માકય િીર્ પરત મળી િકિે.
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9. મેરીર્ લીસ્ર્માં નામ આવેલ િોય તેવા શવદ્યાથીઓએ પ્રવેિ મેળવવાની સંપ ૂણય જવાબદારી પોતાની
રિેિે. જો શનયત સમયમયાયદામાં પ્રવેિ મેળવિે નહિ કે સત્ર ફી ભરિે નહિ તેમનુ ં આપોઆપ મેરીર્લીસ્ર્
માંથી નામ રદ થિે અને ત્યારબાદ બીજુ ં નવુ ં મેરીર્લીસ્ર્ તૈયાર થિે તેનો પ્રવેિ માર્ે નો કોઈ િક્કદાવો
રિેિે નહિ.
10. પ્રવેિ અંર્ેની તમામ કાયયવાિી પ ૂણય થાય ત્યાં સુધી પ્રવેિ અંર્ેની સુચના આ કોલેજની વેબસાઈર્
પર મુકવામાં આવે તે ચેક કરતા રિેવાનુ ં રિેિે. આ અંર્ે કોઈ શવદ્યાથીને મેસેજ કે ફોન કરવામાં આવિે
નહિ.

શપ્રન્સીપાલ,
શ્રી એમ.પી. િાિ આટટય સ & સાયન્સ કોલેજ,
સુરેંરનર્ર
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