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From the Desk of Principal 
ડૉ. અમિત મિશ્રા, 
આચાર્ય, ગ.ુમિ.સે. વર્ય-1 

શ્રી એિ.પી.િાહ આર્યસ એન્ડ સાર્ન્સ કોલેજ, સરેુન્રનર્ર એ ગજુરાત સરકારશ્રીના મિક્ષણ 
મવભાર્ દ્વારા સચંાલલત અને સૌરાષ્ટ્ર યમુનવમસિર્ી રાજકોર્ સાથે જોડાણ ધરાવતી જીલ્લાની એકિાત્ર 
િોર્ી સરકારી કોલેજ છે. આ કોલેજિા ંઆર્યસ મવભાર્િા ં 9 મવષર્ો અને સાર્ન્સ મવભાર્િા ં 4 
મવષર્ોિા ંદર વષે લર્ભર્ 2100 ની આસપાસ મવદ્યાથીઓ અભ્ર્ાસ કરે છે. 

કોલેજિા ંઉચ્ચ લાર્કાત ધરાવતા અને મવષર્ મનષ્ટ્ણાત મવદ્વાન અધ્ર્ાપકો છે, તો  કાર્યક્ષિ 
વહીવર્ી સ્ર્ાફ, લેબ. આમસસ્ર્ન્ર્, રે્સ મિકેમનક, લાઈબે્રરીર્ન, મસક્યરુરર્ી સ્ર્ાફ અને સફાઈ કાિદારો 
જેવા કાર્યકુિળ વ્ર્ક્તતઓ પણ છે. 

દર વષે સૌરાષ્ટ્ર યમુનવમસિર્ી દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાિા ંઆ કોલેજનુ ં સરેરાિ 90% ઉપર 
પરરણાિ આવે છે. િેરીર્ના આધારે જ પ્રવેિ અપાતો હોવાથી ઉચ્ચ ર્કાવારી ધરાવતા હોંમિર્ાર 
મવદ્યાથીઓ જ પ્રવેિપાત્ર બને છે કોલેજિા ં મિસ્ત અને સિર્પાલનનો ખબુ જ આગ્રહ રાખવાિા ં
આવે છે. સરકારી સસં્થા હોવાથી અમિસ્ત કરનાર અને અસાિાજજક તત્વો સાિે કાર્દેસરની કાર્યવાહી 
કરવાિા ંઆવે છે. કોલેજિા ંઅભ્ર્ાસ કરતી મવદ્યાથીનીઓની કોલેજ કેમ્પસ ખાતે સરુક્ષા જળવાર્ તે 
િારે્ વિુન ડેવલપિેન્ર્ સેલ કાર્યરત છે. 

કોલેજિા ં મનર્મિત સિર્પત્રક મજુબ િૈક્ષલણક કાર્ય અને પે્રતર્ીકલ કરાવવાિા ંઆવે છે. 
મનર્ત સિર્િર્ાયદાિા ંકોલેજની આંતરરક કસોર્ીઓ અને યમુનવમસિર્ીની પરીક્ષાઓ લેવાિા ંઆવે છે. 
એસ.સી, એસ.ર્ી,ઓ.બી.સી. મવદ્યાથીઓને સરકારશ્રીના મનર્િ મજુબ મિષ્ટ્ર્વમૃિ આપવાિા ંઆવે છે. 
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પ્રથિ વષય બી.એ. અને બી.એસસી.િા પ્રવેિ િેળવેલ મવદ્યાથીઓને સરકારશ્રીની ર્ોજના મજુબ દર 
વષે રે્બલેર્ મવતરણ કરવાિા ંઆવે છે. 

કોલેજ પાસે બાહ્ય સમુવધાઓિા ંપોતાનુ ંઅદ્યતન લબલ્ડીંર્, મવિાળ િેદાન, ર્ાડયન, કેન્ર્ીન, 
સ્રે્િનરી િોપ, પોસ્ર્ ઓફીસ અને પારકિંર્ પ્લોર્ છે, તો આંતરરક સમુવધાઓિા ંકેિેસ્રી, ફીઝીતસ અને 
બાર્ોલોજીની લેબોરેર્રીઓ અને સ્ર્ોરરૂિ, લેબોરેર્રીની અદ્યતન સાધનસાિગ્રી, કોમ્પ્યરુ્ર લેબ, 
ઈંગ્લીિ લેન્ર્વેજ લેબ, સીસીર્ીવી સમુવધા, બીર્ ગ્રીન બોડય અને વ્હાઈર્ બોડય , દરેક લેબિા ંકોમ્પ્યરુ્ર 
બેઇઝ્ડ પ્રોજેતર્ર, ચાર સ્િાર્ય તલાસરૂિ, ઈન્ર્રેકર્ીવ બોડય, સ્િાર્ય ઈન્ર્રેકર્ીવ ર્ીવી સેર્, ર્લ્સય રૂિ, 
સેમનરે્િન વેનન્ડિંર્ િિીન અને ક્રિર િિીન, અદ્યતન લાઈબે્રરી, િોર્ા કલાસરૂિો, ર્લ્સયરૂિ, સ્ર્ાફરૂિો, 
વહીવર્ી કાર્ાયલર્, તેિજ અન્ર્ પ્રવમૃતઓના રૂિો જેવી તિાિ ભૌમતક સમુવધાઓ કોલેજિા ંઉપલબ્ધ 
છે. કોલેજિા ંઓનલાઈન એડિીિન, ઓનલાઈન ફી, એસ.એિ.એસ. સીસ્ર્િ, ઓનલાઈન કલાસીસ 
અને પરીક્ષા,  ગરુ્લ કલાસરૂિ વરે્રે ડીજીર્લ ફેસીલીર્ી ઉપલબ્ધ છે. 

કોલેજ ખાતે સિગ્ર વષય દરમ્ર્ાન એન.એસ.એસ., એન.સી.સી., સાસં્કૃમતક પ્રવમૃતઓ, રિત-
ર્િતની પ્રવમૃતઓ, જોબ પ્લેસિેન્ર્ ફેર, ભતૂપવૂય મવદ્યાથી સિેંલન, વાલી-અધ્ર્ાપક મિલન, 
વામષિકોત્સવ અને ઇનાિ મવતરણ, ફીનીિીંર્ સ્કુલ, વોકેિનલ કોસય, સ્પધાયત્િક પરીક્ષાનુ ંિાર્યદિયન 
અને તૈર્ારી, સ્ટુડન્ર્ સ્ર્ાર્યઅપ ઇનોવેર્ીવ પ્રોગ્રાિ, મવદ્વાન વતતાઓના વ્ર્ાખ્ર્ાનો, િૈક્ષલણક પ્રોજેતર્ 
એતર્ીવીર્ીઝ અને ટુર, સેિીનાર વરે્રે પ્રવમૃતઓ કરવાિા ંઆવે છે. 

શે્રષ્ટ્ઠ િૈક્ષલણક કાર્ય અને ઉિિ આંતરરક સમુવધાઓ ધરાવતી કોલેજ હોવાથી રાષ્ટ્રીર્ કક્ષાની 
સસં્થા NAAC (NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL) દ્વારા કોલેજને 
B+ ગે્રડ આપવાિા ંઆવ્ર્ો છે.  
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અર્ત્ર્નુ ંસિર્ પત્રક (Important Dates) 

મવર્ત િરૂ થવાની તારીખ બધં થવાની તારીખ 

ઓનલાઇન ફોિય ભરવાની તારીખ 02/08/2021 

(સવારે ૧૧:૦૦ થી) 
11/08/2021 

 (સાજંે ૦૫:૦૦ સધુી) 
ઓનલાઇન આવેલ તિાિ અરજીઓનુ ં
લલસ્ર્ (Common List) પ્રમસદ્ધ થવાની તારીખ 

14/08/2021 

Common List િા ંનાિ ન આવેલ હોર્ કે 
િારહતી િા ંભલૂ હોર્ તો સધુારા િારે્  

17/08/2021 

(11 થી 1) 
18/08/2021 

(11 થી 1) 
પ્રથિ િેરીર્ લલસ્ર્ પ્રમસદ્ધ થવાની તારીખ 23/08/2021 

નોંધ- 
1. ઓનલાઈન ફોિય 11/08/2021 (સાજંે 05:00) પછી કોઈપણ સજંોર્ોિા ંભરી િકાિે નરહ. 
2. ઓનલાઇન અરજી કરવા છતા ં COMMON લીસ્ર્િા ં (પ્રવેિ િારે્ આવેલ તિાિ અરજીનુ ં

લીસ્ર્, જે િેરીર્ લીસ્ર્ નથી.) જેિણે Online ફોિય ભયુું હોર્ પરંત ુનાિ આવેલ ન હોર્ કે 
તેિની િારહતી િા ંભલૂ હોર્ તો તેઓએ તારીખ 17/08/2021 અને 18/08/2021 ના રોજ 
અરજી કર્ાયના ંજરૂરી આધારો સાથે સવારે 11.00 થી બપોરે 01.00 સધુીિા ંરૂબરૂ આવવાનુ ં
રહિેે. 

3. અમનવાર્ય સજંોર્ોિા ંતારીખિા ંફેરફાર કરવાિા ંઆવિે. આથી કોલેજની વેબસાઇર્ મનર્િીત 
જોવાનુ ંરાખિો. 

4. િેરીર્લીસ્ર્ પ્રમસદ્ધ થવાનો મવર્તવાર કાર્યક્રિ કોલેજની વેબસાઇર્ પર મકુવાિા ંઆવિે. 
5. િેરીર્લીસ્ર્િા ંસિાવેિ થવા છતા ંજે મવદ્યાથી મનર્ત સિર્િર્ાયદાિા ં COGENT પોર્યલ 

(https://student.gujgov.edu.in/) પર રજીસ્રેિન, ડોક્યિેુન્ર્ વેરરરફકેિન, એનરોલિેન્ર્ ફોિય 
અને મનર્ત ફી નહી ભરે એનો પ્રવેિ રદ ર્ણાિે. 

6. િેરીર્લીસ્ર્િા ંનાિ આવેલ હોર્ િાત્ર તેવા જ મવદ્યાથીઓએ COGENT પોર્યલ પર રજીસ્રેિન 
કરી કોલેજ ખાતે એનરોલ્િેંર્ ફોિય જિા કરાવી અને મનર્ત કરેલ તારીખ અને સિર્ િર્ાયદા 
િા ંCOGENT પોર્યલ પર ફી ભરવા ની રહિેે. 

7. ફી ભાઈઓ િારે્ રૂ. 1440/- અને બહનેો િારે્ રૂ. 840/- 
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ઓનલાઇન એડમિિન પ્રરક્રર્ાની મવર્તવાર િારહતી 
1. પ્રથિ તબક્કો: (ઓનલાઇન ફોિય ભરવુ)ં 
● ફોિય ભરતી વખતે િારે્લ િારહતી સાચી અને ચોક્કસ ભરાર્ તેની ખાસ કાળજી રાખવી.  
● ભરેલ ફોિયની બે નકલ િા ંમપ્રિંર્ લઇ તેની સાથે ફોિય િા ંઆપેલી ર્ાદી અનસુાર ડોક્યિેુન્ર્ જોડી અતે્રની કોલેજ 

િા ંમવધ્ર્ાથી િાખાિા ંજિા કરાવવા. એક નકલ િા ંફોિય જિા કરાવ્ર્ા બદલ ની સહી કરાવવી અને એ નકલ 
પરત િેળવી આપની પાસે સાચવી રાખવી.     

2. બીજો તબક્કો: (COMMON LIST િા ંપોતાનુ ંનાિ ચકાસવુ)ં 
● ઓનલાઈન ફોિયની મપ્રિંર્ સાથે ફોિય િા ંઆપેલી ર્ાદી અનસુાર ડોક્યિેુન્ર્ સાથે આવેલ તિાિ અરજીનુ ં

COMMON LIST અતે્રની કોલેજની વેબસાઈર્ પર તારીખ 14/08/2021 ના રોજ ઓનલાઈન તેિજ કોલેજ ખાતે 
નોર્ીસબોડય પર મકુવાિા ંઆવિે. (COMMON LIST ને આવેલ તિાિ અરજીનુ ંલીસ્ર્ સિજવુ,ં િેરીર્ લીસ્ર્ ન 
સિજવુ.ં) 

● ઓનલાઈન અરજી કરવા છતા ંCOMMON LIST િા ં(પ્રવેિ િારે્ આવેલ તિાિ અરજીનુ ંલીસ્ર્, જે િેરીર્ લીસ્ર્ 
નથી.) જો નાિ આવેલ ન હોર્ તો તારીખ 17/08/2021 અને 18/08/2021 ના રોજ અરજી કર્ાયના ંજરૂરી આધારો 
સાથે સવારે 11.00 થી બપોરે 01.00 સધુીિા ંરૂબરૂ આવવાનુ ંરહિેે. 

3. ત્રીજો તબક્કો: (COGENT વેબસાઇર્ પર રજજસ્ર્ર કરવુ)ં 
● જે પ્રવેિાથીનુ ં િેરરર્ લલસ્ર્િા ં નાિ આવે િાત્ર તેિણે જ મનર્ત સિર્િા ં COGENT વેબસાઇર્ 

(https://student.gujgov.edu.in/) પર પોતાનુ ંરજીસ્રેિન કરી તેની મપ્રન્ર્ સાથે જ ડોક્યિેુન્ર્ વેરીફીકેિન િારે્ 
રૂબરૂ ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ંરહિેે. 

● COGENT વેબસાઇર્ પર રજજસ્ર્ર થવા િારે્ કોલેજ વેબસાઇર્ પર અલર્ થી સપંણૂય િાર્યદમિિકા મકૂવાિા ં
આવેલ છે 

4. ચોથો તબક્કો: (Enrolment ફોિય તથા ડોક્યિેુન્ર્ અને COGENT વેરીફીકેિન) 
● જે પ્રવેિાથીનુ ંિેરરર્ લલસ્ર્િા ંનાિ આવે િાત્ર તેિણે મનર્ત સિર્િર્ાયદા િા ંEnrollment ફોિય અને તેની સાથે 

જોડવાના જરુરી ડોક્યિુેંટ્સ સ્વપ્રિાલણત કરીને ક્ર્િ પ્રિાણે ર્ોઠવીને કોલેજિા ંરૂબરૂ ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ંરહિેે. 
આ વખતે તિાિ ઓરરજજનલ ડોક્યિેુન્ર્ VERIFY કરાવવા િારે્ સાથે રાખવાના રહિેે.  

5. પાચંિો તબક્કો: (COGENT પોર્યલ પર ONLINE એડિીિન ફી ભરવી) 
● COGENT વેબસાઇર્ પર થરે્લ રજીસ્રેિન ને કોલેજ ખાતે Verify કરાવ્ર્ા બાદ આપના email પર ફી ભરવા 

િારે્ એક લલન્ક િળિે. આ લલન્ક પર થી િેરીર્ ની નોરર્સ િા ંદિાયવેલ સિર્ િર્ાયદાિા ંઆપે online ફી 
ભરવાની રહિેે. મનર્ત સિર્ િર્ાયદા બાદ આ લલન્ક પરથી ફી ભરી િકિે નહીં.  

● સિર્ િર્ાયદા વીતી ર્ર્ા બાદ કોઈપણ સજંોર્ોિા ંએડમિિન ફી ભરી એડિીિન િેળવી િકાિે નહી.      
● એકવાર ફી ભરી દીધા બાદ કોઇપણ સજંોર્ોિા ંફી પરત કરવાિા ંઆવિે નહી. 
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ઓનલાઇન પ્રવેિ ફોિય ભર્ાય બાદ ઓનલાઈન ફોિયની મપ્રન્ર્આઉર્ સાથે 
જોડવાના ડોક્યિેુન્ર્ ની ર્ાદી 

ઓનલાઈન ફોિય ભર્ાય બાદ તેની મપ્રન્ર્આઉર્ સાથે નીચે આપેલ ક્રિ અનસુાર ડોક્યિેુન્ર્ જોડવા 
1. ઓનલાઈન પ્રવેિ ફોિયની મપ્રન્ર્આઉર્ 
2. ધોરણ-૧૨ની િાકયિીર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ, (તિાિ પ્રર્ાસ)  
3. પાસપોર્ય સાઈઝ ફોર્ો-૧ (ફોર્ા પાછળ મવધ્ર્ાથીનુ ંપરંુૂ નાિ લખવુ)ં 
4. સ્કુલ લીવીંર્ સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ. 
5. ધોરણ-૧૨ની રાર્લ સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ. 
6. સક્ષિ અમધકારીનુ ંજામત અંરે્ના ંસર્ીફીકેર્ના પ્રિાણપત્રની સ્વપ્રિાલણત નકલ. (લાગ ુપડતા 

તિાિ કેરે્ર્રી િારે્) 
7. સક્ષિ અમધકારીનુ ંનોન-રક્રિીલીરે્ર સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ.  

(િાત્ર ઓ.બી.સી. મવદ્યાથીઓ િારે્, જો આ પ્રિાણપત્ર િારે્ અરજી કરેલ હોર્ અને પ્રિાણપત્ર 
આવેલ ન હોર્ તેવા સજંોર્ોિા ંતેની પહોંચ રજુ કરવાની રહિેે. અને જર્ારે પ્રિાણપત્ર ઈશ્ય ુ
કરવાિા ંઆવે ત્ર્ારે તેની સ્વપ્રિાણંીત નકલ જિા કરવાની જવાબદારી મવદ્યાથીની રહિેે.). 
(નોંધ :- અરજી કર્ાય ની તારીખે જે પ્રિાણપત્રની ૩ વષયની અવધી પણૂય થરે્લ હિે તે પ્રિાણપત્ર 
અિાન્ર્ રહિેે) 

8. EWS કેરે્ર્રીના મવદ્યાથીઓએ પણ સક્ષિ અમધકારીનુ ંપ્રિાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહિેે. 
9. જો િારીરરક ખોડ-ખાપંણ હોર્ તો સક્ષિ અમધકારીનુ ંતે અંરે્ના ંપ્રિાણપત્રની નકલ. (૪૦% કે 

તેથી વધ)ુ 
10. ગજુરાત રાજ્ર્ ઉચ્ચતર િાધ્ર્મિક મિક્ષણ બોડય મસવાર્ના બોડય જેવા કે CBSE, NIOS, કેન્રીર્ 

મવદ્યાલર્, નવોદર્ મવદ્યાલર્િાથંી પ્રવેિ િેળવવા િારં્તા મવદ્યાથીઓએ સૌ.યમુનવસીર્ીનુ ં
કાિચલાઉ (Provisional) એલીજીબીલીર્ી પ્રિાણપત્ર પ્રવેિ ફોિય સાથે જોડાવાનુ ં રહિેે, 
એડિીિન િેળવાર્ા બાદ એક િરહનાિા ંફાઈનલ એલીજીબીલીર્ી પ્રિાણપત્ર આપવાનુ ંરહિેે. 
અન્ર્થા પ્રવેિ આપોઆપ રદ થિે. 

11. જે મવદ્યાથીઓ િાચય-૨૦૨૧ પહલેા ધોરણ-૧૨ પણૂય કરેલ હોર્ તેવા મવદ્યાથીઓએ સોર્દંનામુ ં
રજુ કરવાનુ ંરહિેે અને એ સિર્ર્ાળા દરમિર્ાન શુ ંપ્રવમૃિ કરેલ છે તે તેિા ંજણાવનાનુ ંરહિેે.  

12. મવિેષ રિતર્િત/સસં્કૃમતક અંરે્ના રાજ્ર્ કે નેિનલ લેવલના પ્રિાણપત્રોની નકલ. (લાગ ુ
પડત ુું હોય તો) 

 

 
ખાસ નોંધ: ઉપરોતત ઓનલાઈન ફોિય તેિજ ડોક્યિેુન્ર્ કોલેજ ખાતે મવધ્ર્ાથી િાખા િા                     
તા. 02/08/2021 થી તા. 12/08/2021 ના રોજ સવારે ૧૧ થી ૧ ના સિર્ દરમ્ર્ાન (રવિિાર તથા 
જાહરે રજા વિિાય) સ્વીકારવાિા ંઆવિે.  
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િેરીર્િા ંનાિ આવ્ર્ા બાદ પ્રવેિ િેળવવા ઈચ્છતા મવદ્યાથીઓએ 
ડોક્યિેુન્ર્ વેરરરફકેિન સિરે્ એનરોલિેન્ર્ ફોિયની મપ્રન્ર્ સાથે જોડવાના 

ડોક્યિેુન્ર્ ની ર્ાદી 
1. એનરોલિેન્ર્ ફોિય  
2. COGENT પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશ (િેબિાઈર્ અથિા આિેલ email) ની વિન્ર્    
3. ધોરણ-૧૨ની િાકયિીર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ, (તિાિ પ્રર્ાસ)  
4. પાસપોર્ય સાઈઝના ફોર્ા-૨ (દરેક ફોર્ા પાછળ મવધ્ર્ાથીનુ ંપરંુૂ નાિ લખવુ)ં 
5. સ્કુલ લીવીંર્ સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ. 
6. ધોરણ-૧૨ની રાર્લ સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ. 
7. સક્ષિ અમધકારીનુ ંજામત અંરે્ના ંસર્ીફીકેર્ના પ્રિાણપત્રની સ્વપ્રિાલણત નકલ.(લાગ ુપડતા 

તિાિ કેરે્ર્રી િારે્) 
8. સક્ષિ અમધકારીનુ ંનોન-રક્રિીલીરે્ર સર્ીફીકેર્ની સ્વપ્રિાલણત નકલ.  

(િાત્ર ઓ.બી.સી. મવદ્યાથીઓ િારે્, જો આ પ્રિાણપત્ર િારે્ અરજી કરેલ હોર્ અને પ્રિાણપત્ર 
આવેલ ન હોર્ તેવા સજંોર્ોિા ંતેની પહોંચ રજુ કરવાની રહિેે. અને જર્ારે પ્રિાણપત્ર ઈશ્ય ુ
કરવાિા ંઆવે ત્ર્ારે તેની સ્વપ્રિાણંીત નકલ જિા કરવાની જવાબદારી મવદ્યાથીની રહિેે.). 
(નોંધ :- અરજી કર્ાય ની તારીખે જે પ્રિાણપત્રની ૩ વષયની અવધી પણૂય થરે્લ હિે તે પ્રિાણપત્ર 
અિાન્ર્ રહિેે) 

9. EWS કેરે્ર્રીના મવદ્યાથીઓએ પણ સક્ષિ અમધકારીનુ ંપ્રિાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહિેે. 
10. જો િારીરરક ખોડ-ખાપંણ હોર્ તો સક્ષિ અમધકારીનુ ંતે અંરે્ના ંપ્રિાણપત્રની નકલ.(૪૦% કે 

તેથી વધ)ુ 
11. ગજુરાત રાજ્ર્ ઉચ્ચતર િાધ્ર્મિક મિક્ષણ બોડય મસવાર્ના બોડય જેવા કે CBSE, કેન્રીર્ મવદ્યાલર્, 

નવોદર્ મવદ્યાલર્િાથંી પ્રવેિ િેળવવા િારં્તા મવદ્યાથીઓએ સૌ.યમુનવસીર્ીનુ ં કાિચલાઉ 
એલીજીબીલીર્ી પ્રિાણપત્ર પ્રવેિ ફોિય સાથે જોડાવાનુ ંરહિેે, એડિીિન િેળવાર્ા બાદ એક 
િરહનાિા ંફાઈનલ એલીજીબીલીર્ી પ્રિાણપત્ર આપવાનુ ંરહિેે. અન્ર્થા પ્રવેિ આપોઆપ રદ 
થિે. 

12. જે મવદ્યાથીઓ િાચય-૨૦૨૧ પહલેા ધોરણ-૧૨ પણૂય કરેલ હોર્ તેવા મવદ્યાથીઓએ સોર્દંનામુ ંરજુ 
કરવાનુ ંરહિેે અને એ સિર્ર્ાળા દરમિર્ાન શુ ંપ્રવમૃિ કરેલ છે તે તેિા ંજણાવનાનુ ંરહિેે. 

13. મવિેષ રિતર્િત/સસં્કૃમતક અંરે્ના રાજ્ર્ કે નેિનલ લેવલના પ્રિાણપત્રોની નકલ. (જો લાગ ુ
પડતુ ંહોર્ તો.) 
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પ્રવેિના ંમનર્િો 
1. યમુનવમસિર્ી દ્વારા આપવાિા ંઆવેલ સીર્ોના ંપ્રિાણિા ંિેરીર્ લલસ્ર્ તૈર્ાર કરી પ્રમસદ્ધ કરવાિા ં

આવિે. 
2. િેરીર્ લલસ્ર્ સરકારશ્રીના ંમનર્િ અનસુાર જે તે કેરે્ર્રીવાઇઝ તૈર્ાર કરવાિા ંઆવિે. 
3. અનાિત જૂથોની પ્રવેિ અંરે્ ની ર્કાવારીનુ ંધોરણ સરકારશ્રીના પ્રવતયિાન મનર્િો મજુબ 

આ પ્રિાણે છે. 
અનાિત જૂથ અનાિત પ્રવેિ અંરે્ની ર્કાવારી મવર્ત 
SC 7%  
ST 15%  
SEBC 27%  
Economically Weaker 
Section (EWS) 

10% ગજુરાત સરકાર અને  સૌરાષ્ટ્ર 
યમુનવમસિર્ીની સચુના મજુબ  

PH/DIVYANG  3% (દરેક અનાિત જુથિા)ં મવકલારં્ ધારા મજુબ 
 

4. અનાિતના તિાિ મનર્િો િેરીર્ ર્ાદીના પ્રમસધ્ધ થવાના રદવસે અિલિા ંહિે તે જ લાગ ુ
પડિે. 

5. િેરરર્ની ર્ણતરી િારે્ ધોરણ-12 ના કુલ િાતસય (મથર્રી અને પે્રકર્ીકલ) ધ્ર્ાને લેવાિા ં
આવિે. 

6. વષય-2021 પહલેા પાસ થરે્લા મવદ્યાથીના વષય દીઠ 5 (પાચં) િાતસય ઓછા કરીને િેરરર્ 
ર્ણવાિા ંઆવિે. 

7. િેરીર્િા ંસિાવેિ થતા વષય-2021 પહલેાના ંમવધાથીઓએ 20 રૂ. ના સ્રે્મ્પ પેપર પર 
એફીડેવીર્ રજુ કરવાનુ ંરહિેે. 

8. ગજુરાત બોડય મસવાર્ના પ્રવેિાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર યમુનવમસિર્ીનુ ંપ્રોમવઝનલ એલલજજલબલીર્ી 
સર્ીરફકેર્ રજૂ કરવાનુ ંરહિેે. 
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પ્રવેિાથીઓ િારે્ની સચુના 
1. પ્રવેિ િારે્ના ઓનલાઈન ફોિયિા ંિારહતી સિજી મવચારીને કાળજીપવૂયક ભરી સપંણૂય ચકાસણી કરીને 

સબમિર્ કરવી. જો ભરેલી િારહતી ખોર્ી નીકળિે કે રે્રિારે્ દોરે એવી ધ્ર્ાને આવિે તો આપની  
ઉિેદવારી આપોઆપ રદ્દ થિે અને પ્રવેિ િળિે નરહ અને ત્ર્ારબાદ આપ પ્રવેિ િારે્ હકદાર 
રહિેો નરહ.  

2. ઓનલાઈન ફોિય ભર્ાય બાદ અતે્રની કોલેજ ખાતે ફોિય તથા જરૂરી ડોક્યિેુન્ર્ જિા કરાવવાના રહિેે. 
જો મવદ્યાથી ઓનલાઈન ફોિય ની મપ્રન્ર્ તથા જરૂરી ડોક્યિેુન્ર્ જિા કરાવિે નરહ તો તેનુ ંનાિ િેરીર્ 
િારે્ ધ્ર્ાને લેવાિા ંઆવિે નરહ. િેરીર્િા ંસિાવેિ થર્ા બાદ જે તારીખે હાજર રહવેાનુ ંકહવેાિા ં
આવે ત્ર્ારે આ કોલેજ ખાતે જરૂરી આધારો (ઓરરજજનલ અને ઝેરોક્ષ) સાથે ઉપક્સ્થત થવાનુ ંરહિેે. 

3. ઓનલાઈન આવેલ તિાિ અરજીનુ ંલીસ્ર્ અતે્રની કોલેજની વેબસાઈર્ પર તારીખ- 14/08/2021 
ના રોજ ઓનલાઈન તેિજ નોર્ીસબોડય પર મકુવાિા ંઆવિે. (આવેલ તિાિ અરજીનુ ંCOMMON 
લીસ્ર્ સિજવુ,ં િેરીર્ લીસ્ર્ ન સિજવુ.ં) 

4. ઓનલાઈન અરજી કરવા છતા ંCOMMON LIST િા ં(પ્રવેિ િારે્ આવેલ તિાિ અરજીનુ ંલીસ્ર્, જે 
િેરીર્ લીસ્ર્ નથી.) જો નાિ આવેલ ન હોર્ તો  તા.17/08/2021 અને તા. 18/08/2021 ના રોજ 
અરજી કર્ાયના ંજરૂરી આધારો સાથે સવારે 11.00 થી બપોરે 01.00 સધુીિા ંરૂબરૂ આવવાનુ ંરહિેે. 

5. નક્કી કરવાિા ંઆવેલ કાર્યક્રિ મજુબ કેરે્ર્રીવાઈઝ િેરીર્ લીસ્ર્ કોલેજની વેબસાઈર્ પર મકુવાિા ં
આવિે જે ચેક કરતા રહવેાનુ ંરહિેે. અને જેનો િેરીર્િા ંસિાવેિ થરે્લ હોર્ તેઓએ જણાવેલ 
તારીખે ડોક્યિેુન્ર્ વેરરરફકેિન અને COGENT (https://student.gujgov.edu.in/) વેરરરફકેિન િારે્ 
રૂબરૂ આવવાનુ ંરહિેે. જેઓ જણાવેલ તારીખે ડોકયિેુન્ર્ વેરરરફકેિન અને COGENT વેરરરફકેિન 
િારે્ ઉપક્સ્થત રહિેે નરહ તો તેઓને પ્રવેિ િેળવવાનો નથી તેવુ ંિાની તેઓનુ ંનાિ રદ થિે. 
ત્ર્ારબાદ તે પ્રવેિાથી પ્રવેિ િારે્ હકદાર રહિેે નરહ.  

6. ડોકયિેુન્ર્ વેરરરફકેિન અને COGENT વેરરરફકેિન સિરે્ તિાિ ઓરીજીનલ ડોકયિેુન્ર્ સાથે 
લાવવાના રહિેે. કોઈ ડોકયિેુન્ર્ ખરૂ્તા હિે તો પ્રવેિ રદ થવાને પાત્ર થિે. તેિજ પછીથી કોઈ 
ડોકયિેુન્ર્ સ્વીકારવાિા ંઆવિે નરહ. 

7. ડોકયિેુન્ર્ વેરરરફકેિન થર્ા બાદ મનર્ત સિર્ િર્ાયદા િા ંસત્ર ફી ભરવાની રહિેે. ફી ભર્ાય બાદ 
જ એડિીિન થરે્લ ર્ણાિે. જે મવધ્ર્ાથી મનર્ત સિર્ િર્ાયદા િા ંફી ભરિે નહીં તેને એડમિિન 
િળિે નહીં.  

8. િેરીર્ લીસ્ર્િા ંનાિ આવેલ હોર્ તેવા મવદ્યાથીઓએ પ્રવેિ િેળવવાની સપંણૂય જવાબદારી પોતાની 
રહિેે. જો મનર્ત સિર્િર્ાયદાિા ં ડોક્યિેુન્ર્ વેરીફીકેિન અને COGENT વેરરરફકેિન કરાવી 
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COGENT પોર્યલ પર ONLINE સત્ર ફી ભરિે નરહ તેિનુ ંનાિ િેરીર્લીસ્ર્ િાથંી આપોઆપ રદ 
ર્ણાિે અને ત્ર્ારબાદ બીજુ ંનવુ ંિેરીર્લીસ્ર્ તૈર્ાર થિે જેિા ંતેિનો પ્રવેિ િારે્નો કોઈ હક્કદાવો 
રહિેે નરહ. 

9. પ્રવેિ અંરે્ની તિાિ કાર્યવાહી પણૂય થાર્ ત્ર્ા ંસધુી પ્રવેિ અંરે્ની સચુના આ કોલેજની વેબસાઈર્ 
પર મકુવાિા ંઆવે તે ચેક કરતા રહવેાનુ ંરહિેે. આ અંરે્ કોઈ મવદ્યાથીને EMAIL, િેસેજ કે ફોન 
કરવાિા ંઆવિે નરહ. 

10. એડમિિન બાબતે મનણયર્ લેવાનંી સપંણૂય સિા આચાર્યશ્રીની રહિેે. આચાર્યશ્રી કોલેજ ખાતે ઉપલબ્ધ 
સ્ર્ાફ, ભૌમતક/જરૂરી સમુવધાઓ તેિજ વખતો વખત સૌરાષ્ટ્ર યમુનવમસિર્ી, ઉચ્ચ મિક્ષણશ્રીની કચેરી 
તેિજ સરકારશ્રી દ્વારા િળતી સચૂનાઓને ધ્ર્ાને લઈ ઉતત બાબતો િા ંફેરફાર કરી િકે છે.  

 

મપ્રન્સીપાલ,  
શ્રી એિ.પી. િાહ આટટયસ & સાર્ન્સ કોલેજ, 

સરુેંરનર્ર 


