
આ માત્ર સચૂના છે, અપલોડ કરવાની તારીખ હવે પછીથી મકુવામાાં આવશે 

બી.એ. સેમેસ્ટર- 1 ના પ્રથમ મેરીટમાાં આવેલ વવદ્યાથીઓ માટે ડોક્યમેુન્ટ upload અને વવષય પસાંદગી માટેની ખાસ સચુના 

વિદ્યાર્થીવિત્રો online પ્રિેશ ફોિમ ભર્ામ બાદ અિારા ધ્ર્ાનિાાં આવ્યાં છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રિેશ ફોિમ ભરિાિાાં ઘણી 

બધી ભલૂ કરેલ છે અન ેતનેા િાટે તેઓ સાર્બર કાફેિાાં અિે ફોિમ ભ્યું હતયાં તેિને ભલૂ કરી છે એવયાં કારણ જણાિ ેછે જે સ્િીકાર્મ 

નર્થી. તેર્થી હિ ેઆવયાં ન બન ેતે િાટે  તિને કેિી રીતે ડોક્યયિેન્ટ અપલોડ કરિા અન ેકેિી રીતે વિષર્ પસાંદગી કરિી  તેની િાહહતી 

આ સાર્થે આપિાિાાં આિી છે.  જે દરેક વિદ્યાર્થી ધ્ર્ાનર્થી િાાંચે અન ેસિજે જેર્થી તિે ર્ોગ્ર્ રીતે અન ેતિે જે ઈચ્છો છો તે વિષર્િાાં 

પ્રિેશ િેળિી શકો  
 પ્રથમ ચરણ 

              https://mpsasc.edu.in/ પર ક્લલક કરિાર્થી તિને કોલેજની િેબસાઇટનયાં હોિ પેઇજ ખલૂશે. 

 બીજુ ાં ચરણ 

              િબેસાઇટનાાં હોિ પેઇજ િાાં સૌર્થી ઉપરની જગ્ર્ાએ BA  અપલોડ ડોક્યયાં િેન્ટ ની લાઇન દેખાશે તેના પર ક્લલક કરો. 
 ત્રીજુ ાં ચરણ 

              ડોક્યયિેન્ટ અપલોડ કરિાની સયચના ધ્ર્ાનર્થી િાાંચો ત્ર્ાર બાદ ર્ોગ્ર્ જગ્ર્ાએ ફોિમિાાં ભરેલ તિારો આધાર કાડમ નાંબર 

અન ેજન્િ તારીખ દાખલ કરો 
 ચોથુાં ચરણ :         આ ચરણ ખબૂ જ મહત્વનુાં છે. 

             હિ ેતિારયાં વવષય પસાંદગી અને ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરિાનયાં ફોિમ ખયલશે જેિાાં પ્રર્થિ તિારયાં નાિ અન ેતિારી િાહહતી 

પહલેેર્થી જ ભરેલી હશ ેતે ચકે કરિી. 

             ત્ર્ાર બાદ Preference (વિષર્ગ્રયપ પસાંદગી) 1 ર્થી 36 સયધીના બટન હશ ેતેના પર ક્લલક કરિાર્થી અલગ-અલગ 

વિષર્ના કયલ ૩૬ ગ્રયપ ખયલશે (જેની ર્ાદી નીચે આપેલ છે) જેિાાંર્થી તિારે તિારી વિષર્ પસાંદગી ક્રિ અનયસાર પસાંદ કરિાની 

રહશ.ે 

 દા.ત. તિારી પહલેી પસાંદગીનયાં ગ્રપૃ  

         ઇવતહાસ- હહન્દી-અર્થમશાસ્ત્ર છે  

તો તેના પર ક્લલક કરિાનયાં રહશેે ત્ર્ાર બાદ તિારી બીજી પસાંદગી ક્યયાં ગ્રયપ છે તેના પર ક્લલક કરિાનયાં રહશ ેએિ કયલ 36 ગ્રયપ પર 

વિષર્ગ્રયપ પસાંદગી આપિાની રહશેે. અહી ખાસ િહત્િની િાત એ છે કે તમને તમારૂ વવષય ગ્રપુ મેરીટના આધારે મળશે એટલે 

ખબૂ કાળજી પવૂવક ગ્રપુની પસાંદગી કરવી. 
 

 પાાંચમુાં ચરાણ  

         અહીં તિારે જે બટન ઉપર જે ડોક્યયિેન્ટ નયાં નાિ લખેલ છે તે અપલોડ કરિાનયાં રહશેે ત્ર્ારબાદ છેલ્લે submit બટન પર 

ક્લલક કરતા Thank You લખેલ ુઆવે તોજ તમારી માહહતી submit થયેલ હશે અને એક વખત .submit થયા પછી બીજી વખત 

માહહતી ખલુશે નહીં માટે આ બાબતનુાં ધ્યાન રાખવુાં 
 

https://mpsasc.edu.in/


વવષય પસાંદગી ગ્રપુ 

નીચે આપેલ ગ્રપૂમાાં મયાવદીત સીટો હોવાને કારણે મેરીટના ધોરણે તમે પસાંદ કરેલ ગ્રપૂમાાંથી ફાળવવામાાં 

આવશે દા. ત. તમે પ્રથમ જે ગ્રપૂની પસાંદગી કરેલ છે તે તમને મેરીટના  ધોરણે મળવા પ્રાપ્ત થત ુાં નથી તો તમારી 

બીજી પસાંદગી અને તેમાાં પણ ન મળતુાં હોય તો ત્રીજી પસાંદગી એમ 36 પસાંદગી ધ્યાને લેવામાાં આવશે. માટે 

તમારી પસાંદગી ધ્યાનથી વવચારીને આપવી કારણ કે એકવાર સબમીટ થયા પછી તેમાાં કોઈ સધુારો થઈ શકશે 

નહીં.   

Core (મખુ્ય) 
Elective-1 

(પ્રથમ ગૌણ) 
Elective-2 

(દ્વિતીય ગૌણ)  Core (મખુ્ય) 
Elective-1 

(પ્રથમ ગૌણ) 
Elective-2 

(દ્વિતીય ગૌણ) 

हिन्दी અર્થશાસ્ત્ર ગુજરાતી  રાજ્યશાસ્ત્ર ગુજરાતી તત્ત્વજ્ઞાન 

हिन्दी ઇતતહાસ ગુજરાતી  રાજ્યશાસ ગુજરાતી ઇતતહાસ 

हिन्दी અર્થશાસ્ત્ર संस्कृत  રાજ્યશાસ हिन्दी તત્ત્વજ્ઞાન 

हिन्दी ઇતતહાસ संस्कृत  રાજ્યશાસ हिन्दी ઇતતહાસ 

English ઇતતહાસ ગુજરાતી  ઇતતહાસ हिन्दी અર્થશાસ્ત્ર 

English મનોતવજ્ઞાન ગુજરાતી  ઇતતહાસ हिन्दी રાજ્યશાસ્ત્ર 

English ઇતતહાસ संस्कृत  ઇતતહાસ English અર્થશાસ્ત્ર 

English મનોતવજ્ઞાન संस्कृत  ઇતતહાસ English રાજ્યશાસ્ત્ર 

संस्कृत રાજ્યશાસ્ત્ર हिन्दी  અર્થશાસ્ત્ર ગુજરાતી તત્ત્વજ્ઞાન 

संस्कृत મનોતવજ્ઞાન हिन्दी  અર્થશાસ્ત્ર ગુજરાતી ઇતતહાસ 

संस्कृत રાજ્યશાસ્ત્ર English  અર્થશાસ્ત્ર संस्कृत તત્ત્વજ્ઞાન 

संस्कृत મનોતવજ્ઞાન English  અર્થશાસ્ત્ર संस्कृत ઇતતહાસ 

ગુજરાતી અર્થશાસ્ત્ર हिन्दी  મનોતવજ્ઞાન हिन्दी તત્ત્વજ્ઞાન 

ગુજરાતી મનોતવજ્ઞાન हिन्दी  મનોતવજ્ઞાન हिन्दी રાજ્યશાસ્ત્ર 

ગુજરાતી અર્થશાસ્ત્ર English  મનોતવજ્ઞાન English તત્ત્વજ્ઞાન 

ગુજરાતી મનોતવજ્ઞાન English  મનોતવજ્ઞાન English રાજ્યશાસ્ત્ર 

    તત્ત્વજ્ઞાન English મનોતવજ્ઞાન 

    તત્ત્વજ્ઞાન English અર્થશાસ્ત્ર 

    તત્ત્વજ્ઞાન संस्कृत મનોતવજ્ઞાન 

    તત્ત્વજ્ઞાન संस्कृत અર્થશાસ્ત્ર 

 

 

 

 



દરેક વિદ્યાર્થીવિત્રો ડોક્યયિેન્ટ upload અન ેવિષર્ પસાંદગી કરતાાં પહલેાાં નીચે મયાંજબના  તિાિ ડોક્યયિેન્ટની jpg file (ફોટોગ્રાફ્સ) 

િધયિાાં િધય  ૧ MB અન ેપાસપોટમ  સાઇઝનો ફોટો ૫૦ KB (િધયિાાં િધયાં 50KB) િાાં તૈર્ાર રાખ ે

 

1.  પાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટો. 

2.  ધોરણ-૧૨ની િાકમશીટ 

3.  ધોરણ-૧૨ની ટ્રાર્લ સટીફીકેટ 

4.  સક્ષિ અવધકારીનયાં જાવત અંગેનો સટીફીકેટ.(લાગય પડતા તિાિ કેટેગરી િાટે) 

5. સક્ષિ અવધકારીનયાં નોન-હક્રિીલીર્ેર સટીફીકેટ. (િાત્ર ઓ.બી.સી. વિદ્યાર્થીઓ િાટે) 

6. EWS કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓએ પણ સક્ષિ અવધકારીનયાં પ્રિાણપત્ર રજય  કરિાનયાં રહશેે. (િાત્ર EWS િાટે) 

7. જો શારીહરક ખોડ-ખાાંપણ હોર્ તો સક્ષિ અવધકારીનયાં તે અંગેનો પ્રિાણપત્ર. (૪૦% કે તેર્થી િધય)  

8. CBSE, કેન્રીર્ વિદ્યાલર્, નિોદર્ વિદ્યાલર્િાાંર્થી પ્રિેશ િેળિિા િાાંગતા વિદ્યાર્થીઓએ સૌરાષ્ટ્ટ્ર ્યવનિસીટીનયાં 

કાિચલાઉ એલીજીબીલીટી પ્રિાણપત્ર રજય  કરિાનયાં રહશેે, ત્ર્ારબાદ એક િહહનાિાાં ફાઈનલ એલીજીબીલીટી પ્રિાણપત્ર 

આપિાનયાં રહશેે. અન્ર્ર્થા પ્રિેશ રદ ર્થશે. 

 

 


