
  

  

 

માહિતી પહિકા 

એડમમશન  મેળવવા માટેની રૂપરેખા 

 

*. એડ મમશન પ્રમિયા ચાર ચરણમાાં રિેશે  અને  દરેક ચરણ ફરમિયાત છે . 

 

1)  એડમમશન ફોમમ મેળવવ  ાં 

 

જાિે ર રજા હિવાયના મદવિો દરમમયાન િવારે  09:00 થી 12 :00 િ ધી કોલેિના ઓહફિ 

કાયામલય માથી એ ડમમશન ફોમમ તારીખ 06-06-2022 થી 18-06-2022 િ ધી મળશે. 

 

2 )  ઓનલાઈન  ફોમમ ભર વ ાં 

 

ઓહફિ  માાંથી  ફોમમ મે ળવ્યા બાદ ઓનલાઈ ન ફોમમ  તારીખ 22-06-2022 ને બપોરે 

12:00 કલાક  િ ધીમાાં ભરવ ાં  ફરમિયાત  છ ે  અ ન્યથા ઓફલાઈન ફો મમ  અ ને ડોક્ય મે ન્્િ  

િમા લેવામાાં  આવશે નહિ. 

ઓનલા ઈન ફોમમ  કોઈપણ  એ ક પદ્ધ હત થી  ભરી  શ કાશે.  

1) www.sspjaincollege.com -> Useful Links  -> Admission 2022 

2) ઓનલાઈ ન ફોમમ  લીંક :  http://bit.ly/dhgcollege2022  

3) નીચે આપેલ QR Code સ્કેન કરીને. 
 

3)  ફોમમ અને ડોક્ય મેન્્િ  િમા કરાવવા 

 

કોલેિ માાંથી મે ળવેલ ફોમમ ને ભરી , પાછળ દશામ વેલ તમામ  ડોક્ય મે ન્્િ ની નકલો િ મ  

પ્રમાણ ે ફરજી યાત  જોડી ઓહફિ કાયામલયમાાં  િવારે 09:00 થી 12 :00 દરમમયાન તારીખ 

15-06-2022 થી 2 2-06-2022 િ ધીમાાં  ફરજી યાત  િમા કરા વવાન ાં  રિેશે.  

(ફોમમ  િાથે  મળે લ આ માહિતી પહિકા હવધાથી માટે છે જેને િમા કરાવવાની નથી.) 

 

4) મેરી ટ ય ાદી, ફી અન ે હવષય પિાંદ ગી .  

 

એ ડમીશન  અ ાંગેની  પ્રથમ  મેરીટ  યાદી કોલેિ ની વેબિાઈ ટ   પર  અ ાંદાજી ત  તારીખ 

2 9-06-2022 ના  રોિ  મૂકવામાાં  આવશે. મે મરટમાાં   સ્થાન પામનાર હવદ્યાથીઓ ને 

તબક્કાવાર  ફી ભરવા અ ને હવષય  પિાંદગી માટે ની નોમટિ કોલેિન ી વેબિાઇટ પર  

મૂ કવામાાં આવશે.  

 

કોલ ેિ ની વેબિા ઇટ :  www.sspjaincollege.com 

  

  Narshipara, College Road 

Dhrangadhra – 363 310 
 

 

  
(02754) 260740 

 
 

  
sspjaincollege@gmail.com 

  

  
www.sspjaincollege.com 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

      

      Online Form Link / QR Code 
 

 http://bit.ly/dhgcollege2022 

http://www.sspjaincollege.com/
http://bit.ly/dhgcollege2022
http://www.sspjaincollege.com/
http://bit.ly/dhgcollege2022


  

 

 
  

 

ફોમમ િાથે જો ડવાના ડો ક્ય મેન્્િ 

 

 

  ફોમમ િાથે  જોડવા ના  ડોક્ય મેન્્િની  ય ાદી 

 

*. દરેક ડોક્ય મેન્્િ ની સ્વ -પ્રમામણત કરેલ બે (2) નકલો જોડવી 

 

1. ધોરણ -12 પાિ/નપાિ વાળી  તમામ  માકમશીટની નક લ 

2. ધોરણ–10 પાિ/નપાિ વાળી  તમામ  માકમશીટની નક લ 

3. શાળા છોડ્યાના પ્રમાણ પિ (એ લ . િી) ની નકલ 

4. આધાર  કાડમ  ની નકલ 

5. જાહત  ના દાખલા ની  નકલ  (ફક્ ત –  S.C / OBC / S.T / EWS) 

(જાહત િ મટમહફકટે જોડેલ નિીં િ ોય તો  િનરલ કટેે ગર ી ગણવ ામાાં આવ શે) 

6. આવકના દાખ લાની  ન કલ (તાલ કા પાં ચાયત અ થવા મામલતદાર શ્રીનો દાખલો તા: 

01-06-2020 પછીનો માન્ય રિેશે  અ ને ગ્રામપ ાંચાયતનો આવક નો દાખલો તા: 

01-04-2022 પછ ીનો માન્ય ગણાશે ) (ફક્ ત –  S.C / OBC / S.T / EWS) 

7. બેક પાિ બ ક ની નકલ (ફક્ ત –  S.C / OBC / S.T / EWS)  

8. જો અ ભ્યાિ માાં બ્રેક પડ ેલ િોય ત ો 20 રૂ.  ના સ્ટેમ્પ  પેપર  પર અ ભ્યાિ માાં તૂટ પડ ેલ 

અ ાંગેન ાં  િોગાં દનામ ાં . 

9. પાિપોટમ  િાઈઝ  ના ફોટા – 2 

 

મે મરટમાાં સ્થાન પામનાર હવદ્યાથીઓને   તબક્કાવાર   ફી ભરવા અ ન ેહવષય પિાંદગી માટે  ની 

નોમટિ અ ાંદાજી ત તારીખ 2 9-06-2022 ના રોિ કોલેિની વેબિાઇટ પર  મૂ કવામાાં આવશે.   

 

   બી.એ / બી.કોમ િેમેસ્ટર  - 1 ની  િિ ફ ી 

ક્લાસ ભાઈઓ / બહનેો સત્ર ફી 
બી.એ ભાઈઓ 2010 

બી.એ બહનેો 1410 

બી.કોમ ભાઈઓ 2510 

બી.કોમ બહનેો 1910 
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મેરીટ માાં સ્થાન પામનાર વિધાથીઓ માટે 

હવષય પિાંદગીની યા દી 

 

                                                      પ્રથમ વ ષમ   બ ી. કોમ  –  િેમેસ્ટર 1                       

 

 

 

 

No FYBCOM Sem–1 Subject Name 

1 English Language 

2 Principles of Micro Economics 

3 Financial Accounting - 1 

4 Business Organization & Management -1 

5 Company Law - 1 
6 Personal Selling & Salesmanship – 1 
7 Computer Application in Business 

િૈકલ્પપક વિષય – (નીચેના બે માાંથી કોઈ એક વિષય પસાંદ કરો) 

8 
Accounting – 1 
     OR 
Business Management – 1 

*. િૈકલ્પપકના જે વિષયમાાં 15 કરતાાં ઓછા વિધાથીઓ થશે તે વિષય વિધાથીએ 
બદલાિિાનો રહશેે. 
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પ્રથમ વ ષમ   બી. એ  –  િેમેસ્ટર  1 

  પ્રથમ િષષ બી.એ સેમ – 1 માટેના વિષય પસાંદગીની યાદી      (કુલ પેપર – 8) 
ફરજિયાત ભાષા 

(એક પેપર) 
ફરજિયાત 
સાંસ્કૃત 

(એક પેપર) 

મખુ્ય વિષય 
(બે પેપર) 

પ્રથમ ગૌણ 
(બે પેપર) 

દ્વિતીય ગૌણ 
(બે પેપર) 

(બે માાંથી કોઈપણ એક) (ફરજિયાત છે) (ત્રણ માાંથી કોઈ એક) (જે ખાનામાાં / ની વનશાની હોય તયાાં કોઈપણ એક વિષય પસાંદ કરિો.) 

 
અંગે્રજી / હહન્દી 

 
સાંસ્કૃત 

ગિુરાતી હહન્દી મનોવિજ્ઞાન / સાંસ્કૃત / અંગે્રજી 

અથષશાસ્ત્ર હહન્દી મનોવિજ્ઞાન / સાંસ્કૃત / અંગે્રજી 

હહન્દી ગિુરાતી / અથષશાસ્ત્ર મનોવિજ્ઞાન / સાંસ્કૃત / અંગે્રજી 

  અંગે્રજી હહન્દી ગિુરાતી  / અથષશાસ્ત્ર 
*. જે વિષયમાાં 15 કરતાાં ઓછા વિધાથીઓ થશે તે વિષય વિધાથીએ બદલાિિાનો રહશેે. 
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મે રીટ અાંગ ેની નો ટીિ 

 

• સૌરાષ્ટ્ર યવુનિવસિટી ના તારીખ 10-05-2022  ના 

પહરપત્ર ક્રમાાંક નાં.િોડાણ/5/450/2022  મિુબ જે સરકારશ્રી 

એ અનામત કેટેગરી નક્કી કરિામાાં આિેલ છે તે કેટેગરી 

મિુબ િ મેરીટ યાદી બનશે. જેની ટકાિારી આ મિુબ છે. 

7% SC , 15% ST , 27%OBC , 10%EWS. 
 

• મેરીટ યાદી સૌરાષ્ટ્ર યવુનિવસિટી ના ઓનલાઈન એડવમશન 

ના સૉફ્ટિેર મિુબ િ િનરેટ કરિામાાં આિશે. જેમાાં જે 

વિધાથીઓને  એક િષષ ના ગેપ દીઠ 3 ટકા બાદ થશે , જે 

વિધાથીઓને ધોરણ – 12 માાં બે કે તેથી િધ ુરાય હશે તો 

તેની મેરીટ યાદીમાાં 35 ટકા ગણિામાાં આિશે.   
 

• ધોરણ-12 માાં રાખલે પ્રિાહ મિુબ િ એડવમશન 

મળિાપાત્ર છે. એડવમશન પહક્રયા પણૂષ થયા બાદ િો 

આર્ટષસ ની બેઠક ખાલી રહશેે માત્ર તો િ કોમસષ િાળા 

વિધાથીઓને આર્ટષસ માાં રાન્સફર આપિામાાં આિશે જે 

અંગેની નોહટસ કોલેિ ની િેબસાઇટ પર મકૂિામાાં આિશે. 
 

• આર્ટષસ ના મખુ્ય વિષય માાં િો પાંદર કરતાાં ઓછા 

વિધાથીઓ થશે તો તેિા વિધાથીઓએ તેનો મખુ્ય વિષય 

બદલિાનો રહશેે. 
 

• જે વિધાથીઓ અનામત કેટેગરી નો લાભ લેિા માાંગતા 

હોય તેિા વિધાથીઓએ ફરજીયાત જાવત અંગેનો દાખલો 

િોડિાનો રહશેે અન્યથા તેઓનુાં મેરીટ િનરલ કેટેગરીમાાં 

ગણિામાાં આિશે.  
 

કોલ ેિ ની વેબિા ઇટ :  www.sspjaincollege.com 

Online Form Link / QR Code 
 

http://bit.ly/dhgcollege2022 
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