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B.A. / B.Com. Sem-1 

વશે અગં ેસચુના  (શૈ િણક વષ - ૨૦૨૨-૨૩) 

 

(1). B.A. / B.Com. Sem-1 મા ં વેશ મેળવવા ઈ છતા િવ ાથ ઓએ માચ જુન -૨૦૨૨ 

ની અસલ માકશીટ આ યા પછી કોલેજની વેબસાઈટ 

www.sarvodaytrustdeesa.org  પર મૂકવામાં આવેલ Admission Form લ ક 

પર લોગ-ઈન થઈ ઓનલાઈન વેશ ફોમ ભરવાનુ ંરહેશે. 

(2). ઓનલાઈન ભરેલ ફોમની િ ટ સાથે જ રી તમામ માણપ ોની નકલો જોડી  કોલેજમાં 

ફર યાત જમા કરાવવંુ. 

(3). િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમમાં સંપૂણ િવગત પોતાના માણપ ોન ે આધારે ચોકસાઈપૂવક 

ભરવી. જો ખોટી િવગત ભરેલ હશે તો વેશ રદ થશે.જેની સંપૂણ જવાબદારી િવ ાથ ની 

પોતાની રહેશે.  

(4). િવ ાથ એ અપલોડ કરવાના તમામ માણપ ો અસલ વંચાય ત ે માણે અપલોડ કરવાના 

રહેશે. 

(5). િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમમા ં િવષય ુપની પસંદગી ચોકકસાઈથી કરવી.પાછળથી િવષય 

બદલી આપવામાં આવશ ેનિહ.જેની ખાસ ન ધ લેવી. 

(6). આ કોલેજમાં વેશ મેળ યા પછી આચાય ીની પરવાનગી વગર બી  કોલેજમાં વેશ 

મેળવી શકાશે ન હ.  
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 વશે ફોમ સાથ ેનીચ ેમજબના જ રી તમામ માણપ ોની વ- માિણત નકલ 

સામલે રાખવી. 

 
 ેશ પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો  

(ઓનલાઈન ફોમમા ંતાજેતરનો ફોટો કેન કરેલ હોય તેવો જ ફોટો લગાવવો) 

 શાળા છોડયાન માણપ  (L.C.) 

 ધો.-૧૨ની તમામ ય નો (પાસ–નાપાસ)ની માકશીટ 
 ાયલ સટ ફકેટ 
 આધાર કાડ કાડની નકલ 
 રેશન કાડની નકલ 
 િતનો દાખલો (SC, ST, OBC, EWS...) (લાગ ુપડતુ હોય તો 

 આવકનો દાખલો (SC, ST, OBC, EWS...) (લાગ ુપડતુ હોય તો) 

 બ ીપંચ િતના િવ ાથ ઓએ િતના દાખલા ઉપરાંત તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ક ેતે પછીનું સ મ 

અિધકારી ીનું "ઉ નત વગમાં આવતા નથી.'તેવંુ 'પ રિશ -૪'(નોન મીિલયર સ ટ ફકેટ) 

જોડવાનુ ંરહેશે. (બ ીપંચ અનામત જ યા ઉપર વેશનો લાભ લેવો હોય તેમણ ેજ જોડવું) 

 “રાજય ક ેરા ીય ક ાએ સાં કૃિતક/રમત ગમત ે ે મેળવેલ િસિ ધના માણપ ો (જો હોય તો) 

 માચ ૨૦૨૨ પહેલા ધોરણ-૧૨ પાસ કરેલ હોય અને અ યાસમાં તુટ પડેલ હોય તો ા.૫૦/– 

ના ટે પ ઉપર નોટરી કરાવેલ સોગંદનામાની નકલ જોડવી. (લાગ ુપડતુ હોય તો) 

 અપંગ હોય તો અપંગતાનો દાખલો (લાગ ુપડતુ હોય તો) 

 External િવ ાથ  તરીકે ધોરણ-૧૨ની પરી ા આપનાર િવ ાથ ઓએ Enrollment 

Certificate તથા ાયલ સટ ની માિણત નકલ અવ ય જોડવી. 

 ધો-10 પછી બે વષનંુ I.T.I. ક ે DIPLOMA કરેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ GHSEB 

GANDHINAGAR BOARD નંુ માણપ  અવ ય લાવવાનુ ંરહેશે. 
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 વેશ પા તા : બી.એ.સેમે ટર-૧ 

 

             થમ સેમે ટર બી.એ.મા ં વેશ મેળવવા માટે વેશાથ એ ગુજરાત મા યિમક િશ ણ 
બોડ વારા લેવાયેલ ઉ ચતર મા યિમક શાળાંત પરી ા ક ેયુિનવ સટીએ તેની સમક  ગણેલ પરી ા 
પાસ કરેલ હોવી જોઈએ. (કોઈપણ વાહ / િવષય સાથે પાસ) 

 

 વેશ પા તા : બી. કોમ.સેમે ટર-૧ 

 

              થમ સેમે ટર બી.કોમ,માં વેશ મેળવવા માટે વેશાથ એ ગુજરાત મા યિમક િશ ણ 
બોડ વારા લેવાયેલ ઉ ચતર મા યિમક શાળાંત પરી ા ક ેયુિનવ સટીએ તેની સમક  ગણેલ પરી ા 
નીચેના િવષયો સાથે ઉતીણ કરેલ હોવી જોઈએ. 

 

૧. નામાનાં મુળત વો (એકાઉ ટ સી), ૨. વાણીજય સંચાલન તથા  
નીચેના પૈકી કોઈપણ એક િવષય 
૧.  અથશા , ૨.વાિણજય ગિણત, ૩. આંકડાશા , ૪. બ કગ 

 
ન ધઃ અ ય રાજયમાંથી ઉ ચતર મા યિમક પરી ા પાસ કરનાર િવ ાથ એ વેશ ફોમ સાથે 
ઉ.ગ.ુયુિનવ સટીમાંથી Eligibility Certificate મેળવી ફોમ સાથે જોડવું. 
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 વશે માટેના બેઠકોની ફાળવણી 
 

               થમ સેમે ટર િવનયન(આ સ)ના વગમાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાંત પરી ાની 

િવિવધ વાહોની પરી ા પસાર કરેલ વેશાથ ઓ માટે નીચ ે માણે બેઠકો ફાળવવામાં આવશ.ે 

 

1. ૮૭% બેઠકો આ સના િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટ ે

2. ૨.૫% બેઠકો કોમસના િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટે 

3. ૨.૫% બેઠકો િવ ાનના િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટે 

4. ૨ % બેઠકો યયસાયલ ીના િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટ ે

5. ૨.% બેઠકો ટેકનીકલ િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટે 

6. ૨ % બેઠકો ઉ ર બુનીયાદી િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટે 

7. ૨% બેઠકો ખેતીવાડી વાહ િવષય સાથે ધો.-૧૨ પાસ કરનાર માટે 

 

 અનામત બેઠકોની ફાળવણી : 

 

1. અનુસુિચત િત (SC) _____________07% 

2. અનુસુિચત જન િત (ST)__________  15% 

3. બ ીપંચ (SEBC)________________ 27% 

4. અપંગ (PH) ____________________03%  

5. મા  ચાલુ સંર ણ દળના જવાનોના સંતાન__01 %  

6. િબનઅનામત (OPEN SEATS)._________47%  

7. આ થક રીતે નબળા (EWSs ) 10% 

8. (આ થક રીતે નબળા વગ-10% પૈકી 33% બહેનો માટે અનામત રહેશે.) 
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 બી.એ.સેમ.-૧ માં ભણાવવામાં આવતા િવષયોની યાદી 

િવષય.કોડ         
Subject Code 

ફર યાત 
Found. 

Comp. 

ફર યાત 
Found. 

Elec. 

મુ ય િવષય 
Core 

Comp. 

થમ ગૌણ 
Core 

Elec. 

િ વતીય ગૌણ  
Elec. 

Open 

ઇલિે ટવ 
જેને રક 
E.G. 

0109201709  
અં ે  સં કૃત ગુજરાતી ઇિતહાસ મનોિવ ાન 

ભારતીય 
બંધારણ 

0117222009  
અં ે  સં કૃત મનોિવ ાન અથશા  ઇિતહાસ 

ભારતીય 
બંધારણ 

0120091701  
અં ે  સં કૃત ઇિતહાસ ગુજરાતી મનોિવ ાન 

ભારતીય 
બંધારણ 

0122172009  
અં ે  સં કૃત અથશા  મનોિવ ાન ઇિતહાસ 

ભારતીય 
બંધારણ 

 

 બી.કોમ.સેમ.-૧ માં ભણાવવામા ંઆવતા િવષયોની યાદી 

િવષય.કોડ         
Subject Code 

Core Compulsory Core 
Elective 

Subject 
Elective 

Foundatio
n Soft Skill 

11035472 
(Gujarati+ 
English 
Medium) 

Fundamental of 
Business Eco-1 

Financial 
Accounting-

I 

Basic 
Statistics-I 

Tally 
Accounting 

Indian 
Constitution-

I 

Human Resouce 
Management 

Accountancy-1 

Communication in 
Business 

 

 
  થળ    :  કાંટ (ડીસા) 

  તારીખ  : ૧૦/૦૬/૨૦૨૨  

 

 

 

 

 

કોલેજ કાયાલયનો સમય સવારે ૦૮:૩૦ થી બપોરે ૧૨:૩૦ નો રહશે.ે 

 

કોલેજ હે પલાઈન નંબર : ૬૩૫૫૩૨૩૬૨૨  

 


