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ન.ંરસીી ુ/ંરવશે/વાલિ્ય/૨૦૧૬/            તા. 
૨૦/૦૫/૨૦૧૬ 

 

િરરિર િ.ં-૧૩ 

બી. કૉમ. રથમ સેમે્ટર-રવેશ ંગે સચુિા 
 

બાબત :- શૈષલિક વ્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે રથમ વ્ષ  કોમસષમા ંસેમે્ટર-૧ ના વહોમા ંરવેશ માટેની અમિમા ં
કુવાની ચૂનાઓ/માહષદશષક પનયમો ંહે. 

 

રીમાન, 

 

માનનીય કુિપપતરીના આદેશ અનસુાર યપરો્ત બાબતે સિં્ન આ પુનવસીટી પવ્તારની કોમસષ કૉિેિના 
રથમ વ્ષમા ંસેમે્ટર-૧ મા ંરવેશ આપવાની કામહીરી ંહે નીચ ે િિાવેિ ચૂનાઓ અને  આદેશોનુ ંચુ્ ત 
પાિન કરવા પવનતંી છે. 
 

(અ) રવેશ ંહેની ચૂનાઓ કોમસષ માટે :- 

 

૧. માચષ-૨૦૧૬ ની ધો.-૧૨ની  પરીષામા ંપાસ થનાર અનામત અને લબન-અનામત બનં ેકષાના પવયાથીઓને 
રવેશપરો આપવાની, પરત ્વીકારવાની અને મેરરટ યાદીઓ કુવાની અને ફી િવેાની ્યવ્થા આ પરરપરમા ં
દશાષવેિ સમય પરક િુબ કોમસષ કૉિિેોર ફરીયાત રીતે અમિમા ં કૂી કાયષવાહી કરવાની રહશેે. 
 

૨. આપની કૉિેિમા ં પવયાથીઓન ે ે કોર-મિેકટીવ ( ુ્ ય પવ્ય), સબે્ટ, મિેકટીવ (હૌિ પવ્ય), 
ફાં્ડશેન અને સો્ટ ્કીિ કો્ીસ આપવા માહંતા હોય તેની મારહતી આપની કૉિેિના નોટીસ બોડષ પર 
પવયાથીને ્પ્ટ વચંાય ત ેરીતે કુશો. 
 

૩. શૈષલિક વ્ષ ૨૦૧૬-૧૭મા ંહત વ્ષ ૨૦૧૫-૧૬મા ંેટિા વહો હતા, તેમા ંવધારો કે ઘટાડો પુન.ની મજૂંરી 
વહર કોઇપિ સિંોહોમા ંકરી શકાશે નહં. 
 

૪. (અ) કોમસષ કૉિેિોર પવ્યો પવપવધતાને િીધ ેરવશે ફોમષ કોિેિ છાપીને માર ૂ. ૨૦/- રકમત ેપવધાથીઓને 
આપવાના/પવતરરત કરવાના રહશેે. 

(બ) પેપપિેટ,રોશર કે અ્ય ્વૂપના નામેથી ફોમષની રકંમત ૂ. ૨૦/- થી વધારે િઇ શકશે નરહ.  

૫. (અ) ફોમષ પરત િેતી વસતે પવ્યાથષને ફરીયાત પહંચ આપવાની રહશેે. 
(બ)  ંરેી, ગિુરાતી મા્યમ માટે ર િ ફોમષ પવધાથીઓ પાસે ભરાવવાનુ ંરહશેે. 
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(ક) કોમપિ સિંોહોમા ંફોમષ પરત િેતી વસત ેઓરીીનિ માકષશીટ િેવાની નથી. મેરીટ યાદી િુબ રવેશ  

આપતી વસતે  િ ઓરીીનિ  માકષશીટ િમ િવેી અને તા. ૩૧/૦૮/૧૬ (રનરોિમે્ટ ભરાયા) પછી િ   

પરત કરવુ,ં આ બાબતનો ચુ્ ત પિે અમિ કરવો. 
(ડ) રોફેશનિ કે પવપશ્ટ રેનીહ કોિેિોમા ંિો ચાલ ુવશે કોમ કોિેિ મજુંર થાય તેવા રક્સામા ંિ રવેશ રદ 
કરી શકશે. 
(મ) રકવાર રવેશ િીધા પછી  અ્ય કૉિેિમા ંરવશે આપવામા ંઆવશે નહં, આમ છતા ંકોમ કૉિેિ રવશે  
આપશે તો તે પવયાથીના રનરોિમં્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહં. 
 

૬. ડીવીઝન દીઠ મહતમ સં્ યા નીચે રમાિે રહશેે : 
(અ) કોમસષ કૉિેિ માટે : ૧૩૦ યપરાતં કૉિેિ દીઠ બે સીટો િ્કરી અને અધષિ્કરી દળોના કમષચારીઓના 
બાળકો માટે ફાળવવાની રહશેે. 
 

૭. દરેક કૉિેે નીચ ેરમાિ ે્પ્ટ ાહરેાત કૉિેિના રવેશ વાર પાસે કુવી (િપબો ઝેરોષમા ં કુવુ)ં 

 

(૧) હત વ્ષના કટ ઓફ મા્સષ (રસસી/રસટી/ઓબીસી/ઓપન કેટેહરી રમાિે) 

(૨) મેરીટ યાદીમા ંનામ આવતા ંરમશઃ ્યા ંપનયત સં્ યા સમા્ત થશે તયા ંરવશે બધં થશે.  

(૩) મેરીટ અનસુાર યાદીમા ંનામ આવવાથી રવેશ ફામનિ થતો નથી, આહળના મેરીટ ધરાવનાર કેટિા 
પવધાથી રવેશ િે છે તેના પર આધાર રાસે છે. 
(૪) અનેક કોિેિમા ં પવધાથી રવેશ અરીઓ િમા કરાવે છે તેથી િૂર કરતા વધારે સં્ યાની યાદી 
કુવામા ંઆવે છે અને પરરિામે બધાને રવેશ મળી શકશે તેમ માનવુ ંનરહ.  

(૫) ફી ભયાષ પછી સમાનપવયા શાસામા ં િવા માટે રવેશ કોઇપિ સિંોહોમા ં રદ થશે નહી. ઓરીીનિ 
ગિુપરક તા.૩૧/૦૮/૧૬ ધુી પરત મળશે નહી. (રનરોિમે્ટ ભરાયા પછી) 

(૬) માર રોફેશનિ – રેમનંહ કૉિેિોમા ં િવા માટે િ િો ચાલ ુ વ્ે કોમ કોિેિ મજુંર થાય તેવા 
રક્સાઓમા ં િ ગિુપરક પરત મળશે. ફી પુનવસીટીના પનયમો િુબ પરત મળશે. આ માટે પવયાથીર 
પરુાવો આપવો અપેલષત છે. 
(૭) મેરીટ યાદીઓ રક િ તારીસે તમામ કૉિેિોમા ં સવારે ૮:૦૦ વા્યે કુાશે. મેરીટ યાદી િુબ ફી 
્વીકારવાનો સમય બી. કૉમ અ્યાસરમમા ં સવારની કૉિેિોમા ં સવારે ૯-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કિાકે અને 
બપોરની તમામ કૉિેિોમા ં ૧૨-૦૦ થી ૪-૦૦ કિાક ધુી ફી ્વીકારવાની કાયષવાહી કરવાની રહશેે. 
પવયાથીર સમયસર હાિર રહવે ુ ંસીટોની યપિ્ધતાને આધારે રવેશ રરરયા ચાલ ુરહશેે. 
(૮) પનયત તારીસ ેફી નહં ભરનારનો રવેશ પર કોમ અપધકાર રહશેે નહં, આ બાબતે વાધંા-પવરોધ-પવવાદ 
સભંાળવામા ંઆવશે નહં. 
(૯) રવેશ માટે કોઇપિ રિ્ટ/મ્ય્થી સાથે નાિાકીય ્ય્હાર કરવો નહી.  
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(૧૦) પનયમાનસુાર ડીવીઝન દીઠ સં્ યા ભરામ િતા રવેશ બધં થશે. 
(૧૧) પોતાના રા્ત ટકાને્યાનમા ંરા્યા પસવાય ય્ચ ટકાવારીના કટ ઓફ પોમ્ટ ધરાવનાર કોિેિોમા ં
િ રવેશ ફોમષ ભરનારને રવેશ ના મળે તો કોિિે કે પુનવસીટી ની કોમ િવાબદારી રહશેે નરહ. આ માટેની 
રજૂઆત પુનવસીટીમા ંસાભંળવામા ંઆવશે નરહ 

(૧૨) રન.આર.આમ. ્વોટા મા ં પવધાથીને રવેશ આપવા માટે કોિેિ તરફથી પુનવસીટીની  પવૂષમજુંરી 
િેવાની રહશેે. પુનવસીટીની મજુંરી પસવાય આપેિ રવેશ મા્ય હિાશે નરહ. 
 

૮. દરેક કૉિેિ ચુ્ ત રીતે મેરીટ અનસુાર િ રવેશ આપશે. તે માટે નુી.ર ઓ્ઝવષર નીમેિા છે અને મેરીટ િી્ટ બહારનો 
રકપિ રવેશ આપવો નહી. અ્યથા તે રવેશ રદ હિાશે તથા તે પવયાથીનુ ંઅનરોિમે્ટ થશે નહી.  

(૧) અનામત કષાના પવયાથીઓને ાપતના પરુાવાની નકિ સાથે અરી આપવાની રહશેે. 
(૨) ાપતનુ ં રમાિપર ઇ્  ુ થવાનુ ં બાકી હોય તો રવેશ વસતે હહંામી રવેશ આપી ૧૦ રદવસમા ં               

“ હહંામી “ રજુ કરવાનો સાતરી પર િેવો. ૧૦ રદવસ પછી રવેશ રદ હિાશે તેમ િિાવવુ.ં 
(૩) બષીપચંના પવયાથીઓ પાસેથી ચાલ ુનાિાકીય વ ષ્નુ ંરીમીિેયર સરટિફીકેટ પવયાથીર રજુ કરવુ ંફરીયાત 

છે. રટિે કે માચષ ૨૦૧૬ પછીનુ ંરીમીિેયર સરટિફીકેટ િાવવાનુ ંરહશેે. 
(૪) રવેશ શીડ િુમા ં નકી કરાયા િુબ ઓપન મેરીટની યાદીમા,ં ગિુવતાના ધોરિ ે આવતા તમામ 

પવયાથીઓનો  સમાવેશ કાયષ બાદ િ અનામત કષામા ંઆવતા પવયાથીઓની મેરીટ યાદી ાહરે કરવાની 
છે.ઓપન મેરીટમા ંઆવતા પવયાથીઓને તે રમાિે રવેશ આપવો તેમને અનામત યાદીમા ંસમાવવા નહં, 
પુન. ની મજુંરીથી અનામત િ્યાઓ ઓપનમા ંબદિાવવાની રહશેે. 

(૫) અનામતની ટકાવારીની િ્યાઓ, ઓપન મેરીટનો સમાવેશ ફામનિ ના થાય તયા ં ધુી કોઇપિ સિંોહોમા ં
ભરવી નહી કે ઓપન કરવી નહં. અ્યથા આચાયષરીની કાયદેસરની સપંિૂષ િવાબદારી રહશેે. 
(૬) અનામત િ્યાઓની ટકાવારી      ડીવીઝન દીઠ  

(અ) અનુ લુચત ાપત           ૭% 

(બ) અનુ લુચત િનાપતઓ          ૧૫% 

(ક) સામાજિક અને શૈષલિક રીતે પછાત વહષ       ૨૭% 

        (ડ) મરહિા અનામત                                     સરકારરીના પનયમ િુબ         

(હ) લબન અમાનત આથીક રીતે નબળા વહો (UEWS)       ૧૦% 

(ઇ) પવકિાહં ............. ૩% (તમામ કષામા ંસમાપવ્ટ) 

 (અ) અનામત િ્યાઓ કુિ ૫૯% રહશેે. 
 (બ) ઓપન િ્યાઓ ૪૧% રહશેે. 
Special Provision for Concession for the wards of kashmiri migrant (MHRD Letter No.3-1/2012 NER-

Dated:7
th

 March-2013 

 

(i) Relaxation in CUT OFF percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement. 
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(ii) Increase in intake capacity up to 5% course-wise. 

(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution. 

(iv) Waiving of domicile requirements.  

 

૯. ગિુવતા યાદીઓ તૈયાર કરતી વસતે રક કરતા વધારે રયતને પાસ થયેિા પવધાથીઓના દરેક 
વ્ષદીઠ/રાયિ દીઠ ૧૫ ગિુ કુિ ગિુમાથંી  ઓછા કરી મેરીટ યાદીમા ં સમાવવા. માચષ-૨૦૧૬ પહિેા પાસ 
થયેિા પવધાથીને, કોિેિમા ં૨૦૧૬ન પાસ થયેિા પવધાથીઓને રવેશ આ્યા બાદ િ િ્યા સાિી રહ ેતો િ 
રવેશ આપવો.  

 

૧૦. ફોમષ િેવાની તારીસ સમા્ત થયા પછી બોડષ માથંી ે પવયાથીઓના પરરિામ મોડા ાહરે થયા હોય કે 
ધુારો વધારો થયો હોય તેવા પવયાથીઓના ફોમષ કારિો સાથેની િેલસત અરી  િઇ, મેરીટમા ંઆવતા હોય તે 

રમ િુબ અને િ્યા સાિી હોય તેવા રવેશ આપવાનુ ંરાસવુ.ં 
 

૧૧. તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ પછી માકષસીટ પરત કરતી વસતે કોિેે  “રથમ સેમે્ટરમા ં.......................... કોિેિ 
“ રવેશ આપેિ છે તેવુ ંરપબોસ સીિ કે પસકો તારીસ સાથે માકષસીટ પાછળ િહાવી, આચાયષરીર સહી કરી 
માકષસીટ પરત કરવી. 
 

૧૨. ગિુરાત રચ.રસ.સી. બોડષ માથંી પાસ થયેિા પવયાથીઓ તેમિ સી.બી.રસ.મ. બોડષ (ગિુરાત ્ટેટ) 
પસવાયના પવયાથીઓને કોમપિ સિંોહોમા ંરી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટીના રોપવઝનિ રિીીબીિીટી સટીફીકેટ 
પસવાય રવેશ આપવો નહં. 
 

૧૩. રવેશ મેળવનાર પવયાથીઓની ફી ્વીકારતી વસતે અસિ માકષશીટ અને રનરોિમે્ટ માટે રિ ફોટા અચકૂ 
િેવા અને રવેશ કાયષ પ ૂ ું ન થાય તયા ં ધુી, સાસ સિંોહો પસવાય અસિ ગિુપરક પરત કરવુ ંનહં, સદર ુ ં
પનયમો ચુ્ તપિ ેઅમિ કરવો. કોમપિ સિંોહોમા ંઆ માટે પવયાથીઓને પુનવસીટીમા ંમોકિવા નહં. 
 

૧૪. પવ્યો અને રવેશની પારતા બાબતે સપંિૂષ ચકાસિી કરીને િ  આચાયષરીર રવેશ આપવો. એિરો્મે્ટ 
ફોમમ બાબતે યવુિવસીટી તરફથી અલગથી િરરિર કરવામા ંઆવશે. 
 

૧૫.  નોટીસ બોડષ યપર ે રવેશ યાદીઓ કુાય તેની નકિ ફરીયાત રીતે સાિંના ૫:૦૦ વા્યા ધુીમા ં
ૂબૂ/મ-મેિ (registrar@sggu.ac.in) પર રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટીમા ંનીચ ેદશાષવેિ પરકમા ંઆપવાની 
છે. તેમા ંટકાવારી અચકૂ િસેિ હોવી િોમર. 
તારીસ__________ રવેશ યાદી ન.ં___________ કૉિેિનુ ં નામ____________ 

મા્યમ___________ 

રમ  પવયાથીનુ ંનામ પવયાથીના રા્ત ટકા  કેટેહરી   રચ.રસ.સી. રીમાકષ િો હોય તો 



રી ગોવવંદ ગુૂ  યવુિવવસિટી  

(ગજુરાત એ્ટ િ.ં ૨૪/૨૦૧૫ વારા ્થાવિત) 
Shri Govind Guru University  

( Established vide Gujarat Act No. 24/2015) 
સરકારી પોલિટેકનીક કેપ્સ                          Government Polytechnic Campus 
હદ્પરુ, હોધરા                                      Gadukpur, Godhara 

જિ્િો પચંમહાિ પપન કોડ 3                          Dist. Panchmahals Pin Code 389001 

  
       5 

 

  

               બેઠક ન.ં/માકષશીટ ન.ં 
  ૧        ૨             ૩     ૪         ૫   ૬ 

 

 ંરેી મા્યમ/ગિુરાતી મા્યમ માટે િો રવેશના અિહ પનયમો હોય તો, આ પનયમોની નકિ અવ્ય          
રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટીને મોકિી મજુંરી િેવી. તે પસવાય અિહ પનયમો રાસવા નહં. 
 

૧૬.  N.R.I. કવોટાની કવોટાની યાદી ફરીયાત રીતે નોટીસ બોડષ યપર ાહરે કરવી. 
 

૧૭. અનામત કષાના પવયાથીઓની િ્યાઓ 

(અ) ઓપન કેટેહરીમા ંરા્સફર કરતા પહિેા પુનવસીટીને પવૂષમજુંરી િવેી ફરીયાત છે. 
(બ) દરેક કૉિેિ મેરીટ યાદી  : ૧-૨ ............ યૂા બાદ ફી િેવાના છે્િા રદવસ પછી રક રદવસ વધારવાનો 
આહળની યાદીના પવયાથીઓને (ફી ભરવાનો/રવેશ િેવાનો) આપવો, સાથે સાથે કેટિીક િ્યાઓ સાિી છે તે 
નોટીસ બોડષ પર ્પ્ટ કૂવુ.ં મેરીટ યાદીઓ રિ થી ચાર િ્યાર કુવી. પસયરુીટીની પાકી ્યવ્થા કરવી, 
ેથી અ્યવ્થાને ્થાન ના રહ.ે 
 

૧૮. રવેશ આ્યા બાદ િો િ્યાઓ સાિી રહતેી હોય તો યપિ્ધતાના આધારે કે્ર સરકાર/રા્ય સરકારના 
કમષચારીઓ કે ેમની બદિી રી ગોવવંદ ગુૂ  યવુિવસીટી મા ંથઇ છે તેમના બાળકોને ગિુવતાના ધોરિે રવેશ 

 આપવો. 
 

૧૯. રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવસીટી વારા રવેશ રરરયા પનયમો િૂબ થાય છે કે કેમ તે તપાસ માટે ઓ્ઝવષર 
પનમવામા ંઆવશે તેવો કુિપપતરીને સીધો રીપોટષ આપશે. તેઓે મારહતી માહંે તે કોિેિઓર આપવાની રહશેે. 
 

૨૦. કૉિેિમા ં પવયાથી/પવયાથીનીની રેહંહ ન થાય તે િોવાની િવાબદારી ે તે સં્ થાની રહશેે. ે 
પવયાથી/પવયાથીની રેહંહ કરતા પકડાશે તો તેનો રવેશ રદ થશે. આ ચુનાનો ચુ્ ત પિે અમિ કરવો. આ 
ચુનાની મારહતી રવેશ ફોમષમા ંઆપવી અને તેમા ંવાિીની સહી િેવી. 

 

૨૧. માન. કુિપપતરી વારા પન ુ્ ત પુનવસીટીના કોમપિ રપતપનપધ પુનવસીટીના ઓથોરીટી પર સાથ ેે ત ે
કૉિેિનો સપંકષ કરી રડમીશન ંહેની તપાસ કરશે તેમિ તે ંહેનો કોિેિનો રેકોડષ ર્ટીરી તેમિ આચાયષરીર 
બતાવવાનો રહશેે. તે ંહ ે િો કાયષવાહીમા ં કોમપિ રકારની ચકૂ કરવામા ં આવશે તો તે અ્વયેની સમર 
િવાબદારી આચાયષરીની રહશેે. 
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વાલિ્ય – રી ગોવવંદ ગુૂ  યવુિવસીટી પવ્તારમા ં– ઓપન – અનામત 

રથમ સેમે્ટર બી.કૉમ.મા ંમેરીટ યાદીઓના આધારે રવેશ કાયષવાહીનુ ંસમય પરક -૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

 

રમ કાયષવાહી  રથમ વ્ષ બી.કૉમ. 

)૧(  કૉિેિો વારા પવધાથીઓને રવેશ ફોમષનુ ંપવતરિ  ૨૫/૦૫/૨૦૧૬ થી 

)૨(  કૉિેિો વારા રવશે ફોમષ પરત ્વીકારવા  
૨૫/૦૫/૨૦૧૬ થી 
૦૪/૦૬/૨૦૧૬ 
ધુી 

)૩(  ઓપન અને અનામત મેરીટ રથમ યાદીની ાહરેાત  ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ 

)૪(  

ઓપન અને અનામત મેરીટ રથમ યાદીના પવધાથીઓને ફી 
્વીકારવાનો સમય સવારે ૯:૦૦ થી.........  

૦૮/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૧/૦૬/૨૦૧૬ 
ધુી 

)૫(  ઓપન અને અનામત મેરીટ ની બીી યાદીની ાહરેાત  ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ 

)૬(  

ઓપન અને અનામત મેરીટ બીી યાદી રમાિ ેફી ્વીકારવાનો 
સમય સવારે ૯:૦૦ થી...... 

૧૧/૦૬/૨૦૧૬ થી 
૧૭/૦૬/૨૦૧૬ 
ધુી 

)૭(  

િૂર પડય ેઅનામત કેટેહરીની સાિી સીટો માટે પુનવસીટીની 
પવૂષમજુંરી મેળવવી અને પુનવસીટી ની ચુના િુબ આ સીટો 
ભરવી. 

૨૩/૦૬/૨૦૧૬ 

)૮(  રથમ વ્ષ સેમે્ટર૧ નો શષૈલિક રારંભ ૨૩/૦૬/૨૦૧૬ 

 

 
 

 

કુિસલચવ 

રી હોપવંદ ગુૂ  પુનવપસિટી 
હોધરા 

 

 

નકિ સાદર રવાના – 

૧. તમામ વાલિ્ય પવયાશાસાની કૉિેિોના આચાયષરીઓ તરફ ાિ તથા કાયષવાહી સા ું 

૨. ય્ચ પશષિ કપમનરરી, ીવરાિ મહતેા ભવન, હાધંીનહર ાિ સા ું. 


