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1. આ કોલેજ મ ાં B.A. SEM-1 મ ાં પ્રવેશ મેળવવ  ઈચ્છત  વવધ ર્થીઓએ પ્રવેશ ફોમમ online 

ભરવ ન  રહશેે. 

2. પ્રવેશ અંગેની સચૂનાઓ વવધ ર્થીઓએ ધ્યાનથી વાાંચવી. 

3. જે વવધ ર્થીને ૫૦% કે તેર્થી વધ ુટક  ધર વત  હોય, તર્થ  વર્મ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ મ ાં પ્રર્થમ 

પ્રય સે પ સ કરેલ હોય, તેઓને જ હ લમ ાં વહલે  તે પહલે  ન  ધોરણે ત . ૦૬/૦૬/૨૦૨૨ 

ર્થી તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૨ ને સમય સવ રે ૧૦:૦૦ ર્થી ૦૧:૦૦ વ ગ્ય  સધુી પ્રવેશ આપવ મ ાં 

આવશે. 

4. અરજીપત્રક માાં દશાાવેલ બધીજ વવગતો વવધાથીએ ભરવાની રહશેે. ખોટી કે અધરુી માહહતી 

ભરનાર વવધાથીનુાં ફોમા રદ ગણાશે. 

5. વવધાથીએ વવષય પસાંદગી કરવાની હોય, તે માટે કોષ્ર્ક - ૧ (નીચ ેઆપેલ છે.) મજુબ પસાંદ 

કરવાના રહશેે. અરજી કરતી વખત ેવવધાથી દ્વારા જે વવષય પસાંદ કરવામાાં આવેલ હશ ેતે 

જ આખરી રહશેે. (એડસર્મશન કન્ફર્મટ થયા બાદ સવર્ય પ દંર્ી ર્મા ંકોઇપણ ફેરફાર થઈ શકશે 

નક્રહ જેની સવધાથીએ ર્ભંીર નોંધ લેવી.) 

6. અરજીપત્રક સાથ ેનીચ ેજણાવેલ અસલ (Original) પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના 

રહશે.ે 

a. 10th ઓહરજનલ માકાશીટ (જો એક કરતા વધ ુપ્રયત્નો હોય તો બધી જ) 

b. 12th ઓહરજનલ/ઓનલાઇન માકાશીટ (જો એક કરતા વધ ુપ્રયત્નો હોય તો બધી જ) 

c. શાળા છોડયા અંગ ેન ુપ્રમાણપત્ર (LC)  

d. આધારકાડા 

e. અનામત કેટેગરી અથવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લેવા માગતા હોય તો તે અંગ ે

નુાં જાવતનુાં પ્રમાણપત્ર. (લાગ ુપડત ુહોય તો) 

f. SEBC/OBC કેટેગરીના વવધાથીએ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ પછીનુાં ગજુરાત સરકારના સત્તાધારી 

સત્તા દ્વારા આપવામાાં આવલે નોન હિમીલેયર સટીહફકેટ (NCL). (લાગ ુપડત ુહોય તો) 

g. શારીહરક અસક્ત અરજદાર માટે વસવવલ સર્જન અથવા સમકક્ષ અવધકારીએ ફાળવેલ 

શારીહરક અશક્તતાનુાં પ્રમાણપત્ર. (લાગ ુપડત ુહોય તો) 
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h. ત જેતરમ ાં પડ વેલ પ સપોટમ  સ ઈઝ નો ફોટો ૩.૫ * ૪.૫ cm કલર ફોટો (સફેદ બેકગ્ર ઉંડ 

વ ળો ફોટો જ મ ન્ય રહશેે) 

7. વવધ ર્થીએ ઓનલ ઈન ફોમમ ભરી કોલેજમ ાં ડોક્યમેુન્ટની ચક સણી મ ટે રૂબરૂ આવે તે સમયે 

જરૂરી બધ  જ અસલ પ્રમ ણપત્રો તર્થ  અરજીપત્રકમ ાં જણ વ્ય  મજુબ ન  સ્વ-પ્રમ ણણત 

પ્રમ ણપત્રોની બે (૨) નકલ સ રે્થ પ્રવેશ સવમવત સમક્ષ રજુ કરવ ન  રહશેે. 

8. સમગ્ર પ્રવેશ પ્રહિયા દરમ્યાન વવદ્યાથી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ખોટી માહહતી આપવામાાં આવેલ 

હશ ેતો તે અરજી/પ્રવેશ રદ કરવાને પાત્ર થશે. 

9. એડસર્મશન ફી એક વખિ ભરાઈ ર્યા બાદ પરિ આપવાર્મા ંઆવશે નહીં. 

10. જો વનયત સમયમ ાં વવધ ર્થી ફી ભરવ મ ાં અર્થવ  ડોક્યમેુન્ટ ચક સણી પ્રક્રિય મ ાં વનષ્ફળ જશે 

તો તેનો પ્રવેશ પરનો હક રદ કરવ મ ાં આવશે. 

11. NCC ની ભરતી પ્રહિયા એડવમશન થઇ ગયા બાદ વેબસાઇટ પર તારીખ મકુવામાાં આવશે. 

તે માટે કોઇ પણ જાતનુાં અલગથી ફોમા ભરવાનુાં રહતે ુાં નથી. 

12. આચાયટશ્રી િથા પ્રવેશ કમિટી નો મનર્ણય આખરી રહશેે 

13. વવદ્યાથીએ વગો વનયવમત ભરવાના રહશેે. સરકારશ્રી તરફથી મળતી વખતો વખત ની તમામ 

સચૂનાઓ કૉલેજની વેબસાઇટ પર મકુવામાાં આવશ ેતથા કોલેજના નીવત વનયમોનુાં પાલન 

કરવાનુાં રહશેે. જો વવદ્યાથી દ્વારા આ વનયમોનુાં પાલન કરવામાાં નહી આવે તો તેનો પ્રવેશ રદ 

કરવાન ેપાત્ર થશે. 

14. દરેક વવદ્યાથી પાસે વશસ્ત અને સવુ્યવહારનો આગ્રહ રાખવામાાં આવે છે. 

15. વવધાથીઓ માટે કોલેજમાાં શૈક્ષણણક કાયા માટે સમય સવ રે ૧૦:૦૦ ર્થી બપોરે ૩:૩૦ કલ ક 

નો રહશેે. 

પ્રવેશ ફી (સેમેસ્ટર - ૧ મ ટે) 

* સરકારશ્રી અને સૌરાષ્ટ્ર યવુનવવસિટીની ધારાધોરણ મજુબ ફી ના માળખામાાં ફેરફાર 
થઇ શકે છે. 
  

BOYS મ ટે ફી  ૧૨૦૦/- 
GIRLS મ ટે ફી ૬૦૦/- 
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સવર્ય પ દંર્ી ર્માર્ટદશટન કોષ્ર્ક ૧ 
મખુ્ય સવષ્ય 

Core(Main) Subject 

પ્રથર્મ ર્ૌણ ૧ 

Elective 1 

દ્વિસિય ર્ૌણ ૨ 

Elective 2 

English 

(અંગ્રેજી) 

Gujarati 

(ગજુરાતી) 

Geography (ભગૂોળ) 

History (ઈવતહાસ) 

Political Science (રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Hindi 

(હહન્દી) 

Economics (અથાશાસ્ત્ર) 

History (ઈવતહાસ) 

Philosophy (તત્વજ્ઞાન) 

Sanskrit 

(સાંસ્કૃત) 

Economics (અથાશાસ્ત્ર) 

Geography (ભગૂોળ) 

Philosophy (તત્વજ્ઞાન) 

Political Science (રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Gujarati 

(ગજુરાતી) 

English 

(અંગ્રેજી) 

Geography (ભગૂોળ) 

History (ઈવતહાસ) 

Political Science (રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Hindi 

(હહન્દી) 

History (ઈવતહાસ) 

Psychology (મનોવવજ્ઞાન) 

Sociology (સમાજશાસ્ત્ર) 

Sanskrit 

(સાંસ્કૃત) 

Geography (ભગૂોળ) 

Psychology (મનોવવજ્ઞાન) 

Political Science (રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Sociology (સમાજશાસ્ત્ર) 

Hindi 

(હહન્દી) 

Gujarati 

(ગજુરાતી) 

History (ઈવતહાસ) 

Psychology (મનોવવજ્ઞાન) 

Sociology (સમાજશાસ્ત્ર) 

English 

(અંગ્રેજી) 

Economics (અથાશાસ્ત્ર) 

History (ઈવતહાસ) 

Philosophy (તત્વજ્ઞાન) 

Sanskrit 

(સાંસ્કૃત) 

Economics (અથાશાસ્ત્ર) 

Philosophy (તત્વજ્ઞાન) 

Sociology (સમાજશાસ્ત્ર) 

Psychology (મનોવવજ્ઞાન) 
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મખુ્ય સવષ્ય 

Core(Main) Subject 

પ્રથર્મ ર્ૌણ ૧ 

Elective 1 

દ્વિસિય ર્ૌણ ૨ 

Elective 2 

Sanskrit 

(સાંસ્કૃત) 

English 

(અંગ્રેજી) 

Economics (અથાશાસ્ત્ર) 

Geography (ભગૂોળ) 

Philosophy (તત્વજ્ઞાન) 

Political Science (રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Hindi 

(હહન્દી) 

Economics (અથાશાસ્ત્ર) 

Psychology (મનોવવજ્ઞાન) 

Philosophy (તત્વજ્ઞાન) 

Sociology (સમાજશાસ્ત્ર) 

Gujarati 

(ગજુરાતી) 

Geography (ભગૂોળ) 

Sociology (સમાજશાસ્ત્ર) 

Psychology (મનોવવજ્ઞાન) 

Political Science (રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Economics 

(અથાશાસ્ત્ર) 

Geography 

(ભગૂોળ) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

History 

(ઈવતહાસ) 

English (અંગ્રેજી) 

Hindi (હહન્દી) 
Psychology 

(મનોવવજ્ઞાન) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Political Science 

(રાજ્યશાસ્ત્ર) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Sociology 

(સમાજશાસ્ત્ર) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Geography 

(ભગૂોળ) 

Economics 

(અથાશાસ્ત્ર) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

History 

(ઈવતહાસ) 

English (અંગ્રેજી) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Philosophy 

(તત્વજ્ઞાન) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Psychology 

(મનોવવજ્ઞાન) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Sociology 

(સમાજશાસ્ત્ર) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 
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મખુ્ય સવષ્ય 

Core(Main) Subject 

પ્રથર્મ ર્ૌણ ૧ 

Elective 1 

દ્વિસિય ર્ૌણ ૨ 

Elective 2 

History 

(ઈવતહાસ) 

Economics 

(અથાશાસ્ત્ર) 

English (અંગ્રેજી) 

Hindi (હહન્દી) 
Geography 

(ભગૂોળ) 

English (અંગ્રેજી) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Philosophy 

(તત્વજ્ઞાન) 

English (અંગ્રેજી) 

Hindi (હહન્દી) 
Psychology 

(મનોવવજ્ઞાન) 

Hindi (હહન્દી) 
Gujarati (ગજુરાતી) 

Political Science 

(રાજ્યશાસ્ત્ર) 

English (અંગ્રેજી) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sociology 

(સમાજશાસ્ત્ર) 

Hindi (હહન્દી) 
Gujarati (ગજુરાતી) 

Philosophy 

(તત્વજ્ઞાન) 

Geography 

(ભગૂોળ) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

History 

(ઈવતહાસ) 

English (અંગ્રેજી) 

Hindi (હહન્દી) 
Psychology 

(મનોવવજ્ઞાન) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Political Science 

(રાજ્યશાસ્ત્ર) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Sociology 

(સમાજશાસ્ત્ર) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Sociology 

(સમાજશાસ્ત્ર) 

Economics 

(અથાશાસ્ત્ર) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Geography 

(ભગૂોળ) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

History 

(ઈવતહાસ) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Hindi (હહન્દી) 

Philosophy 

(તત્વજ્ઞાન) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Political Science 

(રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 
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મખુ્ય સવષ્ય 

Core(Main) Subject 

પ્રથર્મ ર્ૌણ ૧ 

Elective 1 

દ્વિસિય ર્ૌણ ૨ 

Elective 2 

Psychology 

(મનોવવજ્ઞ ન) 

History 

(ઈવતહ સ) 

Gujarati (ગજુર તી) 

Hindi (હહન્દી) 
Philosophy 

(તત્વજ્ઞ ન) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Economics 

(અર્થમશ સ્ત્ર) 

Hindi (હહન્દી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Geography 

(ભગૂોળ) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Political Science 

(રાજ્યશાસ્ત્ર) 

Gujarati (ગજુરાતી) 
Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Political Science 

(ર જ્યશ સ્ત્ર) 

History 

(ઈવતહાસ) 

Gujarati (ગજુર તી) 

English (અંગ્રેજી) 

Sociology 

(સમાજશાસ્ત્ર) 

Gujarati (ગજુર તી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Economics 

(અર્થમશ સ્ત્ર) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Philosophy 

(તત્વજ્ઞ ન) 

English (અંગ્રેજી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 

Psychology 

(મનોવવજ્ઞ ન) 

Gujarati (ગજુર તી) 

Sanskrit (સાંસ્કૃત) 
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ઓનલાઈન ફોર્મટ અંરે્ ની  રળ  ર્મજુિી 
અનિુર્મજ્ઞણકા 

િર્મ સવર્િ પેજ 
1.  ઓનલાઇન રજીતરેશન કઇ રીિે કરવુ ં ૯ 
2.  લોજ્ઞર્ન કેવી રીિે કરવુ ં ૧૧ 
3.  લોજ્ઞર્ન થયા બાદ અરજીપત્રક કેવી 

રીિે ભરવુ ં
૧૨ 

4.  ફોર્મટ ક્રરવ્ય ુઅને ફાઇનલ  બસર્મર્ ૧૭ 
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1. ઓનલાઇન રજીતરેશન કઇ રીિે કરવુ ં
• સૌ પ્રથમ www.dhcollege.ac.in લીંક પર જવુાં 
• ત્યા ADMISSION બટન પર ક્ક્લક કરવુાં. 
• ત્યારબાદ નીચ ેમજુબની screen દેખાશ.ે  

 

 
 

• અહહ તમારે New Registration બટન પર ક્ક્લક કરશો ત્યારબાદ નીચ ે
મજુબની screen દેખાશે. 

• અહહ તમારે 12th ની માકાશીટ મજુબ નુાં નામ, બેઠક િમાાંક, વષા, મોબાઇલ 
નાંબર, ઇ-મેઇલ તથા જન્મ તારીખ ની વવગતો ભરવી. 

• ત્યારબાદ સ્િીન ઉપર જ તમન ેUser ID & Password દેખાશે, ત ેસાચવીન ે
રાખવા. 

http://www.dhcollege.ac.in/
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• બધી જ સવર્િો ભરાઇ જાય ત્યાર બાદ Register બર્ન પર ક્લલક કરવુ ંઅને 
screen ઉપર િર્મને User ID & Password દેખાશે. િે  ર્મગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રકયા 
દરસર્મયાન િર્મારે  ાચવીને રાખવાના રહશેે. 
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2. લોજ્ઞર્ન કેવી રીિે કરવુ ં
• User ID & Password ર્મળ્યા બાદ િે િર્મારે અક્રહ આ ફોર્મટર્મા ંદશાટવવા 

 
• ત્યારબાદ Login બર્ન પર ક્લલક કરવુ.ં 

 
 
 
 
 

  



શ્રી ધર્મેંદ્રસ િંહજી આર્ટ  કૉલેજ, રાજકોર્ ૨૦૨૨-૨૩ 
 

12 | P a g e  
 

3. લોજ્ઞર્ન થયા બાદ અરજીપત્રક કેવી રીિે ભરવુ ં
• લોજ્ઞર્ન થયા બાદ િર્મને બધી જ સચૂનાઓ આવશે. િે ધ્યાનથી વાચંી – 
 ર્મજી I Agree & Continue બર્ન પર ક્લલક કરવુ ં

• ત્યારબાદ આ મજુબનુ ંPersonal Details નુ ંstep દેખાશે. 

 
• અક્રહ િર્મારે જરૂરી બધી જ સવર્િો દશાટવી, Save & Continue બર્ન પર 
ક્લલક કરવુ ં
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• ત્યારબાદ આ મજુબનુ ંCorrespondence Details નુ ંstep દેખાશે. 
• અક્રહ િર્મારે તથાસનક (Local) િથા કાયર્મી (Permanent)  રનામુ ંલખવુ ં

 

 
 

• ત્યારબાદ Save & Continue બર્ન પર ક્લલક કરવુ ં
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• ત્યારબાદ આ મજુબનુાં Education Details નુાં step દેખાશ.ે 
• અહહ તમારે ધો. ૧૦ તથા ધો. ૧૨ ની વવગતો ભરવી. 
• જો એક કરતા વધ ુપ્રયત્નથી (Try) પહરક્ષા પાસ કરેલ હોય, તો બેઠક િમાક 

માાં છેલ્લી પરીક્ષા ના બઠેક િમાાંક નાખવા તથા Obtained Marks માાં પાસ 
કરેલ બધા જ વવષયો નો ટોટલ ગણુ લખવા. 
 

 
 

• ત્યારબાદ Save & Continue બર્ન પર ક્લલક કરવુ ં
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• ત્યારબાદ આ મજુબનુ ંSubject Selection નુ ંstep દેખાશે. 

 
• અક્રહ િર્મારે સવર્ય પ દંર્ી કરવાની હોય, ધ્યાનથી,  ર્મજી સવચારીને સવર્ય 
પ દં કરવા. પ્રવેશ કન્રર્મ થયા બાદ સવર્ય ફેરબદલ કરી શકાશે નક્રહ. 

• સવર્ય પ દં કરવા ર્મારે્ કોષ્ર્ક ૧ (નીચે આપેલ છે) મજુબ જોઇને પ દં 
કરવા. 

• વવષય પસાંદગી થઇ જાય, ત્યારબાદ Save & Continue બર્ન પર ક્લલક 
કરવુ ં
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• ત્યારબાદ આ મજુબનુાં Upload Documents નુાં last step દેખાશ.ે 
• અહહ તમારે બધા જ અસલ ડોક્યમુેંટ ના ફોટા પાડીને (ફોટા માાં બધ ુ

વ્યવસ્સ્થત દેખાય ત ેમજુબ), અન ેતનેી સાઇઝ 500 KB થી વધે નહહ ત ે
મજુબ અપલોડ કરવા. 

• ધો. ૧૦ તથા ધો. ૧૨ માાં એક કરતા વધ ુપ્રયત્નો (Try) થી પહરક્ષા પાસ 
કરેલ હોય તો બધી જ માકાશીટ ના ફોટા પાડી, તનેી એક જ PDF માાં જ 
બધી ભગેી કરી તેની ફાઇલ બનાવી ન ેઅપલોડ કરવી. 

• Profile Photo તથા Signature આપેલ સચૂના મજુબ ની સાઇઝ નો તથા 
સફેદ બેકગ્રાઉન્ડ વાળો જ અપલોડ કરવ.ુ 

 
• ત્યારબાદ Save & Continue બર્ન પર ક્લલક કરવુ ં
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4. ફોર્મટ ક્રરવ્ય ુ
• અહહ તમન ેબધી જ વવગત દશાાવત ુાં ફોમા હરવ્ય ુકરવા માટે ખલુશે. 
• બધી જ વવગતો ધ્યાનથી વાાંચી, કોઇપણ સ્પેણલિંગ ની ભલૂ ન રહ ેત ેમજુબ 

ચકાસવી. 
• જો કોઇ ભલૂ જણાઇ તો સૌથી નીચ ેતમન ેEdit Application ન ુબટન દેખાશ.ે 

તેના પર ક્ક્લક કરવાથી તમારુ ફોમા ફરીથી Edit મોડમાાં ખલુશ ેઅન ેજરૂરી 
ભલૂો સધુારી ન ેફરી થી Save & Continue બટન પર ક્ક્લક કરવુાં. 

• જો કોઇ ભલુ ના જણાય તો સૌથી નીચ ેCheckbox પર ક્ક્લક કરી Confirm 
Application બટન પર ક્ક્લક કરવુાં અન ેત્યારબાદ Print બટન પર ક્ક્લક કરી 
ન ેતનેી વપ્રિંટ તમારે સાચવવી. 

• ખા  નોંધઃ એક વખિ Confirm Application બર્ન પર ક્લલક કયાટ બાદ 
કોઇપણ  જંોર્ોર્મા ંફરીથી Application Edit થઇ શકશે નક્રહ. િેની ર્ભંીર 
નોંધ લેવી. 

 


