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કમ્પ્યુટરાઈઝ કાયાગલય
ગ્રંથાલય અને વાંચનાલય
લેડીઝરૂમ
N.S.S રૂમ
N.C.C રૂમ
SPORTS રૂમ
કમ્પ્યુટર રૂમ
ઓડીટોરીયમ
રમતર્મતનું લવશાળ મેદાન

અભ્યા્ના વવષયો
લવનયન લવદ્યાશાખા

B.A.
❖ ્ેમ-૧ અને ૨ : કુ લ પેપર- ૦૮
•
•
•
•
•
•

ફાઉન્ડેશન કમ્પપલસરી-FC અંગ્રજી
ે - પપેર-૧ ૫૦ માર્કસગ
ફાઉન્ડેશન ઈલેકટીવ – EC સંસ્કૃ ત-પેપર-૧ ૫0 માર્કસગ
કોર કમ્પપલસરી CC-પેપર-૨ ૨૦૦ માર્કસગ
કોર ઇલેકટીવ CE- પેપર-૨ ૨૦૦ માર્કસગ
ઈલેકટીવ ઓપન-EO-પપેર-૧ ૫૦ માર્કસગ
ઈલેકટીવ જનરીક EG-પેપર-૧ ૫૦ માર્કસગ

❖ ્ેમ-૦૩ અને ્ેમ-૦૪ કુ લ પેપર-૭
•
•
•

ફાઉન્ડેશન કમ્પપલસરી FC અંગ્રજી
ે -પેપર-૧ ૫૦ માર્કસગ
કોર કમ્પપલસરી CC-મુખ્ ય પેપર-3 ૩૦૦ માર્કસગ
કોર ઈલેકટીવ CE- ર્ૌણ પેપર-૨ ૨૦૦ માર્કસગ

❖ ્ેમ-૦૫ અને ્ેમ-૦૬ કુ લ પેપર-૦૭
•
•
•

ફાઉન્ડેશન કમ્પપલસરી- FC – અંગ્રજી
ે પેપર-૧ ૫૦ માર્કસગ
કોર કમ્પપલસરી CC- પેપર- ૫ ૫૦૦ માર્કસગ
ઈલેકટીવ જનલરક EG- પેપર- ૧ ૫૦ માર્કસગ

 નીચેના કોર કમ્પલ્રી (મુખ્ ય) અને કોર ઈલેકટીવ (પ્રથમ ગૌણ) વવષય ્મુહોમાાંથી
પ્ાંદગીનો કોઈપણ એક વવષય ્મૂહ પ્ાંદ કરી શકાશે.

કોરકમ્પલ્રી (મુખ્ ય)

કોર ઈલેકટીવ (પ્રથમ ગૌણ)

ર્ુજરાતી
ઈલતહાસ
સંસ્કૃ ત
સમાજશાસ્ત્ર
અંગ્રજી
ે

સમાજશાસ્ત્ર અથવા ઈલતહાસ અથવા સંસ્કૃ ત
ર્ુજરાતી અથવા ડીફે ન્સ સ્ટડીઝ
ર્ુજરાતી અથવા ડીફે ન્સ સ્ટડીઝ
ર્ુજરાતી અથવા ડીફે ન્સ સ્ટડીઝ
સમાજશાસ્ત્ર

ઈલેકટીવ ઓપન ફક્ત સેમ.-૧ અને સેમ.-૨ માટે નીચેનામાંથી
કોરકમ્પપલસરી અને કોર ઈલેકટીવ લસવાયનો એક લવષય ઈલેકટીવ ઓપન તરીકે પસંદ કરવાનો રહેશે.
“્ાંક્્ૃત અથવા ગુજરાતી અથવા ઈલતહાસ અથવા ્માજશાસ્ત્ર”

 વવવવધ અભ્યા્ક્રમ માટે વગસવાર ફીના દર.
B.A. વષસ – ૨૦૨૧-૨૨
્ેમેસ્ટર

્ેમેસ્ટર૧

્ેમેસ્ટર૨

્ેમેસ્ટર3

્ેમેસ્ટર૪

્ેમેસ્ટર૫

્ેમેસ્ટર૬

ભાઈઓ
બહેનો

૧૭૦૦
૧૧૦૦

૧૩૬૦
૭૬૦

૧૩૬૦
૭૬૦

૧૩૬૦
૭૬૦

૧૪૧૦
૮૧૦

૧૬૧૦
૧૦૧૦

➢ ડીફે ન્સ સ્ટડીઝ લવષયની પ્રેર્કટીકલ ફી સેમેસ્ટર-૨ માટે ૧૨૫ રૂ. અલર્થી આપવાની રહેશે.
➢ SC/ST/OBC અને લવકલાંર્ લવદ્યાથીઓને સરકારના નીલતલનયમો મુજબ સ્કોલરશીપના લાભ
મળશે.
➢ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવેલ દરેક લવદ્યાથીને ર્ુજરાત સરકારની શહીદવીર લકનારીવાલા વીમા
યોજના અંતર્ગત રૂ. એક લાખ આકલસ્મક વીમા કવચનો લાભ મળવા પાત્ર છે .
➢ સરકાર શ્રી અને યુલનવસીટી ના નીલતલનયમો મુજબ ફીના દર ફે રફારને આધીન રહેશે.

 કોલેજના કે મ્પ્માાં વશસ્ત અાંગેની ્ૂચનાઓ.
➢ કોલેજના દરેક લવદ્યાથી પાસે તેનું ઓળખપત્ર હોવું જરૂરી છે .
➢ લવદ્યાથીએ સમયપત્રક મુજબના વર્ગ – વ્યાખ્યાનમાં હાજરી આપવી અલનવાયગ છે . વ્યાખ્યાન
છોડી કે મ્પપસમાં ફરવું કે બેસવું નલહ.
➢ તાસ ના હોય તે સમયે લવદ્યાથીઓએ કૉલેજ લાઈબ્રેરી કે વાંચનાલયનો ઉપયોર્ કરવો.
➢ વર્ો ચાલુ હોય ત્યારે કોઈપણ લવધ્યાથીએ વર્ગખંડ આર્ળ અવરજવર કરાવી નલહ.
➢ કૉલેજ કે મ્પપસમાં લસર્ારેટ,પાન મસાલા, ર્ુટખા વર્ેર ે રાખવા તેમજ સેવન માટે પ્રલતબંધ છે .
➢ કોલેજની માલલમલકતને નુકશાન થાય તેવી પ્રવૃલિ કરાવી નલહ.
➢ કૉલેજ કે મ્પપસ કે તેની આસપાસના લવસ્તારમાં લવદ્યાથીઓ દ્વારા મારામારી, પજવણી,રેર્ીંર્
કે અન્ય ક્પીપણ પ્રકારનું ર્ેરવતગન જેવી બાબતો ર્ંભીર સજાને પાત્ર બનશે.
➢ કૉલેજ ભવનમાં મોબાઇલ વાપરવો નલહ.
➢ કોલેજમાં લવદ્યાથીએ હં મેશા લશસ્તબદ્ધ અને લવનયપૂણગ વતગવાનું રહેશે.
➢ લવદ્યાથીએ આંતલરક પરીક્ષાઓ કોલેજ ે લનયત કરેલા કાયગક્રમ પ્રમાણે આપણી રહેશે. આ
પરીક્ષાઓ પૈકી કોઈ પરીક્ષા કોઈપણ કારણોસર આપશે નલહ તો તેની જવાબદારી
લવદ્યાથીની રહેશે.
➢ કૉલેજ દ્વારા યોજાનાર સાંસ્કૃ લતક કાયગક્રમો, પ્રવૃલિઓ વર્રે માટે ના કાયગક્રમોમાં લવદ્યાથીઓએ
પ્રત્યક્ષ ભાર્ લેવો અને કૉલેજ આ સંદભગમાં જે વ્યવસ્થા ર્ોઠવે તે લવદ્યાથીએ માન્ય રાખવી.
➢ કૉલેજ સમય દરમ્પયાન લવદ્યાથી કોઈ નોકરી કરી શકશે નલહ. અને કૉલેજ સમય પછી નોકરી
કે કોઈપણ કામર્ીરી સ્વીકારતા પહેલાં લવદ્યાથીએ આચાયગશ્રીને લેલખત જાણ કરવાની રહેશે.
➢ ઉપરોક્ત કોઈપણ લનયમનો ભંર્ લવદ્યાથી વ્યલક્તર્ત કે સમુહમાં રહી કરશે તો આચાયગશ્રી
ધ્વારા લશક્ષાત્મક પર્લાં લેવાશે. જે તેણે માન્ય ર્ણવાનાં રહેશે.
➢ ઉપરોક્ત લનયમોનું પાલન કરવું ફરજીયાત છે . તેનો ભંર્ કરનાર લવદ્યાથી લશક્ષા અને દં ડને
પાત્ર બનશે. ર્ંભીર ર્ેરવતગણક
ુ ને કારણે લવદ્યાથીનો પ્રવેશ પણ રદ કરવામાં આવશે.

