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સરકારી િવનયન અને વાિણજય કૉલેજ, થરાદ 

BA / B.Com. Sem-1 માં વેશ માટે ઓનલાઇન ફોમ ભરવા માટેની સૂચના 

 સરકારી િવનયન અને વાિણજય કૉલેજ, થરાદ ખાતે B.A./B.Com. સેમે ટર-1 માં 

રે યુલર અ યાસ મમાં વેશ મેળવવા ઇ છતા િવ ાથ ઓએ તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૨ થી 

તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૨ સુધી www.gacctharad.in ઉપર લૉગ ઇન થઈને ઓનલાઇન 

ફોમ ભરી સબિમટ કરાવવાનું રહેશે. ઓનલાઇન ફોમ સબિમટ કયા પછી  તેની હાડ કોપી 

(િ ટ કોપી) મેળવી લેવી.   

 હોય માચ-2021 અને તેના પછી ધો-12 પાસ કરેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓને વેશ માટેની 

થમ તક આપવામાં આવશે. અ ય િવ ાથ ઓને વેશ કામગીરી પૂણ થયેથી ખાલી જ યા 

હશે તો વેશ આપવા િવચારણા કરવામાં આવશે.   

 ઓનલાઈન ફોમ ભયા પછી તમામ ડૉ યુમે ટ અને ફોમ કોલેજમાં જમા કરાવવાના રહેશે.   

 જ રી માણ પ ો :- 

 ઓનલાઈન ભરેલ ફોમની િ ટ  

 શાળા છોડયાનું માણપ  

 HSC(ધો.12)ની માકશીટ 

 ટાયલ સટ ફકેટ 

 િત અંગેનું માણપ  (  લાગુ પડતું હોય તો) 

 નોન- ીિમલેયર સટ ફકેટ (  લાગુ પડતંુ હોય તો) 

 આિથક પછાત માણપ  (EWS) (  લાગુ પડતું હોય તો) 

 માચ – 2022 પહેલા ધો.12 પાસ કરેલ હોય આજ દન સુધી કોઈ અ યાસ કરેલ નથી તે 

મતલબનું સોગંદનામું  અથવા અ યાસ કરેલ હોય તો તેના આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના 

રહેશે.  

(તમામ માણપ ો વ માિણત-સહી કરી રજૂ કરવાના રહશે.) 

આ ામાણપ ો ફોમ 

ભયા પછ  ફોમની 

િ ટ સાથે કોલેજમા ં

જમા કરાવવાના 

રહશ.ે  
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 િવ ાથ એ ફોમ ભરતી વખતે H.S.C. ના ગુણમાં કુલ 700 માથી મેળવેલ ગુણ જ લખવાના 

રહેશ.ે (કો યુટર અને કૃિષ જવેા િવષયોના ેકટીકલ ગુણ લખવાના રહેશે નહી) ગુણ લખવામાં 

કોઈ િત માટ ે િવ ાથ  પોતે જ જવાબદાર રહેશે. ખોટી મા હતી ભરનાર િવ ાથ નંુ વેશફોમ 

રદ કરવામાં આવશે અને પછીથી તે વેશ માટ ેકોઈ પણ કારનો હક દાવો કરી શકશે ન હ. 

 િવ ાથ ને  મેરીટ માક મુજબ િવષય પસંદગી કયથી મળવા પા   િવષયનું ુપ ફાળવવામા ં

આવશે. 

 જ ેતે કેટગેરીના એડિમશન માટ ેસરકાર ીના વખતો વખતના અનામતિનિત અંગેના િનયમો લાગુ 

પડશે. 

 વેશ અંગેની તમામ સૂચનાઓ તથા મેરીટ યાદી માટ ેકૉલેજ વેબ સાઇટ િનયિમત રીતે તાં 

રહેવંુ.     

 https://www.gacctharad.in 

 હે પ લાઇન નંબર:- 02737 299003  

ફી ની િવગત : - BA / B.Com. Sem-1 માટે નીચે મુજબ ફી રહેશે.  

 

ન ધ :- િનયત તારીખે વેશ યાદીમાં નામ આવતા કોલેજ જણાવે યારે નીચે મુજબની ફી 

ભરવાની રહેશે. 

 ભાઈઓ માટે થમ સેમ.ની અંદા ત .૧૯૦૦/-  

 બહેનો માટે થમ સેમ.ની ફી અંદા ત |.- ૧૩૦૦/-  
 ન ધ :- જ ેતે કેટેગરીનો લાભ(અનામતનો લાભ)  મા  મૂળ ગુજરાતના િવ ાથ ઓને જ 

મળવાપા  થશે 
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 નીચે મુજબના િવષયનું ૂપ પસંદ કરવાનંુ રહેશે. 

 મુ ય િવષય   ગૌણ િવષય   ીતીય ગૌણ િવષય 

(1) સં કૃત            ગુજરાતી    અથશા  

(2) સં કૃત              ઈિતહાસ       અથશા  

(3) ગુજરાતી           સં કૃત   અથશા  

(4) ગુજરાતી            ઈિતહાસ       અથશા  

(5) ઈિતહાસ         સં કૃત   અથશા  

(6) ઈિતહાસ        ગુજરાતી   અથશા  

 ઉપર મુજબના િવષયનું ગૃપ િવ ાથ ને મેરીટના આધારે િવષય પસંદગી આપવામાં 

આવશે તે મુજબ િવષય ફાળવવામાં આવશે.  

 

B.Com 

મુ ય િવષય:  Accountancy 

ગૌણ િવષય:  Secretarial Practice (SP) 
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      B.A./B.Com sem-1 ની વેશ કયા માટનેી અગ યની તારીખો 

1  વેશ ફોમ ભરવાની તારીખ  
તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૨ થી 

તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૨   

2  

થમ મેરીટ યાદી િસ ધ કરવાની તારીખ (કૉલજેની 

વેબ સાઇટ www.gacctharad.in  પર અને 

નો ટસબોડ)  

તા. ૨૦/૦૬/૨૦૨૨   

3  
ફી ભરી કૉલજેમાં વેશ મેળવી લેવાની છે ી તારીખ  

( થમ મે રટમાં સમાવેશ થયેલ િવ ાથ ) 
તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૨   

4  

બી  વેશ યાદી કૉલેજ ેપિસ ધ કરવાની છે ી 

તારીખ  

(કૉલેજની વેબ સાઇટ www.gacctharad.in  પર અને 

નો ટસબોડ) 

તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૨  

5  
બી  વેશ યાદીની ફી ભરી કૉલેજમા ં વેશ મેળવી 

લેવાની છે ી તારીખ  
તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૨   

 

     

આચાય ી 

સરકારી િવનયન અને વાિણજય  કૉલેજ 

થરાદ 
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B.A./B.Com .Sem – I માં વેશ માટે ઓનલાઇન ફોમ કેવી રીતે ભરશો ? 

ટપે 1 : કૉલેજની વેબસાઇટ www.gacctharad.in  પર જવંુ. 

ટપે 2 : વેબસાઇટ હોમ પેજ પર LETEST NEWS માં Registraion Form ની લ ક       

           મુકેલ છ.ે 

ટપે 3 : Registration Form ભયા બાદ Submit Your Detail બટન પર કલીક કરવાનું  રહેશે. 

ટપે 4 : યારબાદ  ફોમમા ંસુધારો કરવા માગતા હોય તો Edit Registration Detail પર કલીક 

કરી સુધારો કરવો અને  ફોમમા ંકોઈ સુધારો કરવાનો રહેતો ન હોય તો Confirm Registration 

Detail પર લીક કરવંુ. 

ટપે 5 : યારબાદ Print Confirmed Detail બટન પર કલીક કરી ર ટશેન ફોમની િ ટ મેળવી 

લેવી .  

તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૨ સુધી ફોમની િ ટ અને 

તમામ માણપ ોની નકલ  કોલેજમાં જમા કરાવવાના રહેશે. 

 જ રી માણ પ ો :- 

 ઓનલાઈન ભરેલ ફોમની િ ટ 

 આધારકાડ   

 શાળા છોડયાનંુ માણપ  

 HSC(ધો.12)ની માકશીટ (અસલ માકશીટની ઝેરો સાથે લાવવી, ઓનલાઈન િ ટ ચાલશે ન હ) 

 ટાયલ સટ ફકેટ 

 આવકનો દાખલો (તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ પછીની તારીખ વાળો) 

 િત અગેંનું માણપ  (SC, ST, OBC) 

 નોન- ીિમલેયર સટ ફકેટ (OBC) તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ પછીની તારીખ વાળંુ  

 આિથક પછાત માણપ  (EWS) (  લાગુ પડતંુ હોય તો) 

ઉપર મુજબના લાગુ પડતા માણપ ો ફરિજયાત ફોમ સાથે ડાવાના રહેશે.  


