
એભ. જે. કોરેજ ઓપ કોભર્સ, બાલનગય       પ્રલેળ પ્રક્રિમા: 2021-22  

ફીજી ભેયીટ માદી- ર્ખં્માધધક લગો ભાટે ભેક્રયટના ધોયણે 

ગજુયાતી ભાધ્મભ ભાટે- ર્ખં્માધધક: 2-લગો 

તાયીખ 
ક્રયોક્રટિંગ 

ર્ભમ 

પ્રલેળ પ્રક્રિમા 
ળરૂ થલાનો 
ર્ભમ 

ભેયીટ િભાકંની ધલગત 

01/09/2021  

બધુલાય  

ર્લાયે 10 

કરાકે  

ર્લાયે 10:30 

કરાકે  

જે-તે કેટેગયીભા ંર્ીટ ખારી હળે તમા ંસધુી 
જનયર ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 1009 થી 1304 (58.57% સધુી) 
SEBC ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 887 થી 953 (58.57% સધુી) 
SEBC ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 954 (58.53% ) થી 1203 (54% સધુી) 
આઉટર્ાઈડ MKBU:   

જનયર ભેયીટ લરસ્ટ 151 થી તભાભ  

01/09/2021  

બધુલાય  

ફોયે   

2 કરાકે  

ફોયે  2:30 

કરાકે  

જો ર્ીટ ખારી હળે તો, તમા ંસધુી 
SEBC ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 1204 (53.86% ) થી 1303 (51.57% સધુી) 

02/09/2021  

ગરુુલાય  

ર્લાયે 10 

કરાકે  

ર્લાયે 10:30 

કરાકે  

જો ર્ીટ ખારી હળે તો, તમા ંસધુી 
SEBC ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 1304 (51.43% ) થી 1349 (50% સધુી) 

અંગે્રજી ભાધ્મભ-યેગ્યરુય 1 લગસ   

તાયીખ 
ક્રયોક્રટિંગ 

ર્ભમ 

પ્રલેળ પ્રક્રિમા 
ળરૂ થલાનો 
ર્ભમ 

સ્થાધનક/ 

ફહાયગાભ/ 

આઉટ સ્ટેટ 

ભેયીટ િભાકંની ધલગત 

02/09/2021  

ગરુુલાય  

ફોયે   

2 કરાકે  

ફોયે  2:30 

કરાકે  

 

આઉટર્ાઈડ 

MKBU 

 

અને 

 

સ્થાધનક 

MKBU 

એક્રયમા 

(નોંધ: જે-તે કેટેગયીભા ંર્ીટ ખારી હળે તમા ંસધુી) 
આઉટર્ાઈડ MKBU:   

CBSC ભેયીટ લરસ્ટ તભાભ 

સ્થાધનક MKBU એક્રયમા 
જનયર ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 149 થી 335 સધુી  
SC ભેયીટ લરસ્ટ તભાભ  

ST ભેયીટ લરસ્ટ તભાભ  

SEBC ભેયીટ લરસ્ટ િભાકં 1 થી તભાભ  

EWS ભેયીટ લરસ્ટ તભાભ  

PH કેટેગયી તભાભ અને Single Girl Child લરસ્ટ તભાભ 

CBSC ભેયીટ લરસ્ટ તભાભ  

જો જે-તે કેટેગયીભા ંજગ્મા ખારી હળે તો જ ર્ફંધંીત કેટેગયી ભાટેનુ ંત્રીજુ ભેયીટ લરસ્ટ 

તા.03/09/2021ના યોજ જાહયે કયલાભા ંઆલળે.  

Date: 31/08/2021                I/C. Principal 



M. J. College of Commerce, Bhavnagar 

B.Com. Semester-1 પ્રલેળ પ્રક્રિમા-2021-22  

અગતમની સચૂના  

 ધર્િંગર ગરસ ચાઇલ્ડ ભાટે જેભને પોભસ બયેર છે તેઓએ તેભને આલાભા ં

આલેરા ર્ભમે પોભસ અને જરૂયી આધાયો ર્ાથે રૂ.50ના સ્ટેમ્ ેય ય ધર્િંગર 

ગરસ ચાઇલ્ડ અંગેનુ ંએપીડેધલટ અને યેળન કાડસની નકર યજૂ કયલાની યહળેે.   

 SEBC કેટેગયીના ધલધ્માથીઓએ પ્રલેળ ર્ભમે તા. 01/04/2020 છીનુ ં જ 

નોન-ક્રિધભરીમય તેભજ જાતીનો દાખરો યજૂ કયલાનો યહળેે.  

 પ્રલેળ ર્ભમે ઓયીજનર પ્રભાણત્રો ચકાર્લા ર્ાથે યાખલા અને દયેક 

પ્રભાણત્રની નકરના ફે રે્ટ સ્લ-પ્રભાલણત કયી તેભજ ર્પેદ ફેકગ્રાઉન્ડ લાા 

તાજેતયના ંફે ાર્ોટસ  ર્ાઇજના પોટા જભા કયાલલા જરૂયી છે.  

 પી ભાત્ર ચી લાા ATM/ DEBIT કાડસથી તેભજ UPI (QR સ્કેનય) થી જ 

સ્લીકાયલાભા ંઆલળે. ફેન્ક ર્ાથે જોડામેર ભોફાઈર ણ OTP ભાટે ર્ાથે 

યાખલો પયજીમાત છે. અન્મ કોઈણ યીતે પી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નહી  

 આ ભેયીટભા ંઆલતા હો તો આને આલાભા ંઆલેર ર્ભમે આ ઉસ્સ્થત 

નહી યહો તો આ પ્રલેળ ઇચ્છુક નથી તેભ ભાની ને તે છીના ધલધ્માથીને તક 

આલાભા ંઆલળે.   

 ધલધ્માથીએ બયેરા ઓનરાઈન પોભસની કોઈણ ધલગત તેના અર્ર 

પ્રભાણત્રો ર્ાથે ખયાઈ કયતા ં ભરૂ કે ધલર્ગંતતા જણાળે તો તે 

જલાફદાયી ધલધ્માથીની ોતાની યહળેે.  

 

 

 

 Date: 31/08/2021                I/C. Principal 

 


