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M.Com (Master of Commerce) – self Finance college – Khambhat
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___________________________________________________________________________________________
FORM No:

ADMISSION FORM

M.COM / SEM.______
TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS

Full Name of Candidate: :

_________
_______
Paste photo

_________________________________________

_________________________________ (As mentioned in the mark sheet)
Father’s Name :

_______________Occupation :

_________________________

Mother’s Name : ________________________________Occupation : :

__________

Mailing Address : _______________________________________________________________________
____________________________________________

Pin - Code : _________________

Mob. No. ( Student) : _________________________ Parents mobile: __________________________
Date of Birth: ________________Place of Birth: _______________Nationality :
Email ID:

____________

____________________________ Whats app Number :____________________________

STUDENT’S PHYSICAL INFORMATION :
Sex (M/F) :____________Blood Group :____________Height :

__Weight : _______________

Whether belongs to S.C / S.T. / O.B.C. (Baxi) / physically handicapped :( Copy of the certificate from

competent authority must be enclosed)
If student have any Physical Disability, Special Diseases, Please specify the same:
_________________________________________________________________________________________

EDUCATIONAL DATA :
Name of Exam

Board /Uni

Month & Year
of Passing

SSC
HSC
UG
other

(Copies of mark sheets to attached with this application form)

% of Marks
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Attached here with (Please Tick Mark) (In set of 3 copy)
Three recent photographs (5 Copy)
S.S.C. H.S.C & School Leaving
UG Mark sheet & degree Certificate (Migration if Uni Change)
Caste Cetiifcate ( SC/ST/OBC) (if Applicable)
Student Addhar Card
Photocopy of Guardian’s ID Proof (Aadhar Card)
Provisional Degree Certificate
(Gap in Studies) Affidavit (if applicable)
Income Certificate (if Applicable)
Online admission Memo / offline admission

: Declaration:
I hereby declare that I have read all the instructions given in the application form and
agree to abide by the decision of the admission Committee of the College. I also declare that the
information given in the application form is true to the best of my knowledge.
Date: _____________

Place : ___________

NOTE:A Student who is enrolled has to pay the whole fees. In any circumstances fees will not be refunded. Even after
getting admission if he will not attend college. His/ Her fees will not be refunded.

FOR OFFICE USE
Particulars
Admission Fees

Amount Rs.

Receipt No.

Date

Date Of
Application
Uni. Enrol. Roll No.
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UNDERTAKING BY THE CANDIDATE/STUDENT
1. I,_____________________________________________________
S/o. D/o. of Mr./Mrs./Ms._________________________________
Have carefully read and fully understood the law prohibiting Ragging and direction of the
Supreme Court and the Central/State Government in this regard.
2. I have received a copy of UGC Regulations on Curbing the Menace
Of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.
3. I hereby Undertake that,
 I will not indulge in any behavior or act that may come under the definition of
Ragging.
 I will not participate in abet or propagate Ragging in any from.
 I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.
4. I hereby agree that if found guilty of aspect of Ragging, I may be punished as per the
provisions of UGC Regulation Mentioned above and /or as per the law in force.
Signed this_________Day of_________Months of ___________Year
Signature

Name:

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN
1. I,_____________________________________________________
F/o. M/o. G/o.____________________________________________
Have carefully read fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Supreme
Court and the Central/State Government in this regard as well as UGC Regulations on cubing the
menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.
2. I assure you that my Son / Daughter / ward will not indulge in any aspect on Ragging,
he/she may be punished as per the provisions of UGC Regulations mentioned above
and / or as per the law in force.
Signed this _________Day of __________Months of _________Year
Signature

Name:

Shree R.P. Arts K.B. Commerce & B.C.J. Science College – Khambhat
M.Com (Master of Commerce) – self Finance college – Khambhat
MANAGED BY: Shri Khambhat Taluka Sarvajanik Kelavani Mandala
Address: Shree B.D. Rao College Campus Bethak Road Khambhat – 388620 Dist: Anand Gujarat
E-mail : acskhambhat @gmail.com web : www.acscollege.org Tel : 02698 220366
___________________________________________________________________________________________
બહ
ાં ધ
ે રી પત્રક
(પ્રવેશફોર્મ સ થે આ બ હ
ાં ધ
ે રી પત્ર જોડવો ફરજીય ત છે )
પ્રસ્ત વન : અર્ રી સાંસ્થ તેની શૈક્ષણિક પ્રવુણિઓથી સદ ય ધ્ય ન ર્મક બની છે . ણશસ્ત, સાંયર્, પ્રર્ ણિકત , કર્મણનષ્ઠ , સ ચો અને સ રો
અભ્ય સ તથ અનેક નેક પ્રવુણિઓથી ધર્ધર્તી અને ણવણશષ્ઠ પ્રર્ ણિક ધર વતી આ કોિેજર્ ાં તર્ે પ્રવેશ ર્ેળવો છો તે આનાંદની વ ત છે .
આપની ઉજ્જવળ ક રકકદીર્ ાં આ કોિેજ પોત નો પૂરતો ફ ળો આપશે તે ણનણચચત છે . પરાંતુ સ થે આપને પિ કોિેજની ક યમપ્રદ્ધતીને અનુકળ
ૂ
થવુાં આવશ્યક છે . આ પણત્રક દ્વ ર આપ કોિેજની ક યમપ્રધ્ધ્તીથી વ કેફ થઇ તેને વફ દ ર રહેવ પ્રયત્ન કરશો તેવી અપેક્ષ .

:સુવ્યવસ્થ અને ણશસ્ત અાંગે :
૧ .દરેક ણવદ્ય થીની ણનયણર્ત હ જરી હોવી આવશ્યક છે . વર્મ દરણર્ય ન હ જરી ૮૦% થી ઓછી ન હોવી જોઈએ.
૨. કોિેજર્ ાં પ્ર થન દરણર્ય ન તથ પીરીયડર્ ાં સર્યસર હ જર રહેવુાં. ચ િુ પીરીયડે કોિેજ કમ્પ ઉન્ડ, િોબી કે કોિેજ
બહ ર વગર ક રિે ફરવુાં નણહ.
૩. કોિેજન શૈક્ષણિક તથ ણબન શૈક્ષણિક કર્મચ રી સ થે અપશબ્દો, અણવવેકી ભ ર્ કે ધર્કી જોવી અસભ્યત દ ખવવી નહી.
૪. કોિેજ કમ્પ ઉન્ડર્ ાં તર્ કુ, બીડી, પ ન ઈત્ય દી નશીિ પ્રદ થો િ વવ તથ સેવન કરવુાં નહી.
૫. ણનયણર્ત રીતે પોત નુાં ઓળખપત્ર પોત ની સ થે ર ખવુાં અને કોિેજ બહ રની વ્યણતતઓને વગર પરવ નગીએ સ થે િ વવ નહી.
૬. કોિેજ ર્ક નર્ ાં કે દીવ િ પર અથવ ફનીચરર્ ાં ણબન અણધકૃત િખ િ કરવુાં, ણચત્રિ કરવુ,ાં ગાંદકી તેર્જ નુકશ ન કરવુાં તે
ગુન પ ત્ર કૃત્યો ગિ શે.
૭. પકરક્ષ દરણર્ય ન ચોરી કરવી કે કર વવી નણહ, તેર્જ ર્ોબ ઈિ િ વવો નણહ.
૮. આ ઉપર ાંત કોિેજ બહ ર પ ડેિ અન્ય ણનયર્ો-સૂચન ઓ તથ ણશસ્ત પ િન અાંગન
ે આગ્રહોને ઉલ્િાંધન કરવો નહી.
૯. કોિેજર્ ાં કોઈપિ પ્રક રનુાં રેગીંગ કરવુાં નણહ, જો કોઈ ણવદ્ય થી આ પ્રક રની પ્રવુણિઓ કરતો ર્ િુર્ પડશે તો ક યદેસરની
ક યમવ હી કરવ ર્ ાં આવશે.
૧૦. કોિેજર્ ાં ર્ોબ ઈિ, િેપટોપ, ધરેિ કે અન્ય કોઈ કીર્તી ચીજ વસ્તુ િ વવ ની સખ્ત્િ ર્ન ઈ છે . જો ણવદ્ય થી આવી
કોઈ ચીજ વસ્તુ કોિેજર્ ાં િઈને પ્રવેશ કરશે તો તેની સાંપિ
ૂ મ જવ બદ રી ણવદ્ય થીની રહેશ.ે કોઈ ક રિ સર વસ્તુ ખોવ ય
તો સાંસ્થ કે કોિેજની આ અાંગે કોઈ જવ બદ રી રહેશે નણહ.
૧૧. કોિેજ ન અભ્ય સ દરણર્ય ન હુ ાં કોઈ પિ સર્વમસ અથવ જોબ કરીશુાં નણહ.
આશ છે આપને કોિેજની ક યમપ્રધ્ધતી ગર્ી હશે. તો આવો, આપન વતમન દ્વ ર કોિેજને અને કોિેજ ક યમપ્રદ્ધતી દ્વ ર આપન
જીવનને ઉજાગર કરવ નો પ્રયત્ન કરીએ.
હુ ાં._________________________________________________________________ બ હેધરી આપુ છુ ાં કે
ઉપરોતત ણનયર્ોનુાં પ િન કરીશ. અને જો હુ ાં ણનયર્ોનો ભાંગ કરાં તો કોિેજન ણનયર્ો અનુસ ર ર્ રી ઉપર કોઈપિ પ્રક રની ણશક્ષ ત્ર્ક ક યમવ હી
તેર્જ પ્રવેશ રદ કરવ નો અણધક ર આપુાં છુ ાં . અને આ ર્ ટે સાંપિ
ૂ મપિે હુ ાં જવ બદ ર હોઈશ.
ણવદ્ય થીની સહી

વ િીની સહી

