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Online Admission Process Chart
ઓનરાઇન પભમ બયલું
http://www.dkvjamnagar.edu.in/

યજીસ્ટ્ળન
ર ે પી રૂ. 40/- બયલી
ભેયી્ માદી લેફવાઇ્ ય ભૂકલાભાું આલળે.
ભેયી્ માદીભાું નાભ આલે ત વૂચનાનવાય કૉરેજ ય
પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયાલલા રૂફરૂ આલલું

ે કયલું.
કૉજે ન્્ ્મર ય યજીસ્ટ્રળન
https://student.gujgov.edu.in/

પી બયલાન ભેવજ
ે આલળે. ત્માયફાદ ઓનરાઇન વત્ર પી બયલી.
જે વલદ્યાથીએ કૉજે ન્્ ્મર ય વત્ર પી બયી શળે તેલા વલદ્યાથીઓન જ
પ્રલેળ ભાન્મ ગણાળે.

વત્ર પી વપ્રન્્ કયાલી, જરૂય ડ ે ત્માયે યજૂ કયલાની
યશે ળ.ે
વેભ-૧ વત્ર પી (એડમભળન પી) ની મલગત
બાઈઓ:- રૂ. ૮૬૫/ફશે નો:-

રૂ. ૨૬૫/-

વયકાયશ્રીની વૂચના પ્રભાણે ભાત્ર ઓનરાઇન જ બયલાની યશે ળ.ે
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અગત્મનું વભમત્રક Important Dates
Details
Online form filling and modification
ઓનરાઇન પોભમ બયલું અને વધાયા-લધાયા કયલા
Merit list Published
Document Verification at College

Registration on Cogent Portal
https://student.gujgov.edu.in/
Admission Fees paid on Cogent Portal
https://student.gujgov.edu.in/

Starting Date and Ending date and
time
time
15-09-2021
19-09-2021
(05:30 am)
(06:10 pm)

ર્ેરીટ યાદી અને પ્રર્ાણપત્રોની
ચકાસણીની સૂચના તારીખ નક્કી થયે
વેબસાઇટ પર ર્ૂકવાર્ાાં આવશે.
જે વવદ્યાથીઓની પ્રર્ાણપત્રોની
ચકાસણી થાય બાદ વવદ્યાથીએ ફોર્મર્ાાં
જે ઈર્ે ખયાં હશે તે ઈર્ે પર
ર્ાવહતી ર્ોકવાર્ાાં આવશે.

ખાવ નોંધ:
 ઓનરાઈન પભમ 19-09-2021 છી કઈણ વુંજોગભાું બયી ળકાળે નહશ.
 અમનલામમ વુંજોગોભાું જ તાયીખોભાું પેયપાય કયલાભાું આલળે. આથી કૉરેજની લેફવાઈટ શું ભેળા
મનમમભત જોલાનું યાખળો.


પ્રલેળ માદીઓની વુંખ્મા ખારી જગ્માઓની પ્રાપ્મતાના આધાયે યશે ળે.



પભમ ચકાવણી લખતે જો વલદ્યાથીએ ભાહશતી ખ્ી બયી શળે ત પ્રલેળ પી બયેર શળે છતાું પ્રલેળ યદ
થલાને ાત્ર ઠયળે અને બયેરી પી યત ભળે નશીં. તેથી પભમભાું વાચી જ ભાહશતી બયલી.

પ્રલેળ ભાટે અનાભત અુંગેના મનમભો
૧. અનાભત જૂ થની પ્રલેળ અુંગેની ્કાલાયીનું ધયણ વયકાયશ્રીના પ્રલતમભાન વનમભ ભજફ યશે ળે.
૨.

અનાભતના તભાભ વનમભ ભેયી્ માદીના પ્રવવધ્ધ થલાના હદલવે અભરભાું શળે તે જ રાગ ડળે.

૩.

લમ-૨૦૨૧ શે રાું ાવ થમેરા વલદ્યાથીના લમ દીઠ

3 ( ત્રણ) ્કા ઓછા કયીને ભેહય્ ગણલાભાું

આલળે.
૪.

જે વલદ્યાથીઓ ફે કે ફેથી લધ પ્રમત્ને ધયણ-૧૨ની યીક્ષા ાવ કયી શળે તેભનું ભેયી્ ૩૫% ગણાળે.
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ઓનરાઇન એડમભળન પ્રરિમાની મલગતલાય ભારશતી
૧. પ્રથભ તફક્કો (પોભમ બયલું):


એડભીળન પભમ બયતાું શે રાું ઓનરાઇન એડવભળન પ્રહિમાની ભાહશતી ચકવાઇૂલમક લાુંચલી.



પભમ બયતી લખતે ભાુંગેર ભાહશતી વાચી અને ચક્કવ બયામ તેની ખાવ કાજી યાખલી.



પભમભાું અરડ કયલાન પ્રલેળાથીન પ્ મવનલવવમ્ી દ્વાયા આલાભાું આલતી ભાકમળી્ભાું આલત
શઈWHITEBACKGROUND લા મગ્મ વાઇઝ ( MAX. 50KB)ન શલ જરૂયી છે . Signature
ની Size 15 KB થી લધાયે યાખલી નહશ.

૨. ફીજો તફક્કો: (પોભમ પી Rs. ૪૦/- બયલી)
 પ્રલેળાથીએ ોતાના અથલા લારીના કામભી ભોફાઈર નુંફય તથા પ્રલેળાથીએ

ોતાના જ E-mail

ે ન કયલાનું યશે ળે. તેથી પ્રલેળાથીએ કઈ ણ ફીજી વ્મવતતના E-mail id કે ભફાઇર
id થી યજીસ્ટટરળ
નુંફયન ઉમગ કયલ નશીં. (પોભમ પ્રલેળાથીને E-mailભાું ભોકરલાભાું આલળે . જેથી E-mail id
પ્રલેળાથીનું ોતાનું જ શોલું પયજીમાત છે)


ઉયતત ભાહશતી submit કમામ ફાદ ભફાઈર તેભજ E-mail ભાું આલેર OTP enter કયી પભમ પી
Rs. 40/- ઓનરાઈન બયલાની યશે ળે.

૩.ત્રીજો તફક્કો: (ડોકમભેન્ટ લેરયરપકેળન + એડભીળન પી બયલી)


જે પ્રલેળાથીનું ભેયી્ રીસ્ટ્ભાું નાભ આલે તેભણે વનમત વભમભમામદાભાું પ્રલેળ પભમભાું દળામલેર વનમભ ભજફ
જરૂયી ડકમભને્ સ્ટલ-પ્રભાવણત કયીને િભ પ્રભાણે ગઠલીને (ફે નકરભાું)

કૉરેજભાું ચકાવણીના શે તથી

વવભવત વભક્ષ યજૂ કયાલલાના યશે ળે અને તેની વાથે ધયણ -૧૨ની અવર ભાકમળી્ એનયરભેન્્ ભા્ે
કૉરેજભાું જભા કયાલાની યશે ળે.
ે કયીને ભેવેજ આવ્મે તયુંત ઓનરાઇન
 વનમત વભમભમામદાભાું ઓનરાઇન Cogent Portal ય યજીસ્ટ્રળન
Cogent Portal ય જ વત્ર પી બયલાની યશે ળે. જે વલદ્યાથીઓએ Cogent Portal ય વત્ર પી બયી શળે
તેલા વલદ્યાથીઓન જ પ્રલેળ ભાન્મ ગણાળે.
 ભેયી્ જોલા ભા્ે લેફવાઈ્ વનમવભત જોતા યશે લી.
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પ્રલેળાથીઓ ભાટેની વૂચનાઓ
૧. અયજદાયે અયજીત્રક ઓનરાઇન જ બયલાનું યશે ળે. પભમ પી રૂ. ૪૦/- બયલાની યશે ળે.
૨. લમ ૨૦૨૧-૨૨ભાું BASem-1ભાું પ્રલેળ ભેલલા ભાટે પ્રલેળ અુંગેની વૂચનાઓ ધ્માનથી લાુંચો.
૩. BASem-1 ભાું પ્રલેળ ભા્ે નક્કી થમેર તાયીખ દયવભમાન જ ઓનરાઇન પભમ બયલાનું યશે ળે. વનમત તાયીખ
ફાદ પભમ બયી ળકાળે નશીં. (Only for Regular Student)
૪. ભેયી્ની ગણતયી ભા્ે ધ-૧૨ની ્કાલાયી જ ધ્માને રેલાભાું આલળે. જો કઈ વલદ્યાથીની ્કાલાયી વયખી શળે
તેલા વુંજોગભાું ધ-૧૦ની ્કાલાયી ધ્માને રેલાભાું આલળે.
૫. ભાચમ-૨૦૨૧ શે રાું ાવ થમેરા વલદ્યાથીઓના વનમભાનવાય ભાકમવ ઓછા કયીને ભેયી્ ભૂકલાભાું આલળે. ભેયી્
માદી મવનલવવમ્ીના વનમભ ભજફ ફનળે.
૬. ભેયી્ માદી કૉરેજની લેફવાઇ્ ય ભૂકલાભાું આલળે. પ્રલેળ ભાત્ર ભેયીટ આધારયત જ યશે ળે.
૭. ભેયી્ માદીભાું વુંદગી ાભતા વલદ્યાથીએ અયજીત્રક અને વૂચનાઓના ેજની વપ્રન્્ રેલાની યશે ળે . વલદ્યાથી
અને લારીએ અયજીત્રક વાથે જરૂયી પ્રભાણત્ર ચકાવણી ભા્ે આલાભાું આલનાય વૂચના અનવાય પ્રલેળ
વવભવત વભક્ષ યજૂ કયલાના યશે ળે.
ે કયીને ભેવેજ આવ્મે તયત જ ઓનરાઇન
૮. વનમત વભમભમામદાભાું ઓનરાઇન Cogent Portal ય યવજસ્ટ્રળન
Cogent Portal ય વત્ર પી બયલાની યશે ળે. જે વલદ્યાથીઓએ

Cogent Portal ય વત્ર પી બયી છે તેલા જ

વલદ્યાથીઓન પ્રલેળ ભાન્મ ગણાળે.
૯. પ્રલેળ પોભમ તથા પ્રલેળ પી ઉય જણાવ્મા ભજફ વયકાયશ્રીની વૂચના ભજફ ઓનરાઇન જ બયલાની
યશે ળે. પ્રલેળ પોભમ કે પ્રલેળ પી ઓપરાઇન બયલા ભાટે કૉરેજ કામામરમભાું આલલું નશીં.
૧૦. અયજીત્રક તથા એડમભળન પી એક લખત બયાઈ ગમા ફાદ કોઈણ વુંજોગોભાું યત ભળે નશીં.
૧૧. એડવભળન ળેડ્યરભાું જણાવ્મા ભજફ , જો વનમત વભમભાું વલદ્યાથી પી બયલાભાું અથલા પ્રભાણત્ર ચકાવણી
પ્રહિમાભાું વનષ્પ જળે ત તેન પ્રલેળ યન શક યદ કયલાભાું આલળે અને તેની છીના ભેહય્ભાું આલતા વલદ્યાથીને
પ્રલેળન રાબ આલાભાું આલળે.
૧૨. આ કૉરેજ ગજયાતી ભાધ્મભની છે . આ કૉરેજભાું ગજયાતી ભાધ્મભભાું જ ળૈક્ષવણક કામમ કયાલલાભાું આલે છે .
તેથી રેકચયનું ભાધ્મભ ગજયાતી યશે ળે. (અુંગ્રેજી વલમ વવલામ)
૧૩. અનાભત કે્ ેગયીના વલદ્યાથીઓએ વક્ષભ અવધકાયીનું જાવત અુંગેનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું યશે ળે અન્મથા તેભને
અનાભતન રાબ ભી ળકાળે નશીં. SEBCના વલદ્યાથીઓએ ભાન્મ શમ તેલું નન હિવભરેમય પ્રભાણત્ર જોડ્યું શળે
ત જ SEBC ન રાબ ભળે અન્મથા તેભને જનયર કે્ ેગયીભાું ગણલાભાું આલળે.
૧૪. જો કઈ વલદ્યાથી કૉરેજના વભમ દયવભમાન અન્મ અભ્માવિભ કે નકયી કયતાું શળે તેલા વલદ્યાથીઓન પ્રલેળ
યદ થળે.
૧૫. વલદ્યાથીએ કઈણ એક ગ્ર વુંદ કયલાનું યશે ળે . એક ગ્ર વુંદ થઈ ગમા છી કઈણ વુંજોગભાું ગ્ર
ફદરી આલાભાું આલળે નશીં.

વુંખ્માને ધ્માનભાું યાખીને મલમ વુંદગી અુંગેનો આખયી મનણમમ પ્રલેળ

વમભમતનો યશે ળ.ે
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D. K. V. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, JAMNAGAR.
GROUP

CORE*

ELECTIVE-1

ELECTIVE-2

COMPULSORY

CLASSICAL
LANGUAGE

B-3

HINDI

SANSKRIT

GUJARATI

HINDI

SANSKRIT

B-4

HINDI

GUJARATI

ENGLISH

HINDI

SANSKRIT

B-5

ENGLISH

HINDI

SANSKRIT

ENGLISH

SANSKRIT

B-6

ENGLISH

SANSKRIT

GUJARATI

ENGLISH

SANSKRIT

B-7

SANSKRIT

HINDI

ENGLISH

ENG/HINDI

SANSKRIT

B-8

SANSKRIT

GUJARATI

HINDI

ENG/HINDI

SANSKRIT

B-9

SANSKRIT

ENGLISH

HINDI

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-5

POLITICAL SCIENCE

ECONOMICS

HISTORY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-6

POLITICAL SCIENCE

HISTORY

PHILOSOPHY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-7

PHILOSOPHY

HISTORY

PSYCHOLOGY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-8

PHILOSOPHY

PSYCHOLOGY

HISTORY

ENG/HINDI

SANSKRIT

(*મલદ્યાથી જે કોય મલમ વુંદ કયળે તે મલમના ફધા જ ેયTYBA ભાું બણલાના યશે ળે.)
૧૬. અયજી પોભમભાું જો કોઈ ણ પ્રકાયની ખોટી ભારશતી આલાભાું આલી શળે તો ડૉકમભેન્ટ ચકાવણી વભમે
અયજીત્રક સ્ટલીકાયલાભાું આલળે નશીં અને તે મલદ્યાથીની અયજી યદ ગણલાભાું આલળે. જેની જલાફદાયી
મલદ્યાથીની ોતાની યશે ળે.
૧૭. દયેક વત્રભાું વલદ્યાથીની લગમખુંડભાું શાજયી પયવજમાત છે . આ પભમ ભાત્ર યેગ્મરય વલદ્યાથી ભા્ે જ છે . જે
વલદ્યાથીઓ કૉરેજભાું અભ્માવ ભા્ે શાજય યશી ળકે તેભ નથી અને એક્વટનમરભાું અભ્માવ કયલા ભાુંગે છે તેભણે
આ પોભમ બયલાનું નથી.
૧૮. જે વલદ્યાથીઓએ ધ-૧૨ની યીક્ષા ખાનગી ઉભેદલાય તયીકે આી છે તેભણે ફડમન ખાનગી ઉભેદલાયની
ભુંજૂયીન ત્ર જોડાલાન યશે ળે.
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D. K. V. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, JAMNAGAR.
મલદ્યાથીએ પ્રભાણત્ર લેયીરપકેળન તથા પોભમ જભા કયાલતી લખતે કૉરેજ રઈ જલાના ત્રકોની માદી :
ડાઉનરોડ કયે ર એડમભળન પોભમ વાથે રાગું ડતાું નીચે દળામલેર ભાકમળીટ તથા પ્રભાણત્રોની સ્ટલ-પ્રભામણત
એક નકર જોડલી.

1. ધ-૧૦ની ભાકમળી્ની નકર (ફધી)
2. ધ-૧૨ની ભાકમળી્ની નકર (ફધી)
3. ળાા છડ્યા અુંગન
ે ું પ્રભાણત્ર (LC) ની નકર.
4. ળાા દ્વાયા આલાભાું આલેર ્રામર વ્ીહપકે્ની નકર.
5. આધાયકાડનમ ીનકર,
6. અનાભત કે્ગે યી (SC, ST, SEBC, EWS)ન રાબ રીધેરા ઉભેદલાયએ
ગજયાત વયકાયના

વત્તાવધકાયી દ્વાયા આલાભાું

આલેર જે તે કે્ ેગયીના

પ્રભાણત્રની નકર વાથે રાલલાની યશે ળે. અન્મથા તેભને અનાભત કે્ ેગયીન રાબ
ભી ળકળે નશીં.
7. SEBC કે્ ેગયીના ઉભેદલાયએ 2021-22 ભા્ ે ભાન્મ શમ તેલું ગજયાત
વયકાયના વત્તાવધકાયી દ્વાયા આલાભાું આલેર નનહિભીરેમય

વ્ીહપકે્ ય જૂ

કયલાનું યશે ળે.
8. ળાયીહયક અળ તત/વલકરાુંગ/હદવ્માુંગ/PH વલદ્યાથીઓએ વવવલર વજમ ન અથલા
વભકક્ષ અવધકાયીએ આેર ળાયીહયક અળતતતાનું પ્રભાણત્ર.
ઉય દળામલેર તભાભ ડોકમભનેટ સ્ટલ ફે( પ્રભામણત કયીને િભ પ્રભાણે ગોઠલીને)નકરભાુંકૉરેજભાું ચકાવણીના શે તથી વમભમત વભક્ષ યજૂ કયાલલાના યશે ળે.
નોંધ: પ્રલેળ પોભમ વાથે જોડેર તભાભ પ્રભાણત્રો/ભાકમળીટ/લેરયરપકેળન ભાટે પ્રલેળ વમભમત વભક્ષ અવર
પ્રભાણત્રો યજૂ કયલાના યશે ળે.
પ્રભાણત્રોની ચકાવણી વભમે ધોયણ -૧૨ની અવર ભાકમળીટ એનયોરભેન્ટ ભાટે કૉરેજભાું જભા કયાલા ની
યશે ળ.ે
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પ્રલેળાથીઓ ભાટેની વૂચનાઓ
૧. અયજદાયે અયજીત્રક ઓનરાઇન જ બયલાનું યશે ળે. પભમ પી રૂ. ૪૦/- બયલાની યશે ળે.
૨. લષ ૨૦૨૧-૨૨ભાાં BASem-1ભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે પ્રલેળ અાંગેની વૂચનાઓ ધ્માનથી લાાંચો.
૩. BASem-1 ભાું પ્રલેળ ભાટે નક્કી થમેર તાયીખ દયમભમાન જ ઓનરાઇન પભમ બયલાનું યશે ળે. મનમત તાયીખ
ફાદ પભમ બયી ળકાળે નશીં. (Only for Regular Student)

આ પોભષ ભાત્ર

GSHSEB, Gandhinagar ફોર્ષભાાંથી યીક્ષા ાવ કયી છે તેલા

વલદ્યાથીઓ ભાટે જ છે.
૪. ભેયીટની ગણતયી ભાટે ધ-૧૨ની ટકાલાયી જ ધ્માને રેલાભાું આલળે. જો કઈ મલદ્યાથીની ટકાલાયી વયખી શળે
તેલા વુંજોગભાું ધ-૧૦ની ટકાલાયી ધ્માને રેલાભાું આલળે.
૫. ભાર્મ-૨૦૨૧ શે રાું ાવ થમેરા મલદ્યાથીઓના મનમભાનવાય ભાકમવ ઓછા કયીને ભેયીટ ભૂકલાભાું આલળે.
ભેયીટ માદી મમનલમવમટીના મનમભ ભજફ ફનળે.
૬. ભેયીટ માદી કૉરેજની લેફવાઇટ ય ભૂકલાભાું આલળે. પ્રલેળ ભાત્ર ભેયીટ આધારયત જ યશે ળે.
૭. ભેયીટ માદીભાું વુંદગી ાભતા મલદ્યાથીએ અયજીત્રક અને વૂર્નાઓના ેજની મપ્રન્ટ રેલાની યશે ળે. મલદ્યાથી
અને લારીએ અયજીત્રક વાથે જરૂયી પ્રભાણત્ર ર્કાવણી ભાટે આલાભાું આલનાય વૂર્ના અનવાય પ્રલેળ
વમભમત વભક્ષ યજૂ કયલાના યશે ળે.
ે કયીને ભેવેજ આવ્મે તયત જ ઓનરાઇન
૮. મનમત વભમભમામદાભાું ઓનરાઇન Cogent Portal ય યમજસ્ટટરળન
Cogent Portal ય વત્ર પી બયલાની યશે ળે. જે મલદ્યાથીઓએ Cogent Portal ય વત્ર પી બયી છે તેલા જ
મલદ્યાથીઓન પ્રલેળ ભાન્મ ગણાળે.
૯. પ્રલેળ પોભષ તથા પ્રલેળ પી ઉય જણાવ્મા ભુજફ વયકાયશ્રીની વૂચના ભુજફ ઓનરાઇન જ બયલાની
યશે ળે. પ્રલેળ પોભષ કે પ્રલેળ પી ઓપરાઇન બયલા ભાટે કૉરેજ કામાષરમભાાં આલલુાં નશીં.
૧૦. અયજીત્રક તથા એર્વભળન પી એક લખત બયાઈ ગમા ફાદ કોઈણ વાંજોગોભાાં યત ભળે નશીં.
૧૧. એડમભળન ળેડ્યરભાું જણાવ્મા ભજફ , જો મનમત વભમભાું મલદ્યાથી પી બયલાભાું અથલા પ્રભાણત્ર
ર્કાવણી પ્રક્રિમાભાું મનષ્પ જળે ત તેન પ્રલેળ યન શક યદ કયલાભાું આલળે અને તેની છીના ભેક્રયટભાું
આલતા મલદ્યાથીને પ્રલેળન રાબ આલાભાું આલળે.
૧૨. આ કૉરેજ ગજયાતી ભાધ્મભની છે . આ કૉરેજભાું ગજયાતી ભાધ્મભભાું જ ળૈક્ષમણક કામમ કયાલલાભાું આલે
છે . તેથી રેકર્યનું ભાધ્મભ ગજયાતી યશે ળે. (અુંગ્રેજી મલમ મવલામ)
૧૩. અનાભત કેટ ેગયીના મલદ્યાથીઓએ વક્ષભ અમધકાયીનું જામત અુંગેનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું યશે ળે અન્મથા
તેભને અનાભતન રાબ ભી ળકાળે નશીં. SEBCના મલદ્યાથીઓએ ભાન્મ શમ તેલું નન ક્રિમભરેમય પ્રભાણત્ર
જોડ્યું શળે ત જ SEBC ન રાબ ભળે અન્મથા તેભને જનયર કેટ ેગયીભાું ગણલાભાું આલળે.

૧૪. જો કઈ મલદ્યાથી કૉરેજના વભમ દયમભમાન અન્મ અભ્માવિભ કે નકયી કયતાું શળે તેલા મલદ્યાથીઓન
પ્રલેળ યદ થળે.
૧૫. મલદ્યાથીએ કઈણ એક ગ્ર વુંદ કયલાનું યશે ળે . એક ગ્ર વુંદ થઈ ગમા છી કઈણ વુંજોગભાું ગ્ર
ફદરી આલાભાું આલળે નશીં. વાંખ્માને ધ્માનભાાં યાખીને વલમ વાંદગી અાંગેનો આખયી વનણષમ પ્રલેળ
વવભવતનો યશે ળ.ે
GROUP

CORE*

ELECTIVE-1

ELECTIVE-2

COMPULSORY

CLASSICAL
LANGUAGE

B-3

HINDI

SANSKRIT

GUJARATI

HINDI

SANSKRIT

B-4

HINDI

GUJARATI

ENGLISH

HINDI

SANSKRIT

B-5

ENGLISH

HINDI

SANSKRIT

ENGLISH

SANSKRIT

B-6

ENGLISH

SANSKRIT

GUJARATI

ENGLISH

SANSKRIT

B-7

SANSKRIT

HINDI

ENGLISH

ENG/HINDI

SANSKRIT

B-8

SANSKRIT

GUJARATI

HINDI

ENG/HINDI

SANSKRIT

B-9

SANSKRIT

ENGLISH

HINDI

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-5

POLITICAL SCIENCE

ECONOMICS

HISTORY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-6

POLITICAL SCIENCE

HISTORY

PHILOSOPHY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-7

PHILOSOPHY

HISTORY

PSYCHOLOGY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-8

PHILOSOPHY

PSYCHOLOGY

HISTORY

ENG/HINDI

SANSKRIT

(*વલદ્યાથી જે કોય વલમ વાંદ કયળે તે વલમના ફધા જ ેયTYBA ભાાં બણલાના યશે ળે.)
૧૬. અયજી પોભષભાાં જો કોઈ ણ પ્રકાયની ખોટી ભારશતી આલાભાાં આલી શળે તો ર્ૉકમુભેન્ટ ચકાવણી
વભમે અયજીત્રક સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને તે વલદ્યાથીની અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે. જેની
જલાફદાયી વલદ્યાથીની ોતાની યશે ળે.
૧૭. દયેક વત્રભાું મલદ્યાથીની લગમખુંડભાું શાજયી પયમજમાત છે . આ પભમ ભાત્ર યેગ્મરય મલદ્યાથી ભાટે જ છે . જે
મલદ્યાથીઓ કૉરેજભાું અભ્માવ ભાટે શાજય યશી ળકે તેભ નથી અને

એક્વટનષરભાાં અભ્માવ કયલા ભાાંગે છે

તેભણે આ પોભષ બયલાનુાં નથી.
૧૮. જે મલદ્યાથીઓએ ધ-૧૨ની યીક્ષા ખાનગી ઉભેદલાય તયીકે આી છે તેભણે ફડમન ખાનગી ઉભેદલાયની
ભુંજૂયીન ત્ર જોડાલાન યશે ળે.

