D K V ARTS AND SCIENCE COLLEGE, JAMNAGAR.

F. Y. B.A Admission Information Bulletin
2020-2021
F. Y. B.A પ્રવેશાર્થીઓ માટેની માહિતી
Online Admission Process Chart
Fill Online Form
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવું

Pay Registration Fee Rs. 25
ે ન ફી રૂ. 25/- ભરવી
રજીસ્ટ્રશ

Wait for merit
ર્ેરી્ યાદીની રાહ જોવી

If your name in merit list, pay admission fee as per instruction
ર્ેરી્ યાદીર્ાું નાર્ આવે તો સૂચનાનસાર સત્ર ફી ઓનલાઇન ભરવી

Document verification at college as per instruction
કૉલેજ પર પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી સૂચનાનસાર કરાવવા આવવું
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DR. N. K. GOJIYA : +91 99790 88461
DR. K. G. RATHOD: +91 99254 81713
DR. B. J. ODEDARA: +91 99096 02950
DR. M. A. PATEL: +91 73830 27704
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DR. N. A. ISHARANI: +91 93753 48898
DR. K. A. NALIYAPARA: +91 98989 20909
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અગત્યનું સમયપત્રક Important Dates

Online form filling and modification
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવું અને સધારા-વધારા કરવા

Starting Date and
time

Ending date and
time

05-11-2020
(10:30 am)

05-11-2020
(06:10 pm)

• Keep checking college website for detailed admission schedule.

Website
http://www.dkvjamnagar.edu.in/

ખાસ નોંધ:
• ઓનલાઈન ફોર્મ 05-11-2020 પછી કોઈ પણ સુંજોગોર્ાું ભરી શકાશે નહહ.
• અનનવાયય સુંજોગોમાું જ તારીખોમાું ફે રફાર કરવામાું આવશે. આર્થી કૉલેજની વેબસાઈટ િુંમશ
ે ા નનયનમત
જોવાનું રાખશો.
• પ્રવેશ યાદીઓની સુંખ્યા ખાલી જગ્યાઓની પ્રાપ્યતાના આધારે રહે શે.
• ફોર્મ ચકાસણી વખતે જો વવદ્યાર્થીએ ર્ાહહતી ખો્ી ભરી હશે તો પ્રવેશ ફી ભરે લ હશે છતાું પ્રવેશ રદ ર્થવાને પાત્ર

ઠરશે અને ભરે લી ફી પરત ર્ળશે નહીં. તેર્થી ફોર્મર્ાું સાચી જ ર્ાહહતી ભરવી.

પ્રવેશ માટે અનામત અુંગન
ે ા નનયમો
૧. અનાર્ત જૂ ર્થોની પ્રવેશ અુંગેની ્કાવારીનું ધોરણ સરકારશ્રીના પ્રવતમર્ાન વનયર્ો ર્જબ આ પ્રર્ાણે છે.
અનાર્ત જૂ ર્થ

અનાર્ત પ્રવેશ અુંગન
ે ી ્કાવારી

SC
ST
SEBC
Economically Weaker Section (EWS)

7%
15%
27%
10%

૨. અનાર્તના તર્ાર્ વનયર્ો ર્ેરી્ યાદીના પ્રવસધ્ધ ર્થવાના હદવસે અર્લર્ાું હશે તે જ લાગ પડશે.
૩. વર્મ-૨૦૨૦ પહે લાું પાસ ર્થયેલા વવદ્યાર્થીના વર્મ દીઠ ૩ (ત્રણ) ર્ાર્કસમ ઓછા કરીને ર્ેહર્ ગણવાર્ાું આવશે.
૪. જ ે વવદ્યાર્થીઓ બે કે બેર્થી વધ પ્રયત્ને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરી હશે તેર્નું ર્ેરી્ ૩૫% ગણાશે.
૫. ગજરાત બોડમ વસવાયના પ્રવેશાર્થીઓએ સૌરાષ્ટ્ ર યવનવવસમ્ીનું પ્રોવવઝનલ એવલવજવબલી્ી સ્ીહફકે્ રજૂ
કરવાનું રહે શે.
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ઓનલાઇન એડનમશન પ્રહિયાની નવગતવાર માહિતી
❖ હાલની

કોવવડ-૧૯ની ર્હાર્ારીની પહરવસ્ટર્થવતને ધ્યાને લેતા ગજરાત સરકારશ્રીના વશક્ષણ વવભાગના તા. ૨૪-

૦૫-૨૦૨૦ના ઠરાવ તર્થા તા. ૦૩-૦૬-૨૦૨૦ના પહરપત્રર્ાું ર્ળેલ સચનાઓ ર્જબ શૈક્ષવણક વર્મ ૨૦૨૦-૨૧ની
પ્રવેશ પ્રહિયા હાર્થ ધરવાર્ાું આવશે.
૧. પ્રર્થર્ તબક્કો: (ફોર્મ ભરવું)
• એડર્ીશન ફોર્મ ભરતાું પહે લાું ઓનલાઇન એડવર્શન પ્રહિયાની ર્ાહહતી ચોકસાઇપૂવમક વાુંચવી.
• ફોર્મ ભરતી વખતે ર્ાુંગેલ ર્ાહહતી સાચી અને ચોક્કસ ભરાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
• ફોર્મર્ાું અપલોડ કરવાનો પ્રવેશાર્થીનો ફો્ો યવનવવસમ્ી દ્વારા આપવાર્ાું આવતી ર્ાકમશી્ર્ાું આવતો હોય
WHITE BACKGROUND વાળો યોગ્ય સાઇઝ (MAX. 50 KB) નો હોવો જરૂરી છે.

• Signature ની Size 15 KB ર્થી વધારે રાખવી નહહ.
૨. બીજો તબક્કો: (રજીસ્ટટરેશન ફી Rs. 25/- ભરવી)
•

પ્રવેશાર્થીએ પોતાના અર્થવા વાલીના કાયમી મોબાઈલ નુંબર તર્થા પ્રવેશાર્થીએ
પોતાના જ E-mail id ર્થી રજીસ્ટટરેશન કરવાનું રિે શે.

તેર્થી પ્રવેશાર્થીએ કોઈ પણ બીજી

વ્યવર્કતના E-mail id કે ર્ોબાઇલ નુંબરનો ઉપયોગ કરવો નહીં. (ફોમય તર્થા ફી રીસીપ્ટ પ્રવેશાર્થીને E-mailમાું
મોકલવામાું આવશે. જેર્થી E-mail id પ્રવેશાર્થીનું પોતાનું જ િોવું ફરજીયાત છે)
ે ન ફી
• ઉપરોર્કત ર્ાહહતી submit કયામ બાદ ર્ોબાઈલ તેર્જ E-mail ર્ાું આવેલ OTP enter કરી રજીસ્ટ્રશ
Rs. 25/- ઓનલાઈન ભરવાની રહે શે.
૩. ત્રીજો તબક્કો: (એડર્ીશન ફી ભરવી)
• જ ે પ્રવેશાર્થીનું ર્ેહર્ વલસ્ટ્ર્ાું નાર્ આવે તેર્ણે વનયત સર્ય ર્યામદાર્ાું ઓનલાઇન એડવર્શન ફી ભરવાની રહે શે.
સર્યર્યામદા વીતી ગયા બાદ કોઈપણ સુંજોગોર્ાું ઓનલાઇન એડવર્શન ફી ભરી શકાશે નહીં.
૪. ચોર્થો તબક્કો: (ડોર્કયર્ેન્્ વેરીફીકેશન)
• એડવર્શન ફી ભરાઇ ગયા બાદ વવદ્યાર્થીએ પ્રવેશ ફોર્મર્ાું દશામવેલ વનયર્ો ર્જબ જરૂરી ડોકયર્ને્ સ્ટવ-પ્રર્ાવણત
કરીને િર્ પ્રર્ાણે ગોઠવીને (બે નકલર્ાું) કૉલેજર્ાું ચકાસણીના હે તર્થી સવર્વત સર્ક્ષ રજૂ કરાવવાના રહે શે અને
તેની સાર્થે ધોરણ-૧૨ની અસલ ર્ાકમશી્ એનરોલર્ેન્્ ર્ા્ે કૉલેજર્ાું જર્ા કરાવાની રહે શે.

• ઉપર જણાવેલ ગજરાત સરકારશ્રીના વશક્ષણ વવભાગના ઠરાવ ર્જબ તેર્જ સૂચના ર્જબ ફે સ ્ ફે સ (વગમખુંડ)
શૈક્ષનિક કાયય શરૂ ર્થશે ત્યારે જ અસલ પ્રમાિપત્રો, માકયશીટ વગેરેની ચકાસસિી રૂબરૂમાું કરવામાું
આવશે. તેર્થી ર્ેરી્ યાદીને આધારે આપવાર્ાું આવેલ પ્રવેશ અસલ દસ્ટતાવેજોની ચકાસણીને આધીન રહે શે. તેર્થી
અસલ માકયશીટ, પ્રમાિપત્રો વગેરે સૂચના મળે ત્યારે જ કૉલેજમાું રૂબરૂમાું બતાવવાના રિે શે.
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પ્રવેશાર્થીઓ માટે ની સૂચનાઓ
ે ન ફી રૂ. 25/- ભરવાની રહે શે.
૧. અરજદારે અરજીપત્રક ઓનલાઇન જ ભરવાનું રહે શ.ે રજીસ્ટ્રશ
૨. વર્ય 2020-21 માું BA Sem-1 માું પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ અુંગેની સૂચનાઓ ધ્યાનર્થી વાુંચો.
૩. બી.એ. સેર્ેસ્ટ્ર-૧ર્ાું પ્રવેશ ર્ા્ે નક્કી ર્થયેલ તારીખ દરમ્યાન જ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહે શે. વનયત તારીખ બાદ
ફોર્મ ભરી શકાશે નહહ.
૪. ર્ેહર્ની ગણતરી ર્ા્ે ધોરણ-૧૨ર્ાું ર્ેળવેલ ્કા જ ધ્યાને લેવાર્ાું આવશે. જો કોઈ વવદ્યાર્થીઓની ્કાવારી સરખી
હશે તેવા સુંજોગોર્ાું ધો-૧૦ની ્કાવારી ધ્યાને લેવાર્ાું આવશે.
૫. ર્ાચમ-2020 પહે લાું પાસ ર્થયેલા વવદ્યાર્થીઓના વનયર્ાનસાર ર્ાર્કસમ ઓછા કરીને ર્ેહર્ર્ાું ર્ૂકવાર્ાું આવશે. ર્ેરી્ યાદી
યવનવવસમ્ીના વનયર્ો ર્જબ બનશે.
૬. ર્ેરી્ યાદી કૉલેજ વેબસાઇ્ પર ર્ૂકવાર્ાું આવશે. પ્રવેશ માત્ર મેરીટ આધાહરત જ રિે શે.
૭. પ્રવેશ યાદીર્ાું સર્ાવવષ્ટ્ વવદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફી કૉલેજ વેબસાઇ્ પર ર્કવાર્ાું આવનાર સૂચના ર્જબ
ભરવાની રહે શ.ે
૮. ર્ેરી્ યાદી પ્રર્ાણે પસુંદગી પાર્તા વવદ્યાર્થીએ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજની વપ્રન્્ લેવાની રહે શે. વવદ્યાર્થી અને
વાલીએ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજ પર સહી કરવાની રહે શે. એડર્ીશન શેડ્યલ ૨૦૨૦-૨૧ર્ાું જણાવ્યા
ર્જબની તારીખ અને સર્યે વવદ્યાર્થીએ સહી કરે લ અરજીપત્રક સાર્થે જરૂરી અસલ પ્રર્ાણપત્રો ચકાસણી ર્ા્ે આપવાર્ાું
આવનાર સૂચના અનસાર પ્રવેશ સવર્વત સર્ક્ષ રજૂ કરવાના રહે શે. ત્યરબાદ જ પ્રવેશ ર્ાન્ય ગણાશે.
૯. પ્રવેશ ફોર્મ તર્થા પ્રવેશ ફી ઉપર જણાવ્યા ર્જબ સરકારશ્રીની સૂચના પ્રર્ાણે ર્ાત્ર ઓનલાઇન જ ભરવાના રહે શે .
તેર્થી પ્રવેશ ફોમય કે પ્રવેશ ફી ઓફલાઇન ભરવા માટે કૉલેજ કાયાયલયમાું આવવું નિીં.
૧૦. અરજીપત્રક તર્થા એડનમશન ફી એક વખત ભરાઈ ગયા બાદ પરત આપવામાું આવશે નિીં.
૧૧. એડવર્શન શેડ્યલર્ાું જણાવ્યા ર્જબ, જો વનયત સર્યર્ાું વવદ્યાર્થી ફી ભરવાર્ાું અર્થવા ડોકયર્ને્ ચકાસણી
પ્રહિયાર્ાું વનષ્ફળ જશે તો તેનો પ્રવેશ પરનો હક રદ કરવાર્ાું આવશે અને તેની પછીના ર્ેરી્ર્ાું આવતા વવદ્યાર્થીને
પ્રવેશનો લાભ આપવાર્ાું આવશે.
૧૨. આ કૉલેજ ગજરાતી ર્ાધ્યર્ની કૉલેજ છે. આ કૉલેજર્ાું ગજરાતી ર્ાધ્યર્ર્ાું શૈક્ષવણક કાયમ કરાવવાર્ાું આવે છે.
તેર્થી લેકચરનું ર્ાધ્યર્ ગજરાતી રહે શ.ે (અુંગ્રેજી વવર્ય વસવાય)
ે રીના વવદ્યાર્થીઓએ સક્ષર્ અવધકારીનું જાવત અુંગેનું પ્રર્ાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શે અન્યર્થા તેર્ને
૧૩. અનાર્ત કે્ગ
અનાર્તનો લાભ ર્ળી શકાશે નહહ. ઓ.બી.સી. (બક્ષીપુંચ) ના વવદ્યાર્થીઓએ ર્ાન્ય હોય તેવું નોન હિવર્વલયેર પ્રર્ાણપત્ર
ે રીર્ાું ગણવાર્ાું આવશે.
જોડેલ હશે તો જ ઓ.બી.સી. (બક્ષીપુંચ) નો લાભ ર્ળશે અન્યર્થા તેર્ને જનરલ કે્ગ
૧૪. જો કોઈ વવદ્યાર્થી કૉલેજના સર્ય દરમ્યાન અન્ય અભ્યાસિર્ કે નોકરી કરતા હશે તેવા વવદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ રદ
ર્થશે.
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૧૫. વવદ્યાર્થીએ કોઈપણ એક ગ્રપ પસુંદ કરવાનું રહે શ.ે એક ગ્રપ પસુંદ ર્થઈ ગયા પછી કોઈપણ સુંજોગોર્ાું ગ્રપ બદલી
આપવાર્ાું આવશે નહીં. સુંખ્યાને ધ્યાનર્ાું રાખીને વવર્ય પસુંદગી અુંગેનો આખરી વનણમય પ્રવેશ સવર્વતનો રહે શે.
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

* (વવદ્યાર્થી જ ે કોર વવર્ય પસુંદ કરશે તે વવર્ય TY BA ર્ાું ર્ખ્ય વવર્યના બધા જ પેપર ભણવાના રહે શ.ે )
૧૬. અરજી ફોર્મર્ાું જો કોઈપણ પ્રકારની ખો્ી ર્ાહહતી આપવાર્ાું આવી હશે તો ડૉર્કયર્ેન્્ ચકાસણી સર્યે અરજીપત્રક
સ્ટવીકારવાર્ાું આવશે નહીં અને તે વવદ્યાર્થીની અરજી રદ ગણવાર્ાું આવશે. જ ેની જવાબદારી વવદ્યાર્થીની પોતાની રહે શે.
૧૭. દરે ક સત્રર્ાું વવદ્યાર્થીની વગમખુંડર્ાું હાજરી ફરવજયાત છે. આ ફોર્મ ર્ાત્ર રે ગ્યલર વવદ્યાર્થી ર્ા્ે જ છે. જ ે વવદ્યાર્થીઓ
કૉલેજર્ાું અભ્યાસ ર્ા્ે હાજર રહી શકે તેર્ નર્થી અને એર્કસ્નમલર્ાું અભ્યાસ કરવા ર્ાુંગે છે તેર્ણે આ ફોર્મ ભરવાનું
નર્થી.
૧૮. જ ે વવદ્યાર્થીઓએ વર્મ-૨૦૨૦ પહે લા ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા આપી છે તેર્ણે કોઈપણ અભ્યાસિર્ર્ાું અભ્યાસ કરતાું
નર્થી તે ર્તલબનું રૂ. ૨૦ ના સ્ટ્ેમ્પ પેપર ઉપર સોગુંદનાર્ું કરાવીને પ્રર્ાણપત્ર વેહરહફકેશન સર્યે સાર્થે લાવવાનું રહે શે.
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અરજીપત્રક સાર્થે નવદ્યાર્થીઓને લાગ પડતાું નીચે જિાવેલ પ્રમાિપત્રોની સ્ટવ-પ્રમાનિત નકલ જોડવાની રિે શે.
a) ધો-૧૦ની ર્ાકમશી્ની નકલ (બધી).
b) ધો-૧૨ની ર્ાકમશી્ની નકલ (બધી).
c) શાળા છોડ્યા અુંગન
ે ું પ્રર્ાણપત્ર (LC) ની નકલ.
d) શાળા દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ ્રાયલ સ્ીહફકે્ની નકલ.
e) આધારકાડમની નકલ,
ે રી (SC, ST, SEBC, EWS) કે્ગ
ે રીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેદવારોએ ગજરાત સરકારના
f) અનાર્ત કે્ગ
ે રીના પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સાર્થે લાવવાની રહે શે. અન્યર્થા તેર્ને
સત્તાવધકારી દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ જ ે તે કે્ગ
ે રીનો લાભ ર્ળી શકશે નહી.
અનાર્ત કે્ગ
ે રીના ઉર્ેદવારોએ 2020-21 ર્ા્ે ર્ાન્ય હોય તેવું ગજરાત સરકારના સત્તાવધકારી દ્વારા
g) SEBC કે્ગ
આપવાર્ાું આવેલ નોન હિર્ીલેયર સ્ીહફકે્ રજૂ કરવાનું રહશે.
h) શારીહરક અશર્કત/વવકલાુંગ/હદવ્યાુંગ વવદ્યાર્થીઓએ વસવવલ સજ મન અર્થવા સર્કક્ષ અવધકારીએ આપેલ શારીહરક
અશર્કતતાનું પ્રર્ાણપત્ર.
i) જ ે વવદ્યાર્થીઓએ ધો-૧૨ની ખાનગી ઉર્ેદવાર તરીકે પરીક્ષા આપી છે તેર્ને બોડમનો ખાનગી ઉર્ેદવારની
ર્ુંજૂરીનો પત્ર જોડવાનો રહે શ.ે
j) Gujarat Higher Secondary Education Board વસવાયના અન્ય બોડમના વવદ્યાર્થીઓએ સૌરાષ્ટ્ ર
યવનવવસમહ્ર્ાુંર્થી Provisional Eligibility Certificate (PEC) કઢાવવાનું રહે શે. અરજીપત્રક ભરતી
વખતે PEC નુંબર નાખવાનો છે. ડૉર્કયર્ેન્્ વેહરહફકેશન સર્યે જર્ા કરાવવાનું રહે શે.
k) પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી સર્યે ધોરણ-૧૨ની અસલ ર્ાકમશી્ એનરોલર્ેન્્ ર્ા્ે કૉલેજર્ાું જર્ા કરાવાની રહે શે.
નોંધ: ઉમેદવાર ઉપરોક્ત લાગ પડતાું તમામ પ્રમાિપત્રો ફોમય વેહરહફકેશન વખતે પ્રવેશ સનમનત સમક્ષ
અસલ (ઓહરનજનલ) રજૂ કરવાના રિે શે.

સેમ-૧ સત્ર ફી (એડનમશન ફી) ની નવગત
ભાઈઓ – રૂ. ૮૬૫/બિે નો – રૂ. ૨૬૫/સરકારશ્રીની સૂચના પ્રર્ાણે ર્ાત્ર ઓનલાઇન જ ભરવાની રહે શે.
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નવદ્યાર્થીએ પ્રમાિપત્ર વેરીહફકેશન તર્થા ફોમય જમા કરાવતી વખતે કૉલેજ લઈ જવાના પત્રકોની યાદી :
૧. ડાઉનલોડ કરે લ એડમીશન ફોમય સાર્થે લાગ પડતાું નીચે દશાયવેલા માકયશીટ તર્થા પ્રમાિપત્રોની સ્ટવ-પ્રમાનિત એક
નકલ જોડવી
A. ધો-૧૦ની ર્ાકમશી્ની નકલ (બધી)
B. ધો-૧૨ની ર્ાકમશી્ની નકલ (બધી)
C. શાળા છોડ્યા અુંગને ું પ્રર્ાણપત્ર (LC) ની નકલ.
D. શાળા દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ ્રાયલ સ્ીહફકે્ની નકલ.
E. આધારકાડમની નકલ,
ે રી
F. અનાર્ત કે્ગ

(SC, ST, SEBC, EWS)

નો લાભ લીધેલા ઉર્ેદવારોએ ગજરાત સરકારના સત્તાવધકારી દ્વારા

ે રીના પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સાર્થે લાવવાની રહે શે. અન્યર્થા તેર્ને અનાર્ત કે્ગ
ે રીનો
આપવાર્ાું આવેલ જ ે તે કે્ગ
લાભ ર્ળી શકશે નહીં.
G.

SEBC

ે રીના ઉર્ેદવારોએ 2020-21 ર્ા્ે ર્ાન્ય હોય તેવું ગજરાત સરકારના સત્તાવધકારી દ્વારા આપવાર્ાું
કે્ગ

આવેલ નોન હિર્ીલેયર સ્ીહફકે્ રજૂ કરવાનું રહે શે.
H. શારીહરક અશર્કત/વવકલાુંગ/હદવ્યાુંગ વવદ્યાર્થીઓએ વસવવલ સજ મન અર્થવા સર્કક્ષ અવધકારીએ આપેલ શારીહરક
અશર્કતતાનું પ્રર્ાણપત્ર.
૨. ડાઉનલોડ કરે લ એનરોલમેન્ટ ફોમય સાર્થે લાગ પડતાું નીચે દશાયવેલ માકયશીટ તર્થા પ્રમાિપત્રોની સ્ટવ-પ્રમાનિત એક
નકલ જોડવી

1. ધો-૧૦ની ર્ાકમશી્ની નકલ (બધી).
2. ધો-૧૨ની ર્ાકમશી્ની નકલ (બધી).
3. શાળા છોડ્યા અુંગન
ે ું પ્રર્ાણપત્ર (LC) ની નકલ.
4. શાળા દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ ્રાયલ સ્ીહફકે્ની નકલ.
5. આધારકાડમની નકલ,
ે રી
6. અનાર્ત કે્ગ

(SC, ST, SEBC, EWS)

નો લાભ લીધેલા ઉર્ેદવારોએ ગજરાત સરકારના સત્તાવધકારી દ્વારા

ે રીના પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સાર્થે લાવવાની રહે શે. અન્યર્થા તેર્ને અનાર્ત કે્ગ
ે રીનો
આપવાર્ાું આવેલ જ ે તે કે્ગ
લાભ ર્ળી શકશે નહીં.
7.

SEBC

ે રીના ઉર્ેદવારોએ 2020-21 ર્ા્ે ર્ાન્ય હોય તેવું ગજરાત સરકારના સત્તાવધકારી દ્વારા આપવાર્ાું
કે્ગ

આવેલ નોન હિર્ીલેયર સ્ીહફકે્ રજૂ કરવાનું રહે શે.
8. શારીહરક અશર્કત/વવકલાુંગ/હદવ્યાુંગ વવદ્યાર્થીઓએ વસવવલ સજ મન અર્થવા સર્કક્ષ અવધકારીએ આપેલ શારીહરક
અશર્કતતાનું પ્રર્ાણપત્ર.
૩. ડાઉનલોડ કરે લ એડનમશન ફી રીનશપ્ટ.
નોંધ: પ્રવેશ ફોર્મ સાર્થે જોડેલ તર્ાર્ દસ્ટતતાવેજો/ર્ાકમશી્/પ્રર્ાણપત્રોના વેરીહફકેશન ર્ા્ે પ્રવેશ સવર્વત સર્ક્ષ અસલ
પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરવાના રહે શે.
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