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અગત્યનું સમય પત્રક (Important Dates)
Starting Date Ending date
and time
and time

06-06-2020 30-06-2020
(10:30 am) (06:10 pm)

Online form filling and modification

 Keep checking college website for detailed admission schedule.
ખસનધ
ાં :

 ઓનલાઈન ફોર્મ 30-06-2020 પછી કોઈપણ સંજોગોર્ાં ભરી શકાશે નહિ.
 અહનવાર્મ સંજોગોર્ાં જ તારીખર્ાં ફેરફાર કરવાર્ાં આવશે. આથી કોલેજની વેબસાઇટ િંર્ેશા

હનર્ર્ીત જોવાનં રાખશો.
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ઓનલાઇન એડમમશન પ્રમિયાની વિગતિાર માહિતી
 િાલની કોહવડ-૧૯ ની ર્િાર્ારી ની પરરહથથતી ને ધ્ર્ાને લેતા ગજરાત સરકારશ્રીના હશક્ષણ હવભાગના
તા. ૨૪-૦૫-૨૦૨૦ ના ઠરાવ તથા તા. ૦૩-૦૬-૨૦૨૦ ના પરરપત્રર્ાં ર્ળેલ સૂચનાઓ ર્જબ
શૈક્ષહણક વર્મ ૨૦૨૦-૨૧ ની પ્રવેશ પ્રરિર્ા િાથ ધરવાર્ાં આવશે.
૧. પ્રથર્ તબક્કો: (ફોર્મ ભરવ)ં
 એડર્ીશન ફોર્મ ભરતા પિેલા ઓનલાઈન એડહર્શન પ્રરિર્ાની ર્ાહિતી ચોકસાઇ પૂવમક વાંચવી.
 ફોર્મ ભરતી વખતે ર્ાગેલ ર્ાહિતી સાચી અને ચોક્કસ ભરાર્ તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
ફોર્મ ર્ાં upload કરવાનો થતો પ્રવેશાથીનો ફોટો, ર્હનવસીટી દ્વારા આપવાર્ાં આવતી ર્ાકમશીટ ર્ાં આવતો
િોર્, white background વાળો ર્ોગ્ર્ સાઈઝ (Max 50 kb) નો ફોટો િોવો જરૂરી છે .

૨. બીજો તબક્કો: (ફોર્મ ફી Rs. 25/- ભરવી)
 પ્રવેશાથીએ પોતાનાં અથવા વાલીના કાર્ર્ી ર્ોબાઈલ નંબર તથા પ્રવેશાથીએ પોતાનાં જ E-mail id
થી રજીથરેશન કરવાનં રિેશે. (ફોર્મ તથા ફી રીસીપ્ટ પ્રવેશાથીને E-mail પર ર્ોકલવાર્ાં આવશે, જે થી
E-mail id પ્રવેશાથીનં પોતાનં જ િોવં ફરજીર્ાત છે )
 ઉપરોક્ત ર્ાહિતી submit કર્ામ બાદ ર્ોબાઈલ તેર્જ email ર્ાં આવેલ OTP enter કરી
રજીથરેશન ફી ₹ ૨૫/- ઓનલાઈન ભરવાની રિેશે.
૩ .ત્રીજો તબક્કો: (એડર્ીશન ફી ભરવી)
 જે પ્રવેશાથીનં ર્ેરરટ હલથટર્ાં નાર્ આવે તેર્ણે હનર્ત સર્ર્ ર્ર્ામદાર્ાં જ ઓનલાઇન એડહર્શન ફી
ભરવાની રિેશે. સર્ર્ ર્ર્ામદા વીતી ગર્ા બાદ કોઈપણ સંજોગોર્ાં ઓનલાઈન એડહર્શન ફી ભરી શકાશે
નિી.
૪. ચોથો તબક્કો: (ડોક્ર્ર્ેન્ટ વેરીફીકેશન)
 એડહર્શન ફી ભરાઇ ગર્ા બાદ હવદ્યાથીએ પ્રવેશ ફોર્મર્ાં દશામવેલ હનર્ર્ો ર્જબ જરુરી ડોક્ર્ર્ેંટ્સ
થવપ્રર્ાહણત કરીને ક્ર્ર્ પ્રર્ાણે ગોઠવીને (બે નકલર્ાં) કોલેજર્ાં ચકાસણીના િેતથી જર્ા કરાવવાના
રિેશે અને તેની સાથે ધોરણ-૧૨ ની અસલ ર્ાકમશીટ એનરોલર્ેંન્ટ ર્ાટે જર્ા કરાવાની રિેશે.
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પ્રવેશના મનયમો
1. અનાર્ત જૂ થોની પ્રવેશ અંગે ની ટકાવારીનં ધોરણ સરકારશ્રીના પ્રવતમર્ાન હનર્ર્ો ર્જબ આ પ્રર્ાણે છે .
અનાર્ત જૂ થ

અનાર્ત પ્રવેશ અંગન
ે ી ટકાવારી

SC

7%

ST

15%

SEBC

27%

Economically Weaker Section(EWS)(EBC)

10%

2. અનાર્તના તર્ાર્ હનર્ર્ો ર્ેરીટ ર્ાદીના પ્રહસધ્ધ થવાના રદવસે અર્લર્ાં િશે તે જ લાગ પડશે.
3. ર્ેરરટની ગણતરી ર્ાટે ધોરણ-૧૨ ના ર્ખ્ર્ હવર્ર્ો: ભૌહતકશાથત્ર, રસાર્ણશાથત્ર, ગહણતશાથત્ર/જીવહવજ્ઞાનના હથર્રીના
ર્ાક્સમ જ ધ્ર્ાને લેવાર્ાં આવશે.
4. વર્મ-2020 પિેલા પાસ થર્ેલા હવદ્યાથીના વર્મ દીઠ 5 (પાંચ) ર્ાક્સમ ઓછા કરીને ર્ેરરટ ગણવાર્ાં આવશે.
5. ગજરાત બોડમ હસવાર્ના પ્રવેશાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર ર્હનવર્સમટીનં પ્રોહવઝનલ એહલહજહબલીટી સટીરફકેટ રજૂ કરવાનં રિેશ.ે
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પ્રવેશાર્થીઓ માટે ની સચના:
1.

અરજદારે અરજીપત્રક ઓનલાઇન ભરવાનં રિેશે.

2. વર્મ 2020-21 ર્ાં પ્રવેશ ર્ેળવવા ર્ાટે પ્રવેશ અંગેની સૂચનાઓ ધ્ર્ાનથી વાંચવી. સર્ગ્ર પ્રવેશ પ્રરિર્ા, પ્રવેશ સર્ર્
પત્રકર્ાં દશામવેલ તારીખો ર્જબ જ કરવાર્ાં આવશે.
3(અ) પ્રવેશ ર્ાટેનં ર્ેરરટ હલથટ તૈર્ાર કરવા ર્ાટે ભૌહતકશાથત્ર, રસાર્ણશાથત્ર, ગહણતશાથત્ર અથવા જીવહવજ્ઞાન હવર્ર્ના
હથર્રીર્ાં આવેલ ગણ જ ગણતરીર્ાં લેવાર્ાં આવશે. અન્ર્ હવર્ર્ો અને પ્રેહક્ટકલના ગણ ર્ેરરટ ર્ાટે ધ્ર્ાનર્ાં
લેવાર્ાં આવશે નિીં.
(બ) ગ્રેસસંગથી પાસ થર્ેલ હવધ્ર્ાથીઓએ ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મર્ાં ફક્ત ર્ેળવેલ ગણ [ ગ્રેસસંગ વગરના ] જ ભરવા.
4. A-ગ્રપ અને B-ગ્રપના અરજદારોની ર્ેરરટ ર્ાદી અલગથી પ્રદર્શમત કરવાર્ાં આવશે.
5. ર્ેરરટ ર્ાદી, કૉલેજ વેબસાઇટ પર ર્ૂકવાર્ાં આવશે. પ્રવેશ ર્ાત્ર ર્ેરરટ આધારરત જ રિેશે.
6. પ્રવેશ ર્ાદીર્ાં સર્ાહવષ્ટ પ્રવેશાથીએ, પ્રવેશ ફી - ઓનલાઈન કૉલેજ વેબસાઇટ પર ભરવાની રિેશે.
7. ર્ેરીટ ર્ાદી પ્રર્ાણે પસંદગી પાર્તા હવદ્યાર્થમએ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજની હપ્રન્ટ લેવાની રિેશે. હવદ્યાથી
અને વાલીએ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજ પર સિી કરવાની રિેશે. એડહર્શન શેડ્ર્લ 2020-21 ર્ાં
જણાવ્ર્ા ર્જબની તારીખ અને સર્ર્ે હવદ્યાર્થમએ સિી કરેલ અરજીપત્રક અને સૂચનાઓના પેજ, જરૂરી અસલ
પ્રર્ાણપત્રો સાથે ચકાસણી ર્ાટે પ્રવેશ સહર્હત સર્ક્ષ રજૂ કરવાના રિેશે ત્ર્ારબાદજ પ્રવેશ ર્ાન્ર્ ગણાશે.
8. અરજીપત્રક સાથે નીચે જણાવેલ પ્રર્ાણપત્રોની થવ-પ્રર્ાહણત નકલ જોડવાની રિેશે.
a) 10th ર્ાકમશીટ ની નકલ(બધી).
b) 12th ર્ાકમશીટ ની નકલ(બધી).
c) શાળા છોડ્ર્ા અંગે ન પ્રર્ાણપત્ર (LC) ની નકલ.
d) શાળા દ્વારા આપવાર્ાં આવેલ રાર્લ સટીરફકેટ ની નકલ.
e) આધારકાડમ ની નકલ,
f) અનાર્ત કેટેગરી અથવા અન્ર્ કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેરદારોએ જે તે કેટેગરીના પ્રર્ાણપત્રો ની નકલ
સાથે લાવવાની રિશે અન્ર્થા તેર્ને અનાર્ત/કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નિી.
g) SEBC કેટેગરીના ઉર્ેદવારોએ 2020-21 ર્ાટે ર્ાન્ર્ િોર્ તેવં ગજરાત સરકારના સત્તાધારી સત્તા દ્વારા
આપવાર્ાં આવેલ નોન રિર્ીલેર્ર સટીરફકેટ(NCL) રજૂ કરવાન રિશે.
h) શારીરરક અસક્ત વ્ર્હક્ત ર્ાટે હસહવલ સજમ ન અથવા સર્કક્ષ અહધકારીએ ફાળવેલ શારીરરક અશક્તતાનં
પ્રર્ાણપત્ર.
i) ભૂતપૂવમ સર્વમસર્ેનનં પ્રર્ાણપત્ર, રડરેક્ટર, સૈહનક કલ્ર્ાણ બોડમ, ગજરાત રાજ્ર્ દ્વારા અથવા હજલ્લાના સૈન્ર્
કલ્ર્ાણ અહધકારી દ્વારા જારી કરાર્ેલ, જો લાગ પડતં િોર્તો.
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j) Gujarat Higher Secondary Education Board હસવાર્ના અન્ર્ બોડમના હવદ્યાથીઓએ સૌરાષ્ટ્ર
ર્હનવર્સમરટર્ાથી Provisional Eligibility Certificate(PEC) કઢાવવાનં રિેશે. અરજીપત્રક ભરતી વખતે
PEC નંબર નાખવો ફરહજર્ાત છે .
k) પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી સર્ર્ે ધોરણ 12ની ઓરરજનલ ર્ાકમશીટ અને શાળા છોડર્ાનં પ્રર્ાણપત્ર(LC)
કોલેજર્ાં જર્ા કરાવવાના રિેશે.
Note: ઉર્ેદવાર ફક્ત તે જ થવ-પ્રર્ાહણત નકલો જોડશે જે અરજી ફોર્મ સાથે જોડાવા ર્ાટે જરૂરી છે .
9. સર્ગ્ર પ્રવેશ પ્રરિર્ા દરમ્ર્ાન પ્રવેશાથી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ર્ાહિતી ખોટી આપવાર્ાં આવેલ િશે તો તે અરજી
રદ તાત્કાહલક રદ કરવાર્ાં આવશે.
10. પ્રવેશ ફોર્મ તથા પ્રવેશ ફી ઉપર જણાવ્ર્ા ર્જબ સરકારશ્રીની સૂચના પ્રર્ાણે ર્ાત્ર ઓનલાઇન જ ભરવાના રિેશે.
તેથી પ્રવેશ ફોર્મ કે પ્રવેશ ફી ઓફલાઇન ભરવા ર્ાટે કોલેજ કાર્ામલર્ર્ાં આવવં નિી.
11. એડહર્શન ફી એક વખત ભરાઈ ગર્ા બાદ પરત આપવાર્ાં આવશે નિીં.
12. એડહર્શન શેડ્ર્લર્ાં જણાવ્ર્ા ર્જબ, જો હનર્ત સર્ર્ર્ાં હવદ્યાથી ફી ભરવાર્ાં અને/અથવા ડૉક્ર્ર્ેન્ટ ચકાસણી
પ્રરિર્ાર્ાં હનષ્ફળ જશે તો તેનો પ્રવેશ પરનો િક રદ કરવાર્ાં આવશે અને તેની પછીના ઉર્ેદવારને પ્રવેશનો લાભ
આપવાર્ાં આવશે.
13. કોલેજ દ્વારા ચાર પ્રકારના સબજે ક્ટ કોંબીનેશન આપવાર્ાં આવે છે , જે નં વગીકરણ ગ્રપ A અને ગ્રપ B ર્ાં નીચે
ર્જબ છે .
For A group
Physics, Chemistry, Mathematics

For B group
Physics, Chemistry, Zoology (PCZ)

(PCM)
Physics, Chemistry, Botany (PCB)
Chemistry, Botany, Zoology (CBZ)

હવદ્યાથી કોઈ પણ એક ગ્રપ પસંદ કરવાનં રિેશે. એક ગ્રપ પસંદ થઈ ગર્ા પછી બદલી આપવાર્ાં આવશે નિીં.
14. હવદ્યાથીએ વગો તથા પ્રેહક્ટકલ્સ હનર્હર્ત ભરવાના રિેશે. સરકારશ્રી તરફથી ર્ળતી વખતોવખતની તર્ાર્
સૂચનાઓનં તથા કોલેજના નીહત હનર્ર્ોનં પાલન કરવાનં રિેશે. જો હવદ્યાથી દ્વારા આ હનર્ર્ોનં પાલન કરવાર્ાં
નિી આવે તો તેનો પ્રવેશ રદ કરવાને પાત્ર થશે.
15. કોલેજના સર્ર્ દરમ્ર્ાન કોઈ પણ પ્રકારની નોકરી કરવાની રિેશે નિીં.
16. દરેક હવદ્યાથી પાસે હશથત અને સવ્ર્વિારનો આગ્રિ રાખવાર્ા આવે છે .
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D K V Arts and Science College, Jamnagar.
હવદ્ય ર્થીએ ડ ક્યુમેન્ટ્સ વેરીહિકે શન તર્થ િ મમ જમ કર વતી વખતે ક લેજ લઈ જવ ન પત્રક ની
ય દી :
1. ડાઉનલોડ કરેલ એડર્ીશન ફોર્મ (નીચે દશમવેલા પત્રકો ની થવપ્રર્ાહણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th ર્ાકમશીટ ની નકલ

(ii)

10th ર્ાકમશીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છોડ્ર્ા અંગે ન પ્રર્ાણપત્ર/ LC ની નકલ

(iv)

શાળાર્ાંથી આપવર્ાં આવેલ રાર્લ સટીરફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડમ ની નકલ

(vi)

અનાર્ત કેટેગરી અથવા અન્ર્ કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેરદારોએ જે તે કેટેગરીના પ્રર્ાણપત્રો
ની નકલ સાથે લાવવાની રિશે અન્ર્થા તેર્ને અનાર્ત/કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નિી.

(vii)

SEBC કેટેગરીના ઉર્ેદવારોએ 2020-21 ર્ાટે ર્ાન્ર્ િોર્ તેવં નોન રિર્ીલેર્ર સટીરફકેટ રજૂ કરવાન
રિશે. અન્ર્થા તેર્ને SEBC કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નિી અને લીઘેલો પ્રવેશ ૨દ થશે.

2. ડાઉનલોડ કરેલ એનરોલર્ેન્ટ ફોર્મ (નીચે દશમવેલા પત્રકો ની થવપ્રર્ાહણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th ર્ાકમશીટ ની નકલ.

(ii)

10th ર્ાકમશીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છોડ્ર્ા અંગે ન પ્રર્ાણપત્ર/ LC ની નકલ

(iv)

શાળાર્ાંથી આપવર્ાં આવેલ રાર્લ સટીરફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડમ ની નકલ

(vi)

અનાર્ત કેટેગરી અથવા અન્ર્ કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેરદારોએ જે તે કેટેગરીના પ્રર્ાણપત્રો
ની નકલ સાથે લાવવાની રિશે અન્ર્થા તેર્ને અનાર્ત/કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નિી.

(vii)

SEBC કેટેગરીના ઉર્ેદવારોએ 2020-21 ર્ાટે ર્ાન્ર્ િોર્ તેવં નોન રિર્ીલેર્ર સટીરફકેટ રજૂ કરવાન
રિશે. અન્ર્થા તેર્ને SEBC કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નિી અને લીઘેલો પ્રવેશ ૨દ થશે.

3. ડાઉનલોડ કરેલ એડહર્શન ફી રીહશપ્ટ.
નોંધ: પ્રવેશ ફોર્મ સાથે જોડેલ તર્ાર્ દથતાવેજો / ર્ાકમશીટ / પ્રર્ાણપત્રો ના વેરીરફકેશન ર્ાટે પ્રવેશ સહર્હત
સર્ક્ષ અસલ પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરવાના રિેશે.
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