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ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવ ું
http://www.dkvjamnagar.edu.in/

રજીસ્ટ્રે શન ફી રૂ. 50/- ભરવી
ર્ેરીટ યાદી વેબસાઇટ પર મ ૂકવાર્ાું

આવશે
ર્ેરીટ યાદીર્ાું નાર્
આવે. તો સ ૂચનાનસાર

કૉલેજ પર પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવા
રૂબરૂ આવી પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી
કરાવવાની રહેશે

કૉજેન્ટ પોટમ લ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવ ું.
ફી ભરવાનો https://student.gujgov.edu.in/
ર્ેસેજ આવશે. ત્યારબાદ ઓનલાઇન સત્ર ફી
ભરવી.

જે વવદ્યાર્થીએ કૉજેન્ટ પોટમ લ પર સત્ર ફી ભરી હશે તેવા
વવદ્યાર્થીઓનો જ પ્રવેશ ર્ાન્ય ગણાશે.

સત્ર ફી વપ્રન્ટ કરાવી, જરૂર પડે ત્યારે રજૂ
કરવાની રહેશ.ે

College Help Line Number: +91 9664912901
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Online Admission Process Chart
Fill form

Pay registration fee
Rs. 50

Wait for merit list

If your name appears in
merit list, Go for
documents verification,
registrations on cogent
portal.

Pay admission / term fee
on
cogent
portal,
Conformation
of
admission at college
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Important Dates
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવ ું અને ફેરફાર કરવા
Online form filling and modification
પ્રર્થર્ ર્ેરરટ લલસ્ટ્ટ અને તેર્ાું પસુંદગી પાર્ેલા વવદ્યાર્થીઓ.
First merit list publish for selected students.
પ્રર્થર્ ર્ેરરટ લલસ્ટ્ટર્ાું પસુંદગી પાર્ેલા વવદ્યાર્થીઓ ર્ાટે ડોક્યર્ેન્ટ
વેરરરફકેશન, કોજન્ટ રજજસ્ટ્રેશન અને ઓનલાઈન ફીની ચકવણી.
Document verification, Cogent registration and online fee
payment for the selected students in 1st merit list.
બીજ ુંર્ેરરટ લલસ્ટ્ટ અને તેર્ાું પસુંદગી પાર્ેલા વવદ્યાર્થીઓ.

Starting Date Ending date
and time
and time
09-06-2022 20-06-2022
(10:30 am) (05:00 pm)
24-06-2022
25, 27 & 28-06-2022
9:00 am to 12:00 pm

01-07-2022

Second merit list publish for selected students.
બીજ ું ર્ેરરટ લલસ્ટ્ટર્ાું પસુંદગી પાર્ેલા વવદ્યાર્થીઓ ર્ાટે ડોક્યર્ેન્ટ 04-07-2022 to 06-07-2022
9:00 am to 12:00 pm
વેરરરફકેશન, કોજન્ટ રજજસ્ટ્રેશન અને ઓનલાઈન ફીની ચકવણી.
Document verification, Cogent registration and online fee
payment for the selected students in 2nd merit list.
ત્રીજ ુંર્ેરરટ લલસ્ટ્ટ અને તેર્ાું પસુંદગી પાર્ેલા વવદ્યાર્થીઓ.
Third merit list publish for selected students.
ત્રીજ ું ર્ેરરટ લલસ્ટ્ટર્ાું પસુંદગી પાર્ેલા વવદ્યાર્થીઓ ર્ાટે ડોક્યર્ેન્ટ
વેરરરફકેશન, કોજન્ટ રજજસ્ટ્રેશન અને ઓનલાઈન ફીની ચકવણી.

08-07-2022
09 & 11-07-2022
9:00 am to 12:00 pm

Document verification, Cogent registration and online fee
payment for the selected students in 3rd merit list.
Important Note:
• પ્રવેશ યાદીઓની સુંખ્યા ખાલી જગ્યાઓની પ્રાપ્યતાના આધારે રહેશે.
• Number of merit list will be subject to the availability of vacancies.
• ઓનલાઈનફોર્મ 20-06-2022 પછી કોઈપણ સુંજોગોર્ાું ભરી શકાશે નરહ.

• After 20-06-2022 online form cannot be submitted in any case.
• અવનવાયમ સુંજોગોર્ાું જ તારીખોર્ાું ફેરફાર કરવાર્ાું આવશે. આર્થી કૉલેજની
વેબસાઈટ હુંર્શ
ે ા વનયવર્ત જોવાન ું રાખશો.
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• Schedule will be change in unavoidable situations only. So visit website
regularly.
• ફોર્મ ચકાસણી વખતે જો વવદ્યાર્થીએ ર્ારહતી ખોટી 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 ર્ારહતી ભરવી.

• If the student has filled in the information incorrectly during the form
verification, the admission fee will be paid but the admission will be eligible
for cancellation and the paid fee will not be refunded. So fill in the correct
information in the form.
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ઓનલાઇન એડમિશન પ્રમિયાની મિગતિાર િામિતી
Online Admission Process
૧. પ્રર્થર્ તબક્કો (ફોર્મ ભરવ)ું :
• એડર્ીશન ફોર્મ ભરતાું પહેલાું ઓનલાઇન એડવર્શન પ્રરિયાની ર્ારહતી ચોકસાઇપ ૂવમક
વાુંચવી.
• ફોર્મ ભરતી વખતે ર્ાુંગેલ ર્ારહતી સાચી અને ચોક્કસ ભરાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.

• ફોર્મર્ાું અપલોડ કરવાનો પ્રવેશાર્થીનો ફોટો યવનવવસિટી દ્વારા આપવાર્ાું આવતી
ર્ાકમ શીટર્ાું આવતો હોઈWHITEBACKGROUND વાળો યોગ્ય સાઇઝ (MAX.
50KB)નો હોવો જરૂરી છે .Signature નીSize 15 KB ર્થીવધારે રાખવીનરહ

1. First Step (Fill up Form)
• Before filling application form go thoroughly to the booklet.
• Take care to fill up the correct information when you fill the form.
• Photo is going to be printed on mark sheet, it is mandatory to upload a white
background (size of Max 50 kb) passport size photo.
૨. બીજો તબક્કો: (ફોર્મ ફી Rs. ૫૦/- ભરવી)
• પ્રવેશાર્થીએ પોતાના અર્થવા વાલીના કાયર્ી ર્ોબાઈલ નુંબર તર્થા પ્રવેશાર્થીએ પોતાના
જ E-mail id ર્થી રજીસ્ટ્રે શન કરવાન ું રહેશે. તેર્થી પ્રવેશાર્થીએ કોઈ પણ બીજી વ્યક્તતના Emailid કે ર્ોબાઇલ નુંબરનો ઉપયોગ કરવો નહીં.(ફોર્મ તર્થા ફી રીસીપ્ટ પ્રવેશાર્થીને Emailર્ાું ર્ોકલવાર્ાું આવશે. જેર્થી E-mailid પ્રવેશાર્થીન ું પોતાન ું જ હોવ ું ફરજીયાત છે )
• ઉપરોતત ર્ારહતી submit કયામ બાદ ર્ોબાઈલ તેર્જ E-mail ર્ાું આવેલ OTP enter કરી
ફોર્મ ફી Rs. 50/- ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.

૨. Second Step (Pay Form Fee Rs. 50)
•

The entrant has to register with his / her permanent mobile number and the
entrant has to register with his / her own e-mail id. So the entrant should not
use any other person's e-mailid or mobile number. (Form and fee receipt will
be sent to the entrant in e-mail. So the e-mailid entrant must have his own)
• After submitting the above information, enter the OTP in mobile as well as email and the form fee is Rs. 50 / - has to be paid online.
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૩. ત્રીજો તબક્કો: (ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન)
જે પ્રવેશાર્થીન ું ર્ેરરટ લલસ્ટ્ટર્ાું નાર્ આવે તે વવદ્યાર્થીએ પ્રવેશ ફોર્મર્ાું દશામવેલ વનયર્ો મજબ
જરરી ડોક્યર્ેંટ્સ સ્ટ્વપ્રર્ાલણત કરીને ક્ર્ર્ પ્રર્ાણે ગોઠવીને (બે નકલર્ાું) કૉલેજર્ાું ચકાસણીના
હેતર્થી જર્ા કરાવવાના રહેશે વવદ્યાર્થીએ સરકારશ્રીના cogent પોટમ લ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાન ું
રહેશે આ અંગેન ું ર્ાગમદશમન કોલેજર્ાું આર્ટમ સ વવભાગના સ્ટ્ર્ાટમ તલાસર્ાું આપવાર્ાું આવશે અને
તેની સાર્થે ધોરણ-૧૨ ની અસલ ર્ાકમ શીટ એનરોલર્ેંન્ટ ર્ાટે જર્ા કરાવાના રહેશે.

3. Third Step (document verification)
The student whose name appears in the merit list will have to self-certify the
required documents as per the rules given in the admission form and arrange them
in order (in two copies) and submit them to the college for the purpose of
verification. The student has to register on the cogent portal of the government.
Guidance in this regard will be given in the smart class of the arts department in the
college and along with it the original marksheet of standard 12 will have to be
submitted for enrollment.

૪. ચોથો તબક્કો: (એડમીશન ફી ભરવી)
રજીસ્ટ્રેશન ર્થઇ ગયા બાદ વવદ્યાર્થીએ સરકારશ્રીના cogent પોટમ લ પર

ઓનલાઈન ફી

ભરવાની રહેશેએકવાર . એડ્ર્ીસન ફી ભરાય ગયા બાદ પરત આપવાર્ાું આવશે નરહ.

4. four Step (admission fee pay)
After registration, the student has to pay the fee online on the cogent portal of the
government. Once the admission fee has been paid it will not be refunded.
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પ્રવેશના નનયમો Rules of admission
1. અનાર્ત જૂર્થોની પ્રવેશ અંગે ની ટકાવારીન ું ધોરણ સરકારશ્રીના પ્રવતમર્ાન વનયર્ો મજબ આ પ્રર્ાણે
છે .
The standard of percentage of admission of reserved groups is as per the existing
rules of the Government.
અનાર્ત જૂર્થ

અનાર્ત પ્રવેશ અંગેની ટકાવારી

SC

7%

ST

15%

SEBC

27%

Economically Weaker Section(EWS)(EBC)

10%

2. અનાર્તના તર્ાર્ વનયર્ો ર્ેરીટ યાદીના પ્રવસધ્ધ ર્થવાના રદવસે અર્લર્ાું હશે તે જ લાગ પડશે.
All the rules of reservation will be applicable only on the day of publication of merit
list.
3. ર્ેરીટની ગણતરી ર્ાટે ધો-૧૨ની ટકાવારી જ ધ્યાને લેવાર્ાું આવશે. જો કોઈ વવદ્યાર્થીની ટકાવારી
સરખી હશે તેવા સુંજોગોર્ાું ધો-૧૦ની ટકાવારી ધ્યાને લેવાર્ાું આવશે.
Only percentage of standard 12 will be taken into consideration for calculation of
merit. If the percentage of a student is the same then the percentage of Std-10 will be
taken into consideration.
4. વર્મ-2022 પહેલા પાસ ર્થયેલા વવદ્યાર્થીના વર્મ દીઠ 5 (પાુંચ) ર્ાતસમ ઓછા કરીને ર્ેરરટ ગણવાર્ાું
આવશે.
Merit will be considered by deducting 5 (five) marks per year of the student who
passed before the year 2022.
5. ગજરાત બોડમ વસવયના પ્રવેશાર્થીઓએ સૌરાષ્ટ્ર યવનવવસિટીન ું પ્રોવવઝનલ એલલજજલબલીટી સટીરફકેટ
રજૂ કરવાન ું રહેશે.
Except Gujarat Board students, the submission of Provisional Eligibility Certificate of
Saurashtra University will be compulsory.
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F.Y. B.A.
Admission: 2022-23
Instructions
1.

Applicant has to fill the Application Form online.
અરજદારે અરજીપત્રક ઓનલાઇન ભરવાન ું રહેશે.

2.

Read admission schedule: 2022-23 and instructions very carefully. The admission process
will strictly processed as per admission schedule.
વર્મ 2022-23 ર્ાું પ્રવેશ ર્ેળવવા ર્ાટે પ્રવેશ અંગેની સ ૂચનાઓ ધ્યાનર્થી વાુંચો. પ્રવેશ પ્રરિયા
પ્રવેશ યાદીર્ાું દશામવેલ તારીખો મજબ જ કરવાર્ાું આવશે.

3.

a) The marks of 12th only be considered to prepare merit list for admission.
પ્રવેશ ર્ાટે ન ું ર્ેરરટ લલસ્ટ્ટ તૈયાર કરવા ર્ાટે ધોરણ-૧૨ર્ાું આવેલ ગણ જ ગણતરીર્ાું લેવાર્ાું
આવશે.
b) It is applicable for the students who have passed by gracing; only obtained marks (without
gracing marks) should be filled in online application form.
ગ્રેવસિંગર્થી પાસ ર્થયેલ વવધ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મર્ાું ફતત ર્ેળવેલ ગણ જ ધ્યાને લેવાર્ાું
આવશે.

4.

The merit list will be displayed on college website. Admission is strictly on merit based.
ર્ેરરટ યાદી, કૉલેજ વેબસાઇટ પર મ ૂકવાર્ાું આવશે .પ્રવેશ ર્ાત્ર ર્ેરરટ આધારરત જ રહેશે.

5.

Admission /Term fees should be paid online on Cogent Portal only, by students whose names
are included in the merit list.
પ્રવેશ યાદીર્ાું સર્ાવવષ્ટ્ટ પ્રવેશાર્થીએ, પ્રવેશ/ સત્ર ફી -ઓનલાઈન Cogent પોટમ લ પર ભરવાની રહેશ.ે

6.

On the selection of candidates in merit list, he/she will have to take printout of the application
form along with instructions page. Student and parents will have to sign in the application
form as well as in the instructions page. The duly signed application form and instructions
page along with required original documents should be submitted to admission committee for
verification as per date and time mentioned in admission schedule: 2022-23.
ર્ેરીટ યાદી પ્રર્ાણે પસુંદગી પાર્તા વવદ્યાવર્થિએ અરજીપત્રક અને સ ૂચનાઓના પેજની વપ્રન્ટ લેવાની
રહેશે. વવદ્યાર્થી અને વાલીએ અરજીપત્રક અને સ ૂચનાઓના પેજ પર સહી કરવાની રહેશે .એડવર્શન
શેડયલ ૨૦૨૨-૨૩ ર્ાું જણાવ્યા મજબની તારીખ અને સર્યે વવદ્યાવર્થિએ સહી કરે લ અરજીપત્રક અને
સ ૂચનાઓના પેજ, જરૂરી અસલ પ્રર્ાણપત્રો સાર્થે ચકાસણી ર્ાટે પ્રવેશ સવર્વત સર્ક્ષ રજૂ કરવાના રહેશે
ત્યારબાદજ પ્રવેશ ર્ાન્ય ગણાશે.

7.

The self-attested copies of the following certificate must be attached along with the
application form.
અરજીપત્રક સાર્થે નીચે જણાવેલ પ્રર્ાણપત્રોની સ્ટ્વ-પ્રર્ાલણત નકલ જોડવાની રહેશે.
a) 10th Standard Examination Marksheet (all attempts) 10th ર્ાકમ શીટ ની નકલ (તર્ાર્)
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b) 12th Standard Examination Marksheet (all attempts) 12th ર્ાકમ શીટ ની નકલ (તર્ાર્).
c) School Leaving certificate શાળા છોડયા અંગે ન પ્રર્ાણપત્ર (LC) ની નકલ.
d) Attempt/Trial certificate given by school. શાળા દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ રાયલ સટીરફકેટ ની
નકલ.
e) Aadhar card આધારકાડમ ની નકલ

f) Caste certificate for a candidate belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes
(ST) and Socially and Educationally Backward Classes (SEBC), issued by the authority
empowered by the Government of Gujarat in this behalf,
અનાર્ત કેટેગરી (SC, ST, SEBC, EWS) અર્થવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેરદારોએ જે
તે કેટેગરીના પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સાર્થે લાવવાની રહેશે અન્યર્થા તેર્ને અનાર્ત/કેટેગરીનો લાભ
ર્ળી શકશે નહી.

g) Non Creamy Layer (NCL) certificate of the family, issued for the academic year 2022-23,
by the authority empowered by the Government of Gujarat in this behalf
SEBC કે ટેગરીના ઉર્ેદવારોએ 2022-23 ર્ાટે ર્ાન્ય હોય તેવ ું ગજરાત સરકારના સક્ષર્ ઓર્થોરીટી દ્વારા
આપવાર્ાું આવેલ નોન રિર્ીલેયર સટીરફકેટ (NCL) રજૂ કરવાન રહશે.

h) Certificate of Physical Disability, issued and duly signed by the Civil Surgeon/competent
authority, in case of a Physically Handicapped/Divyangjan candidate.
શારીરરક રદવ્યાુંગ વ્યક્તત ર્ાટે વસવવલ સર્જન અર્થવા સર્કક્ષ અવધકારીએ સહી કરે લ શારીરરક
અશતતતાન ું પ્રર્ાણપત્ર.રજૂ કરવાન રહશે.

i) Certificate of Ex-Serviceman, duly issued by the Director, Sainik Welfare Board, Gujarat
State or by the District Sainik Welfare Officer.
ભ ૂતપ ૂવમ સવવિસર્ેનન ું પ્રર્ાણપત્ર, રડરે તટર, સૈવનક કલ્યાણ બોડમ , ગજરાત રાજ્ય દ્વારા અર્થવા જજલ્લાના
સૈન્ય કલ્યાણ અવધકારી દ્વારા જારી કરાયેલ, જો લાગ પડત ું હોય તો રજૂ કરવાન રહશે.

j) Provisional eligibility certificate (PEC) to be produced from Saurashtra University by the
candidates of any other board except GHSEB, Gandhinagar. At the time of filling
admission form, PEC number is mandatory.
Gujarat Higher Secondary Education Board વસવાયના અન્ય બોડમ ના વવદ્યાર્થીઓએ સૌરાષ્ટ્ર
યવનવવસિરટર્ાર્થી કાર્ચલાઉ યોગ્યતા પ્રર્ાણપત્ર Provisional Eligibility Certificate (PEC) કઢાવવાન ું
રહેશે. અરજીપત્રક ભરતી વખતે PEC નુંબર નાખવો ફરજજયાત છે .

k) Original mark sheets of 12th standard and school Leaving Certificate (LC) to be submitted
in college at the time of verification of documents for enrolment process.
પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી સર્યે ધોરણ 12 ની ઓરરજનલ ર્ાકમ શીટ અને શાળા છોડયાન ું પ્રર્ાણપત્ર
(LC) કોલેજર્ાું જર્ા કરાવવાના રહેશે.

D K V Arts and Science College, Jamnagar.

Note: The candidate shall attach only those self-attested copies which are necessary to be
attached with the application form.
ઉર્ેદવાર ફતત તે જ સ્ટ્વ-પ્રર્ાલણત નકલો જોડશે જે અરજી ફોર્મ સાર્થે જોડાવા ર્ાટે જરૂરી છે .

8.

During whole admission process, if applicants have given any wrong information than that
application will be treated as cancelled.
સર્ગ્ર પ્રવેશ પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રવેશાર્થી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ર્ારહતી ખોટી આપવાર્ાું આવેલ હશે
તો તે અરજી રદ કરવાને પાત્ર ર્થશે .

9.

Application form fee and admission fee will be paid online only as per above instructions
given by government. Therefore, do not approach college to pay any kind of fees manually.
પ્રવેશ ફોર્મ તર્થા પ્રવેશ ફી ઉપર જણાવ્યા મજબ સરકારશ્રીની સ ૂચના પ્રર્ાણે ર્ાત્ર ઓનલાઇન જ
ભરવાના રહેશે તેર્થી પ્રવેશ ફોર્મ કે પ્રવેશ ફી ઓફલાઇન ભરવા ર્ાટે કોલેજ કાયામલયર્ાું આવવ ું નહી.
અરજીપત્રક તર્થા એડવર્શન ફી ર્ાત્ર ઓનલાઇન ભરવાની રહેશે.

10. At the time document verification student has to register him / herself on cogent portal. for
that necessary guidance will be given in smart class of Arts wing of this college.
પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી સાર્થે જ વવદ્યાર્થીન ું cogent પોટમ લ પર રજીસ્ટ્રેશન કરી ઓનલાઈન ફી ભરવાની
ર્થાય છે . આ અંગેન ું તર્ાર્ ર્ાગમદશમન આ કોલેજના આર્ટમ સ વવભાગર્ાું આવેલ સ્ટ્ર્ાટમ તલાસર્ાું આપવાર્ાું
આવશે.

11. Application fee, once paid will not be refunded.
એડમમશન ફી એક વખત ભરાઈ ગયા બાદ પરત આપવામાાં આવશે નહીં.

12. If the applicant fails to verify the documents and/or pay the fee as mentioned in the admission
schedule, the admission will be treated as cancelled automatically and the next applicant will
get the chance of admission.
એડવર્શન શેડયલર્ાું જણાવ્યા મજબ, જો વનયત સર્યર્ાું વવદ્યાર્થી ફી ભરવાર્ાું અને / અર્થવા
ચકાસણી પ્રરિયાર્ાું વનષ્ટ્ફળ જશે તો તેનો પ્રવેશ પરનો હક રદ કરવાર્ાું આવશે અને તેની પછીના
ઉર્ેદવારને પ્રવેશનો લાભ આપવાર્ાું આવશે.

13. Student must attend lectures regularly. Student must follow all instructions given from
government at any time along with regulations of the college. If he/she fails to follow these
rules than, institute has rights to cancelled his/her admission.
વવદ્યાર્થીએ વગો વનયવર્ત ભરવાના રહેશે .સરકારશ્રી તરફર્થી ર્ળતી વખતોવખતની તર્ાર્ સ ૂચનાઓન ું
તર્થા કોલેજના નીવત વનયર્ોન ું પાલન કરવાન ું રહેશ.ે જો વવદ્યાર્થી દ્વારા આ વનયર્ોન ું પાલન કરવાર્ાું
નહી આવે તો તેનો પ્રવેશ રદ કરવાને પાત્ર ર્થશે.

14. Any type of job during the college hours is not permitted.
વવદ્યાર્થીએ કોલેજના સર્ય દરમ્યાન કોઈ પણ પ્રકારની નોકરી કરવાની રહેશે નહીં.

15. Discipline and good behavior is expected from every student.
દરે ક વવદ્યાર્થી પાસે વશસ્ટ્ત અને સવ્યવહારનો આગ્રહ રાખવાર્ા આવે છે .
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16. Candidate can select any one group. Once a group is selected, it will not be changed in any
circumstances. The final decision on subject selection will be taken by the admission committee
keeping in view the number.
વવદ્યાર્થીએ કોઈ પણ એક ગ્રપ પસુંદ કરવાન ું રહેશે. એક ગ્રપ પસુંદ ર્થઈ ગયા પછી બદલી આપવાર્ાું
આવશે નહીં.

સાંખ્યાને ધ્યાનમાાં રાખીને મવષય પસાંદગી અંગેનો આખરી મનર્ણય પ્રવેશ

સમમમતનો રહેશ.ે
GROUP

CORE *

ELECTIVE-1

ELECTIVE-2

COMPULSORY

CLASSICAL
LANGUAGE

B-1

GUJARATI

HINDI

SANSKRIT

ENG/HINDI

SANSKRIT

B-2

GUJARATI

ENGLISH

HINDI

ENG/HINDI

SANSKRIT

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-1

HISTORY

POLITICAL SCIENCE

ECONOMICS

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-2

HISTORY

PHILOSOPHY

POLITICAL SCIENCE

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-3

ECONOMICS

POLITICAL SCIENCE

HISTORY

ENG/HINDI

SANSKRIT

S-4

ECONOMICS

HISTORY

PSYCHOLOGY

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

(* મવદ્યાથી જે કોર મવષય પસાંદ કરશે તે મવષયના બધા જ પેપર TY BA
માાં ભર્વાના રહેશે.)
Undertaking
I have read all instructions as mentioned above. I am fully agreed with
the points mentioned in instructions.

Date:
Place:

(Signature of student)

Date:

(Signature of parents)
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Place:
મિદ્યાર્થીએ ડોક્યુિેન્ટ્સ િેરીમિકે શન તર્થા િોિમ જિા કરાિતી િખતે કોલેજ લઈ જિાના પત્રકોની
યાદી :
1. ડાઉનલોડ કરે લ એડર્ીશન ફોર્મ (નીચે દશમવેલા પત્રકો ની સ્ટ્વપ્રર્ાલણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th ર્ાકમ શીટ ની નકલ

(ii)

10th ર્ાકમ શીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છોડયા અંગે ન પ્રર્ાણપત્ર/ LC ની નકલ

(iv)

શાળાર્ાુંર્થી આપવર્ાું આવેલ રાયલ સટીરફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડમ ની નકલ

(vi)

અનાર્ત કેટેગરી અર્થવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેરદારોએ જે તે કેટેગરીના
પ્રર્ાણપત્રો ની નકલ સાર્થે લાવવાની રહશે અન્યર્થા તેર્ને અનાર્ત/કેટેગરીનો લાભ ર્ળી
શકશે નહી.

(vii)

SEBC કેટેગરીના ઉર્ેદવારોએ 2022-23 ર્ાટે ર્ાન્ય હોય તેવ ું નોન રિર્ીલેયર સટીરફકેટ રજૂ
કરવાન રહશે. અન્યર્થા તેર્ને SEBC કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નહી અને લીઘેલો પ્રવેશ ૨દ
ર્થશે.

2. ડાઉનલોડ કરે લ એનરોલર્ેન્ટ ફોર્મ (નીચે દશમવેલા પત્રકો ની સ્ટ્વપ્રર્ાલણત નકલ જોડી ને)
(i)

12th ર્ાકમ શીટ ની નકલ.

(ii)

10th ર્ાકમ શીટ ની નકલ

(iii)

શાળા છોડયા અંગે ન પ્રર્ાણપત્ર/ LC ની નકલ

(iv)

શાળાર્ાુંર્થી આપવર્ાું આવેલ રાયલ સટીરફકેટ ની નકલ

(v)

આધારકાડમ ની નકલ

(vi)

અનાર્ત કેટેગરી અર્થવા અન્ય કોઈપણ કેટેગરીનો લાભ લીધેલા ઉર્ેદવારો એ જે તે કેટેગરીના
પ્રર્ાણપત્રો ની નકલ સાર્થે લાવવાની રહશે અન્યર્થા તેર્ને અનાર્ત/કેટેગરીનો લાભ ર્ળી
શકશે નહી.

(vii)

SEBC કેટેગરીના ઉર્ેદવારોએ 2022-23 ર્ાટે ર્ાન્ય હોય તેવ ું નોન રિર્ીલેયર સટીરફકેટ રજૂ
કરવાન રહશે. અન્યર્થા તેર્ને SEBC કેટેગરીનો લાભ ર્ળી શકશે નહી અને લીઘેલો પ્રવેશ ૨દ
ર્થશે.

નોંધ:

ફોર્મ સાર્થે જોડેલ તર્ાર્ પત્રકોના ઓરીજીનલ પ્રર્ાણપત્રો પણ વેરીરફકેશન ર્ાટે સાર્થે
રાખવાના રહેશે.

D K V Arts and Science College, Jamnagar.

