બી.એ.સે મ-૩ પ્રવે શ – ૨૦૨૨-૨૩
આથી શ્રી ડી.કે .વી. આર્ટ સ એન્ડ સાઈન્સ કોલે જમાાં શૈ ક્ષણિક વર્ટ ૨૦૨૧-૨૨ માાં બી.એ. સે મ-૨ માાં
રે ગ્યુ લર વવદ્યાથી તરીકે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તે વા જ વવદ્યાથીઓને શૈ ક્ષણિક વર્ટ ૨૦૨૨-૨૩ માાં સે મ-૩ માાં પ્રવે શ
મે ળવવાનો હોય તે મિે પ્રવે શ પ્રવિયા નીચે મૂ જબ કરવાની રહે શે .
1) બી.એ. સે મ-૨ નુાં જે મિે પ્રવે શ ફોમટ ભરે લ છે તે મને જ બી.એ. સે મ-૩ માાં હાલમાાં પ્રવે શ મળશે .
2) ઉપરોક્ત તમામ વવદ્યાથીઓએ રજીસ્ટ્રેશન ફોમટ ભરીને ઓનલાઈન સબમીર્ કરવુાં ફરજીયાત રહે શે .
3) પ્રવે શ મે ળવવા માાં ગતા વવદ્યાથીઓએ નીચે જિાવે લ ગુગલ લલન્કમાાં જ ફોમટ ભરવુાં .
https://forms.gle/b4zkCFUPN1Ea2jn68
4) રજીસ્ટ્રેશન ફોમટ માાં નીચે જિાવે લ ડોક્યુમેન્ટ જે ડવાના રહે શે .
A) સે મ-૨ ની કોજન્ટમાાં ભરે લ સત્ર ફી / પરીક્ષા ફી ની ઝે રોક્ષ નકલ
B) પરીક્ષા ફોમટ ભયાટ વખતે આપવામાાં આવે લ પરીક્ષા ફોમટ ની નાની કાપલી (પાવતી)
5) રજીસ્ટ્રેશન ફોમટ ભરાય ગયા પછી તે ફોમટ ની વપ્રન્ટ કઢાવીને ફોમટ સાથે જે ડવાના આધારો (ડોક્યુમેન્ટ) સાથે
તા. ૨૯/૩૦-૦૬-૨૦૨૨ (બે દિવસ) ના રોજ રૂમ નાં બર-૨૫, ૨૬, ૨૯, ૩૦ માાં પ્રવે શ પ્રવિયા કરાવી લે વી.
6) ફોમટ ભરાય ગયા પછી ચે ક થઈ ગયા પછી ફી કોજે ન્ટમાાં જ ઓનલાઈન ફરજીયાત પિે ભરવાની હોવાથી
વવધાથીઓએ તે માર્ે જરૂરી ને ર્ બે ન્ન્કગ, મોબાઈલ ફોન, ડે બીર્ કે િેડીર્ કાડટ વગે રે ની વ્યવસ્થા ફોમટ ચે ક
કરવા આવે ત્યારે કરીને જ આવવાનુાં રહે શે . અન્યથા ફી ભરી શકાશે નહીાં.
7) વવધાથીઓએ તે મના સે મ-૨ ના પરીક્ષા ફોમટ માાં , સત્ર ફી ની પહોાંચમાાં િશાટ વ્યા મુ જબના ફરજીયાત
અાં ગ્રેજી/વહન્િી તે મજ કોર, ઈલે કર્ીવ-૧ અને ઈલે કર્ીવ-૨ તે મુ જબ જ ભરવાના રહે શે . વવર્યો અાં ગે ની
જવાબિારી વવદ્યાર્થિની જ રહે શે .

