
 

ONLINE ADMISSION FOR ACEDEMIC YEAR 2022 - 23 

PROCESS FOR ADMISSION FORM FILLING 

 

 ફી.એ./ફી.કોભ./ફી.વી.એ. વેભ - ૧ એડમભળન પોભમ ઓનરાઈન બયલા ભાટેની પ્રોવેવ નીચે દળામલેર છે તે પ્રભાણે બયલાન ું 

યશેળે.  

 આટટમ વ, કોભવમ  ફી.વી.એ. ભાટે અરગ - અરગ પોભમ બયી અરગ - અરગ યજીસ્ટ્રેળન કયાલલ ું પયજીમાત છે.  

 અધ યી મલગતોલાા પોભમ  કે ખોટી મલગતોલાા પોભમ સ્ટ્લીકાયલાભાું આલળે નમશ. 

 દયેક મલદ્યાથીએ પોભમ બમામ છી ચેક કયી રેલ ું અને ડોક્મ ભેન્ટ વાથે કોરેજભાું ચેક કયાલી યજીસ્ટ્રેળન કયાવ્મા ફાદ જે તે પોભમ 

બયેર છે તે ભાન્મ ગણાળે. જો યજીસ્ટ્રેળન કયી પોભમ કોરેજભાું જભા કયાલેર નમશ શોમ તો તે યદ ગણલાભાું આલળે. 

 

 

 

 



PROCESS FOR ADMISSION FORM FILLING 

 

 



STUDENT NAME : - ધોયણ - ૧૨ની ભાકમળીટભાું નાભ શોમ તે પ્રભાણે નાભ રખલાન ું યશેળે. 

                                                      (  જેભાું પ્રથભ અટક / મલદ્યાથીન ું નાભ / મતાન ું નાભ રખલ ું  ) 

FATHER'S FULL NAME :- મતા/લારીન ું ૂરું નાભ રખલ ું 

MOTHER'S FULL NAME :- ભાતાન ું ૂરું નાભ રખલ ું 

BIRTH DATE  :- એર.વી. ભાું આેર શોમ તે પ્રભાણે જન્ભ તાયીખ રખલાની યશેળે. 

GENDER :- 
મલદ્યાથીની જામત  ર શોમ તો ( MALE ) અને સ્ટ્રી શોમ તો ( FEMALE ) 

મવરેકટ કયલાન ું યશેળે. 

CATEGORY  :- મલદ્યાથીને રાગ ું ડતી જ્ઞામત મવરેક્ટ કયલાની યશેળે. 

                                                     ( જે મલદ્યાથીએ જે જ્ઞામત મવરેક્ટ કયેરી શળે તે જ્ઞામતને રાગ  ડતા જરયી દાખરા  

                                                      વાભેર કયલાના યશેળે ) 

RACE AND CASTE :- મલદ્યાથીને રાગ ું ડતો ધભમ અને ેટાજ્ઞામત મવરેક્ટ કયલાની યશેળે. 

APPLY SPORTS QUOTA :- 
મલદ્યાથીએ સ્ટ્ોટમવ કલોટા શેઠ એડ્ભીળન રેલા ઈચ્છે તો તેણે  ( YES ) મવરેકટ 

કયલાન ું યશેળે. 

                                                     ( જો મલદ્યાથીએ સ્ટ્ોટમવ કલોટા મવરેકટ કયેર શળે તો તેને રગતા ડોક્મ ભેન્ટ પોભમ  

                                                      વાથે જ જભા કયાલલાના યશેળે. ) 

HANDICAPPED :- જો મલદ્યાથી અુંગ શોમ તો ( YES ) કયલાન ું યશેળે. 

ADDRESS :- મલદ્યાથીએ ોતાના યશેણાકન ું વયનાભ ું રખલાન ું યશેળે. 

CITY :- મલદ્યાથીએ ોતાના યશેણાકન ું વયનાભાન ું ળશેય રખલાન ું યશેળે. 

TALUKA :- મલદ્યાથીએ ોતાના યશેણાકન ું વયનાભાન ું તાર કો રખલાનો યશેળે. 

DISTRICT :- મલદ્યાથીએ ોતાના યશેણાકન ું વયનાભાન ું જીલ્રો રખલાનો યશેળે. 

STATE :- મલદ્યાથીએ ોતાના યશેણાકન ું વયનાભાન ું યાજ્મ રખલાન ું યશેળે. 

STUDENT'S MOBILE NO. :- મલદ્યાથીએ ોતાના કામભી ભોફાઈર નુંફય રખલાનો યશેળે. 

PARENT'S MOBILE NO. :- મલદ્યાથીએ ોતાના કામભી લારીનો ભોફાઈર નુંફય રખલાનો યશેળે. 

                                                     ( મલદ્યાથીએ ોતાનો ભોફાઈર નુંફય અને લારીનો નુંફય ફન્ને એક જેલા રખલા   

                                                      નમશ જેની ખાવ નોંધ રેળો. ) 

E - MAIL  :- મલદ્યાથીએ ોતાન ું કામભી ઈ - ભેર એડ્રવ રખલાન ું યશેળે.  



ADHAR CARD NO. :- મલદ્યાથીએ ોતાનો આધાય કાડમ નુંફય અથલા એનયોરભેન્ટ નુંફય રખાલાનો યશેળે. 

RATION CARD NO. :- મલદ્યાથી યેળન કાડમનો નુંફય રખલાનો યશેળે. 

ANNUAL INCOME :- મલદ્યાથી ોતાના લારી ( મતા ) ની લાર્ષક આલક રખલાની યશેળે.  

PHOTO :- 
મલદ્યાથીએ તાજેતયનો ાસ્ટ્ોટમ લાઈટ ફેક - ગ્રાઉન્ડલાો પોટો અરોડ કયલાનો 

યશેળે. જેની વાઈઝ 20KB થી લધાયે ન શોલી જોઈએ.  

SIGNATURE :- 
મલદ્યાથીએ ોતાની વશીનો નભ નો અરોડ કયલાનો યશેળે. જેની વાઈઝ 10KB 

થી લધાયે ન શોલી જોઈએ. 

HSC SCHOOL NAME :- 
મલદ્યાથી જે સ્ટ્ક રભાુંથી ધોયણ - ૧૨ નો અભ્માવ કમો શોમ તે સ્ટ્ક રન ું નાભ 

રખલાન ું યશેળે. 

STREAM :- મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ભાું જે પ્રલાશભાું ાવ કમ મ શોમ તે મવરેક્ટ કયલ ું 

HSC SCHOOL IN TALUKA :- 

મલદ્યાથી જો ધોયણ - ૧૨ ડીવા તાર કાભાું આલેર શાઈસ્ટ્ક રભાુંથી અભ્માવ કયીને 

ાવ કયેર શોમ તો ( DEESA ) નમશ તો ( OTHER ) મવરેકટ કયી, તાર કાન ું 

નાભ રખલાન ું યશેળે. 

HSC SEAT NO. :- 
મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ભાું જે વીટ નુંફયથી ાવ કયેર શોમ તે વીટ નુંફય 

રખલાનો યશેળે. 

HSC JOIN DATE :- 

મલદ્યાથીએ ોતાની એર.વી.ભાું પ્રલેળ ભેલેર તાયીખ રખેર શોમ તે તાયીખ 

રખલાની યશેળે. ફાહ્ય યીક્ષા આનાય મલદ્યાથીએ એનયોરભેન્ટ રેટયભાું રખેર 

તાયીખ રખલાની યશેળે. 

HSC LEAVE DATE :- 

મલદ્યાથીએ ોતાની એર.વી.ભાું ળાા છોડમાની તાયીખ રખેર શોમ તે તાયીખ 

રખલાની યશેળે. ફાહ્ય યીક્ષા આનાય મલદ્યાથીએ ાવ કયેર લમની ૩૧ ભે ની 

તાયીખ રખલી.  

( દા.ત. - તાયીખ : - ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ) 

NUMBER OF TRIAL :- 
મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ની યીક્ષા જેટરા પ્રમત્ને ાવ કયેર શોમ તેટરા પ્રમત્નો 

મવરેકટ કયલા. 

HSC PASSING MONTH :- 
મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ની ાવ કયેર ભાકમળીટભાું દળામલેર યીક્ષાનો ભમશનો 

મવરેકટ કયલાનો યશેળે.  

HSC PASSING YEAR :- 
મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ની ાવ કયેર ભાકમળીટભાું દળામલેર યીક્ષાન ું લમ મવરેકટ 

કયલાનો યશેળે. 



HSC TOTAL MARKS :- 

મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ની ભાકમળીટભાું દળામલેર ક ર ૭૦૦ ભાકમવ રખલા          

( વાભાન્મ પ્રલાશ ) અને મલજ્ઞાન પ્રલાશ ભાટે ૫૦૦ ભાકમવભાુંથી રખલા.  

( નોંધ : - પ્રેકટીર ભાકમવ ગણલા નમશ. ) 

HSC OBTAINED MARKS :- 

મલદ્યાથીએ ધોયણ - ૧૨ ની ભાકમળીટભાું ક ર - ૭૦૦ ભાકમવભાુંથી ભેલેર ભાકમવ 

રખલા, પ્રેકટીરના તથા ગ્રેવીંગ ભેર ભાકમવ ગણલા નમશ. 

જો લધ  પ્રમત્ને ાવ કયેર શોમ તો નાાવલાા ભાકમવ ફાદ કયી તેની જગ્માએ 

ાવ કયેર શોમ તે ભાકમવ ઉભેયીને ક ર ભાકમવ રખલાના યશેળે. ( દા.ત. ૭૦૦ ભાુંથી 

૪૭૬ ) 

LOGIN PASSWORD :- 
મલદ્યાથીએ ોતાના રોગીન ભાટેનો ાવલડમ રખલાનો યશેળે.  

( નોંધ :- દાખર કયેર ાવલડમ ખાવ નોંધીને યાખલો ) 

 

 વભગ્ર પોભમ બયાઈ ગમા છી ચેક કયી રેલ ું કે ોતાની મલગતો ફયાફય બયી છે કે નમશ. ત્માયફાદ  REGISTER BUTTON 

ય કકરક કયલ ું જેથી તભાર યજીરેળન થઈ જળે. 

 

 તભારું મ જય નઈભ : - SPEF1004620 છે તે નોંધી રેલો તથા ાવલડમ માદ યાખાલો. 



 

 



 



 ત્માયફાદ પયીથી રોગીન કયી જો કોઇ વ ધાયો શોમ તો વ ધાયો કયી UPDATE RECORD કયી  CONFIRM & PRINT 

આલ ું જેથી તભાર પોભમ કન્પભમ થળે અને પોભમ ડાઉનરોડ કયી મપ્રન્ટ કયી ળકાળે. 

 

 

 જે મપ્રન્ટ કયી ડોક્મ ભેન્ટ વાથે જોડી કોરેજ્ભાું રફર આલી ચેક કયાલી યજીરેળન પી બયી તભાર પોભમ જભા કયાલલાન ું યશેળે . 

 અધ યી કે ખોટી મલગતોલાા પોભમ જભા કયલાભાું આલળે નમશ. 

BEST OF LUCK 


