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જ�રી સુચનાઓ

1) ઓનલાઈન ફોમ� ૧૯/૦૮/૨૦૨૧ પછ� કોઈપણ સજંોગોમા ં ભર� 

શકાશ ેન�હ�.

ૃ2) ઓનલાઇન અર� કરવા છતા ં�થમ, ��તીય અને �તીય લી�ટમા ં

ુ�� નામ આવલે ન હોય તેઓએ તાર�ખ ૧૮/૦૯/૨૦૨૧ બાદ કોલેજની 

વબેસાઈટ િનયિમત જોવી. 

3) મેર�ટ લી�ટ �િસ� થવાનો િવગતવાર કાય��મ કોલેજની વબેસાઇટ 

ુ �પર �કવામા ંઆવશ.ે અિનવાય� સજંોગોમા ંજ તાર�ખમા ંફરફાર કરવામા ં

ુઆવશ.ે આથી કોલેજની વબેસાઇટ િનયિમત જોવા� ંરાખશો.

ુ૪) મેર�ટ લી�ટમા ંનામ આવલે હોય તેવા જ િવ�ાથ�ઓએ ડોક�મે�ટ 

ુવરે�ફ�ક�શન અને જ�ર� આધારો િનયત કર�લ તાર�ખ અને સમય અ�સાર 

ચેક કરાવીને કાયા�લય (ઓફ�સ)મા ંફ� ભરવી. મેર�ટ લી�ટ સમાવશે થવા 

ુ �છતા ં� િવ�ાથ� િનયત સમયમયા�દામા ં ડોક�મે�ટ વરે�ફ�કશન અને 

િનયત ફ� નહ� ભર� એનો �વશે રદ ગણાશ.ે

િવ�ાથ�ઓની ફ� ની િવગત

ભાઈઓ બહેનો

૧૨૩૫/- ૬૩૫/-



1. �થમ તબ�ો: (ઓનલાઇન ર��ટ�ેશનં �િ�યા)

Ÿ એડમીશન ફોમ� ભરતા પહલ� ા ઓનલાઈન એ�ડમશન ���યાની મા�હતી ચો�સાઈ �વૂ�ક 

વાચંવી.

Ÿ ફોમ� ભરતી વખતે માગેંલ મા�હતીમા ંપોતાનો જ WhatsApp નબંર અને Email આઈડ� 

� ે �નો ઉપયોગ કરવો. સાયબર કાફના ઈ મઈલ ક મોબાઈલ નબંર નો ઉપયોગ ન કરવો. 

ફોમ�મા ંમા�હતી સાચી અને ચો�સ ભરાય તેની ખાસ કાળ� રાખવી.

Ÿ ભર�લ ફોમ�ની િ��ટ લઇ રાખવી �થી એડમીશનની ��કયા ઝડપી બને.

2. બીજો તબ�ો: (જનરલ મેરીટ િલ�ટમા ં પોતાન ું નામ ચકાસવ)ું
ુ ુŸ ઓનલાઈન આવેલ તમામ અર�� ંમેર�ટ લી�ટ �િનવસ�ટ�ની વેબસાઈટ તથા અ�ેની 

ુકોલેજની વેબસાઈટ પર તાર�ખ ૨૨/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ �કવામા ં આવશે તેમજ 

ુનોટ�સબોડ� પર પણ �કવામા ંઆવશે.

Ÿ ઓનલાઈન અર� કરવા છતા ં�થમ મેર�ટ લી�ટમા ંનામ આવેલ ન હોય તો તાર�ખ 

૦૩/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ  ��તીય મેર�ટ લી�ટ બહાર પડશે તેમા ંપણ નામ ન આવેલ હોય 

ૃ ે ે ેતો તાર�ખ ૧૨/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ �તીય મર�ટ લી�ટ બહાર પડશ. �યારબાદ �ણય 

ુમેર�ટ �લ�ટમા ંનામ ન આ�� ંહોય તેવા િવ�ાથ�ઓએ કોલેજની વેબસાઈટ િનયિમતપણે 

જોતા રહવ� ી.  

3. �ીજો તબ�ો: (ડો�ુમ�ટ વેિરિફકેશન)
ુŸ � �વેશાથ�� ંમેર�ટ લી�ટમા ંનામ આવે તેમણે કોલેજ �ારા આપવામા ંઆવેલ �વેશ 

ફોમ� િનયત સમયમા ંભર� તેમા ંદશા�વેલ જ�ર� તમામ ડો�મુ��સની �મા�ણત ઝેરો� 

ુતથા ઓ�ર�જનલ કોલેજમા ંચકાસણીના હ�� થી અ�કૂ લાવવાના રહશ� ે અને તેની સાથે 

ધોરણ ૧૨ ની અસલ માક�શીટ એનરોલમે�ટ માટ� જમા કરાવવાની રહશ� ે.

4. ચોથો તબ�ો: (એડમીશન ફી ભરવી)

Ÿ ડો�મુ�ટ વે�ર�ફક�શન થયા બાદ કોલેજ �ારા જણાવવામા ંઆવેલ િવ�ાથ�ઓએ િનયત 

સમય મયા�દામા ંસ�ંથા ખાતે ફ� ભરવાની રહશ� ે.    

ઓનલાઇન એિડમશન �િ�યાની િવગતવાર માિહતી



૧. ર����શન ફોમ�ની નકલ

૨. ૩ પાસપોટ�  સાઇઝ ના ફોટા 

૩. ��લ લીવ�ગ સ�ટ��ફક�ટની �વ�મા�ણત નકલૂ

4. ઘોરણ-૧૨ ની માક�શીટની �વ�મા�ણત નકલ, તથા ઓ�ર�જનલ.

૫. ઘોરણ-૧૨ ના �ાયલ સ�ટ��ફક�ટની નકલ.

ુ૬. સ�મ અિધકાર�ના �િત �ગેના સ�ટ��ફક�ટની �વ�મા�ણત નકલ. (લા� પડતા ંતમામ ક�ટ�ગર�             

માટ� )

૭. સ�મ અિધકાર�ના નોન-��મીલીયેર સ�ટ��ફક�ટની �વ�મા�ણત નકલ.

   (મા� ઓ.બી.સી. િવધાથ�ઓ માટ�, જો આ �માણપ� માટ� અર� કર�લ હોય અને �માણપ�  

ૂઆવેલ ન હોય તેવા સજંોગોમા ંતેની પહોચ ર� કરવાની રહશ� ે અને �યાર� �માણપ� ઈ�� ૂકરવામા ં

આવે �યાર� તેની �વ�મા�ણત નકલ જમા કરવાની જવાબદાર� િવધાથ�ની રહશ� ે.)

   ( નોધં: જ �માણપ�ની અવિધ ૩ વષ�ની પૂણ� થયેલ હોય તે �માણપ� અમા�ય રહેશે તારીખ: ે

01/04/2019 કે �યારબાદનું જ મા�ય રહેશે.)

૮. EWS ક�ટ�ગર�ના િવધાથ�ઓએ પણ સ�મ અિધકાર�ના તે �ગેના �માણપ�ની �વ�મા�ણત 

નકલ લાવવાની રહશ� ે.

૯. જો શાર��રક ખોડ-ખાપંણ હોય તો સ�મ અિધકાર�ના તે �ગેના �માણપ�ની નકલ (૪૦% 

ુક�  તેથી વ� ખોડ-ખાપંણ ધરાવતા હોય તો)

ુ૧૦. �જરાત રા�ય ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� િસવાયના બોડ� �વા ક� CBSE, ક���ીય 

િવધાલય, નવોદય િવધાલય વગેર� માથંી HSC પર��ા પાસ કર�લા �વેશ મેળવવા માગતા 

ુ ુિવધાથ�ઓએ ભ�ત કિવ નરિસ�હ મહત� ા �િનવિસ�ટ�� ં કામચલાઉ એલી�બીલીટ� 

ુ�માણપ�(Provisional Eligibility Certificate- PEC) �વેશ ફોમ� સાથે અ�કૂ જોડાવા� ંરહશ� ે., 

ુ�યારબાદ એક મ�હનામા ંફાઈનલ એલી�બીલીટ� �માણપ� આપવા� ંરહશ� ે. અ�યથા �વેશ રદ 

ુથશે. PEC માટ� �િનવસ�ટ�ની વેબસાઈટ જોવી.

૧૧. આધારકાડ�ની �વ�મા�ણત નકલ.

ુ ૂ૧૨. � િવધાથ�ઓ માચ�-૨૦૨૧ પહલ� ા ઘોરણ-૧૨ �ણૂ� કર�લ હોય તેવા િવધાથ�ઓએ સોગદંના� ંર� 

ુ ુ ુકરવા� ંરહશ� ે અને એ સમયગાળા દરિમયાન � ં��િૃત કર�લ છે તે તેમા ંજણાવવા� ંરહશ� ે.

મેરીટમાં આ�યા બાદ �વેશ મેળવતા ઈ�છ�ા િવધાથ�ઓએ ડો�ુમ�ટ વેિરિફકેશન સમયે ઓનલાઈન 

ફોમ�ની િ��ટઆઉટ સાથે જોડવાની જ�ર� ઝેરો� નકલો. (�વ�માિણત)



Ÿ �વેશ િનયમો

ુŸ �િનવસ�ટ� �ારા ફાળવવામા ંઆવેલ િવ�ાથ�ની સ�ંયાના ં �માણમા ં મેર�ટ �લ�ટ  

તૈયાર કર� �િસ� કરવામા ંઆવશે. 

ુŸ મેર�ટ �લ�ટ  સરકાર�ીના ં િનયમ અ�સાર � તે ક�ટ�ગર� વાઈઝ તૈયાર કરવામા ં

આવશે.

ૂ ુŸ અનામત �થોની �વેશ �ગે ની ટકાવાર�� ંધોરણ સરકાર�ીના ં�વત�માન િનયમો 

�માણે રહશ� ે.

Ÿ અનામતના તમામ િનયમો મેર�ટ યાદ�ના �િસ�ધ થવાના �દવસે અમલમા ંહશે તે 

ુજ લા� પડશે.

Ÿ મેર�ટની ગણતર� માટ� ઘોરણ-૧૨ ના ં�ુલ મા�સ� (થીયર� અને �ે�ટ�કલ) �યાને 

લેવામા ંઆવશે.

Ÿ મેર�ટમા ંસમાવેશ થતા વષ�-૨૦૨૧ પહલ� ાના િવધાથ�ઓએ ૫૦ � ના ં�ટ��પ પેપર 

ુ ુપર એફ�ડ�વીટ ર� કરવા� ંરહશ� ે. 

Ÿ � મેર�ટ લી�ટમા ં� િવ�ાથ�ઓના નામ આવેલ હોય તે મેર�ટ લી�ટ માટ� �હર�  કરાયેલ 

ુિનયત સમય મયા�દામા ંજ અ�કૂ એડમીશન ફ� ભર� દઈ એડમીશન ક�ફમ� કર� લેવા� ં

રહશ� ે.

Ÿ ૮. જો િનયત સમય મયા�દા િવ�યા પછ� ફ� (જો ઓનલાઈન હોય તો) ભરવામા ંઆવશે 

તો પણ એડમીશન ક�ફમ� ગણાશે ન�હ �ની અ�યતં ગભંીરતા�વૂ�ક ન�ધ લેવી.

ુŸ ૯. સરકાર�ીના �વત�માન િનયમા�સાર ભર�લ એડમીશન ફ�  પરત મળવાપા� 

નથી.

ુ ુŸ ૧૦. ડોક�મે�ટ વેર�ફ�ક�શન માટ� આવતા કોવીડ-૧૯ ની ગાઈડલાઈ�સનો ��તપણે 

ુપાલન કરવા� ંરહશ� ે.
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