
ઓનલાઇન એડમીશન ફોમ ભરવા માટની ચુના 

ફ ત  િવધાથ ઓએ 2018-19 મા ંસેમ-1,3,5મા ં એડમીશન લીધેલ  હોય તેવા ચા ુ ંસેમે ટરના 

િવધાથ ઓ માટ  

1. સૌ પ્રથમ આપને  સેમે ટરમા ંએડમીશન મેળવવાનુ ંછે તે સેમે ટર સીલેક્ટ કરો.  

2. આપનો ENROLLMENT નબંર લખી ફોમર્  SUBMIT  કરો યારબાદ તમારુ એ મીશન ફોમર્ ખલુી જશે 

3. આપનો કેન કરેલ પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરો 

4. STUDENT NAME : અટકથી શ  કરી પુ  નામ બતાવવુ ં  

5. MOTHERS NAME : ફક્ત નામ  

6. EMAIL      :  

7. ADDRESS : હાલનુ ંસરનામુ ં લખવુ ંતથા કાયમી સરનામુ ંપણ લખવુ ં 

8. PHONE NO : લે ડલાઇન નબંર હોય તો લખવો ન હોય તો મોબાઇલ નબંર લખવો (કાયમી નબંર)  

             પેરે સ(વાલી) નો મોબાઇલ નબંર અવ ય લખવો થી તા કાિલક કો ટેક થઇ શકે 

9. CATEGORY :  SC ,ST, OBC(SEBC) ,GENERAL વગેરે લખવુ ં

10. RELIGION   :    HINDU, MUSLIM, JAIN, OTHERS 

11. BIRTH DATE : DD/MM/YYYY  પ્રમાણે લખવુ ં 
       Ex. 01/01/2001 

12. GENDER      :  MALE ,FEMALE ,  અ યમા ંTRANSGENDER બતાવવુ ં

13. AADHAR NO.  : આધારકાડર્મા ં12 આંકડાનો નબંર હોય તે આધાર નબંર લખવો. 

14. ELECTION CARD NO : ચટૂણીકાડર્નો નબંર (ચટૂણીકાડર્ના ફોટા પર લખેલ)  
15. BANK NAME‐ BANK BRANCH‐ A/C NO :  

16. ACADEMIC    : શૈક્ષિણક િવગત બતાવવી 

-દરેક સેમે ટરની  છે લે પરીક્ષા આપી હોય તેની િવગત લખવી દા.ત : સેમે ટર-1 મા ં

સેકે ડ(બીજી) ટ્રાયલ આપી હોય તો સેકે ડ (બીજી) ટ્રાયલની જ િવગત લખવી મેળવેલ કુલ 

INTERNAL માકર્સ અને મેળવેલ કુલ EXTERNAL માકર્સ હોય તે લખવા અને બનેંનુ ંTOTAL કરી 

માકર્સ લખવા.( ટલા િવષયની પરીક્ષા આપી હોય તેની જ િવગત લખવી)   

17.  STUDENT SIGNATURE :  કેન કરેલ સહી અપલોડ કરવી 

ફોમર્ની દરેક િવગત િવધાથેર્ઓએ ફરીથી અચકૂ ચેક કરી લેવી. 



ફોમ સાથે નીચે જુબ ુ ંજોડાણ કરવા ુ ંરહશે. 

-બધી જ પરીક્ષાના ગણુપત્રકોની નકલો 

-પરીણામ બાકી હોય તો હોલટીકીટની નકલ  

-ઓળખપત્રની નકલ  

-પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો 
‐ જાતી નો દાખલો (લાગુ પડતુ હોય તો) 
-છે લા સેમે ટરની ફીની પહ ચની નકલ  

-STUDY GAPE હોય તો એફીડેવીટ કરાવવુ ં 

ન ધ : ફક્ત ઓનલાઇન ફોમર્ ભરી િપ્ર ટ કાઢવાથી પ્રવેશ કનફમર્ થતો નથી.  
-િનયત સમય મયાર્દામા ફી ભરી દેવી અ યથા લેઇટ ફી લેવામા ંઆવશે. 
 
 
 
 


