
 

 

 સર્વ પ્રથમ ઇ-મેલ એડ્રેસ બારમાાં તમારી ઇ-મેલ ID ભરો, જેથી તમને તમારા 

ફોમવ ભરર્ાની ખાત્રી નો ઇ-મેલ મોકલી શકાઈ. 

ઉ.દા. તરીખે :- ABDC@gmail.com અથર્ા abcd@yahoo.com  

 ત્યાર બાદ નેમ બારમાાં એડમીશન લેનાર વર્દ્યાથીએ ધોરણ 12ની માકવશીટ 

પ્રમાણ ે નામ લખવ ાં. (ઉ.દા. તરીખે:-  (First Name એટલે તમાર ાં પોતાન ાં 

નામ, Middle Name આટલે તમારા વપતાન ાં નામ અને Last Name આટલ ે

તમારી અટક. જે લોકોના નામમાાં અટક ના હોય તે લોકોએ Last Nameમાાં “--

--“ (ડેસ) મકૂર્ી) 
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 ત્યાર બાદ આધાર કાડવ નાંબરની બારમાાં તમારા (વર્દ્યાથીના) આધાર કાડવનો 

નાંબર લખર્ાનો  રહશેે. 

 ત્યાર બાદ ફરી ર્ાર ઈ-મેલની બારમાાં તમારી ઇ-મેલ ID ભરર્ી. 

 ત્યાર બાદ તમારી જન્મ તારીખ ભરર્ી. (વર્દ્યાથીએ પોતાની જન્મ તારીખ 

જન્મના પ્રમાણપત્ર મ જબ ભરર્ી.) 
 

 

 



 

 

 ત્યાર બાદ Genderની બારમાાં વર્દ્યાથીએ પોતાન ાં જેન્ડર ટીક કરર્ાન ાં રહશે.ે 

 ત્યાર બાર વર્દ્યાથીએ Categoryમાાં પોતાની જાતી ટીક કરર્ાની રહશે,ે જેન ાં 

પ્રમાણપત્ર નીચે અપલોડ કરર્ાન ાં રહશે.ે 
 

 

 

 

 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ પોતાન ાં કાયમી સરનામ ાં Permanent Addressમાાં 

લખર્ાન ાં રહશેે. 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ પોતાન ાં હાલન ાં સરનામ ાં Present Addressમાાં લખર્ાન ાં 

રહશેે. 

 ત્યાર બાદ City ની બારમાાં જે શહરેમાાં કાયમી ર્સર્ાટ કરતાાં હો તે લખવ ાં. 

 ત્યાર બાદ કાયમી ર્સર્ાટના શહરેનો વપનકોડ લખર્ો. 
 

 

 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ  પોતાનો ફોન અથર્ા મોબાઇલ નાંબર લખર્ો. 

 ત્યાર બાદ પોતાના ર્ાલીન ાં નામ લખવ ાં. 

 ત્યાર બાદ પોતાના ર્ાલીના મોબાઇલ નાંબર લખર્ા. 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ છેલ્લો અભ્યાસ 12th અથર્ા ટી.ટી.આઇ.માાં કરેલો છે તે 

જણાર્ર્ા માટે 12 અથર્ા TTI માાં પસાંદ કરવ ાં. જેને સેમેસ્ટર 3 અથર્ા 5માાં 

પ્રર્ેશ લેર્ો હોય તે વર્દ્યાથીએ સમેેસ્ટર 2 અથર્ા 4 ના પરરણામપત્ર અપલોડ 

કરર્ાના રહશે. 

 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ કયા બોડવમાાંથી અભ્યાસ કરેલ તે જણાર્ર્ાાં માટે CBSE 

અથર્ા GSEB અથર્ા Others માાંથી કોઈ એકમાાં પસાંદ કરવ ાં. 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ જે ર્ર્વમાાં 12th અથર્ા ટી.ટી.આઇની પરીક્ષા પાસ કરેલ 

હોય તે ર્ર્વ લખવ ાં. 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ  12th અથર્ા ટી.ટી.આઇની પરીક્ષામાાં આર્ેલા માકવસ 

લખવ ાં. 

 



 

 

 ત્યાર બાદ 12th અથર્ા ટી.ટી.આઇની પરીક્ષાના ક લ માકવસની મારહતી લખર્ી. 

 ત્યાર બાદ વર્ધાથી દીર્ના ડોમીસીઈલ ધારક છે કે નહીં, તે પસાંદ કરવ ાં. 

 ત્યાર બાદ વર્ધાથીન ાં પોતાના નામથી બેન્કમાાં ખાત  ાં હોય તો, તનેી મારહતી 

આપર્ી. 



 

 

 ત્યાર બાદ, જો વર્દ્યાથી બેન્કમાાં ખાત  ાં ધરાર્તા હોય તો તેમણે પોતાન ાં ખાત  ાં જે 

તે બેન્કમાાં છે, તે બેંક ન ાં નામ, બેંક ખાતા નાંબર, બેંકના આઇ.એફ.એસ.સી. 

કોડ ર્ગેરે લખર્ાના રહશ.ે 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ “ફરજયાત વર્ર્ય” ની પસાંદગી કરર્ાની રહશ,ે જેમ કે 

રહન્દી અથર્ા અંગે્રજી.   

 

 

 



 

 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ પોતાના મળૂ ર્ીર્યની પસાંદગી કરર્ાની રહશ,ે જેમકે 
સસં્કૃત, ગજુરાતી, અર્થશાસ્ત્ર અર્વા હિન્દીમાાંથી કોઈ પણ એકની પસાંદગી 

કરર્ાની રહશેે.   

 

 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ પોતાના ર્ૈકલ્લ્પક-1 ર્ીર્યની પસાંદગી કરર્ાની રહશ,ે 

જેમકે સાંસ્કૃત, ગ જરાતી, અથવશાસ્ત્ર, રહન્દી, સમાજશાસ્ત્ર અને અંગે્રજીમાાંથી કોઈ 

પણ એક વર્ર્યની  પસાંદગી કરર્ાની રહશેે. 
 નોંધ:- જે વર્ર્યની પસાંદગી “મળૂ વર્ર્ય” માાં  કરેલી હોય તે વર્ર્ય ન ે

ર્ૈકલ્લ્પક-1 અથર્ા ર્કૈલ્લ્પક-2માાં પસાંદગી કરર્ાની રેહશેે નહીં. 



 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ પોતાના ર્ૈકલ્લ્પક-2 વર્ર્યની પસાંદગી કરર્ાની રહશે,ે 

જેમકે સાંસ્કૃત, ગ જરાતી, અથવશાસ્ત્ર, રહન્દી, સમાજશાસ્ત્ર અને અંગે્રજીમાાંથી કોઈ 

પણ એક વર્ર્યની પસાંદગી કરર્ાની રહશેે. 

 ત્યાર બાદ એન્ન્ટ  રેગગિંગના રડકલરેેસન ઉપર ટીક કરવ ાં. 
 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથી જે તારીખે એડ્વમશનન ાં ફોમવ ભરે છે, તે તારીખ લખર્ી. 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ નીચે મ જબના પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરર્ાના રહશ-ે 

1. 12th અથર્ા ટી.ટી. આઇ અથર્ા સેમેસ્ટર ૩ અને ૫ન ાં પરરણામપત્ર. 

2. PEC પ્રમાણપત્ર ફરજીયાત CBSE બોડવના વર્દ્યાથીઓ માટે  

 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ નીચે મ જબના પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરર્ાના રહશ-ે 

1. 10thન ાં પરરણામપત્ર. 

2. શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર. 

3. 12th અથર્ા ટી.ટી.આઇ ન ાં પાવસિંગ પ્રમાણપત્ર. 

4. જાતીન  પ્રમાણપત્ર. (જેને લાગ  પડત  ાં હોય) 

5. EWSન ાં પ્રમાણપત્ર. (જેને લાગ  પડત  ાં હોય) 
 



 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ નીચે મ જબના પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરર્ાના રહશ-ે 

1. આધાર કાડવ. 

2. ટ્રાયલ પ્રમાણપત્ર. (જે વર્દ્યાથીએ 12thની પરીક્ષા પ્રથમર્ારમાાં જ પાસ 

કરેલી છે, તે વર્દ્યાથીએ ટ્રાયલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરર્ાન ાં રહશે નરહ) 

3. ડોવમસાઈલ પ્રમાણપત્ર. 

4. ફોટો (તાજેતરનો) 

 

 



 

 

 ત્યાર બાદ વર્દ્યાથીએ પોતાની સહી અપલોડ કરર્ાની રહશે. 

 ત્યાર બાદ સબવમટ કરર્ાન ાં રહશેે. 


