પ્રથભ લષ એપ.લામ.ફી.એ. એડમભળન નોટિવ(Revised)

ઓનરાઇન પ્રલેળ પોભષ તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી
૦૭/૦૭/૨૦૨૦ વાંજે ૫:૦૦ કરાક સુધી બયી ળકાળે.
ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ) છી B.A. અભ્માવક્રભોભાં પ્રથભ
વેભેસ્િય ભાિે ાત્રતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ વ્માયા (અનુદામનત)
કોરેજભાં પ્રલેળ ભાિે ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે.
૧ . પ્રલેળ મોગ્મતા :- મલદ્યાથીઓએ ધોયણ-૧૨ HSC ની યીક્ષા
ાવ કયે ર શોલી જોઇએ.
૨. અધય ફોડષ તથા અધય સ્િે િના મલદ્યાથીઓએ ધોયણ-૧૨ વભકક્ષ
યીક્ષા ાવ કયે ર શોલી જોઇએ તથા લીય નભષદ દક્ષક્ષણ ગુજયાત
યુમનલમવિિી,સુયતભાંથી પ્રોમલઝનર એક્ષરજીફીક્ષરિી
વિીટપકેિ(ીઇવી) કઢાલલાનું યશેળે.

3. ખાવ અગત્મનું : ફી.એ. વેભ-૧ભાં ધોયણ-૧૨ની ભાકષળીિ
ન આલી શોમ તો ઇન્િયનેિ યથી ભેલેર ભાકષળીિના
આધાયે પ્રલેળ ભાિે કોરેજની લેફવાઇિ ય જઇ ઓનરાઇન
અયજી કયલાની યશેળે. કોરેજ દ્વાયા મલદ્યાથીનું અયજીત્રક
લેટયટપકળન કયલાભાં આલળે તથા મલદ્યાથીના મુખ્મ મલમ
(અંગ્રેજી –ગુજયાતી-અથષળાસ્ત્ર –વભાજળાસ્ત્ર )ભાંથી કોઈ એક
મલમ નક્કી કયલાભાં આલળે. અને ત્માયફાદ મલદ્યાથીને
યજીસ્િય ભોફાઈર કે ઇ-ભેઇર દ્વાયા ઓનરાઇન પી બયલા

ભાિે ભેવેજ ભોકરલાભાં આલળે. પી ઓનરાઇન બયલાની
થળે તે જાણ ભાિે. (મલદ્યાથી બાઈઓની પી. રૂ. 2835 અને
ફશેનોની પી. રૂ. 2235 છે .)
** ખાવ નોધ: આખયી પ્રલેળ રેતી લખતે પયજજમાત ઓયીજનર
(મ ૂ) ભાકષળીિ જોડલાની યશેળે. (તભાભ પ્રભાણત્રો અને
ભાકષળીિની 10 ઝેયોક્ષ કઢાલી યાખલી )
૪. એપ.લામ.ફી.એ.ની પ્રલેળ પ્રટક્રમા ભાિે ઓનરાઇન અયજી
www.vyaracollege.in લેફવાઇિ ય કયલાની યશેળે. જેભાં પ્રથભ
યજીસ્રે ળન કયી આઇ.ડી ાવલડષ ભેલલાનો યશેળે. જેના ભાિે
યજીસ્રે ળન પ્રોવેવંગ અને પોભષ પી રૂ.150/- ડેફીિ કાડષ / ક્રેટડિ
કાડષ /યુ.ી.આઇ / નેિ ફંકીગ ભોફાઇર થી ઓનરાઇન બયી
અયજી કયલાની યશેળ.ે જે ભોફાઇર નંફય યજીસ્િય થમેરો શોમ તે
ભોફાઈર નંફય પોભષ બયલાની વંપ ૂણષ પ્રટક્રમા દયમ્માન
પયજજમાતણે વાથે યાખલો.
૫. યજીસ્રે ળન પોભષભાં કોવ,ષ વેભેસ્િય,નાભ, ભોફાઇર નંફય અને
ઇભેઇર આઇ.ડી. પયજજમાત રખલાનું યશેળે.
૬. યજીસ્રે ળન દયમ્માન આને ભે ર યજીસ્રે ળન આઇ.ડી અને
ાવલડષ માદ યાખલા. અને અરગ કાગ ય રખી અગત્મની
પાઇરભાં મ ૂકી યાખલા.
૭. કોરેજની લેફવાઇિ :- www.vyaracollege.in છે તેભાં
ઓનરાઇન એડભીળન િે ફભાં પ્રલેળ પોભષ બયલાની ક્ષરંક આેર છે .
પોભષ વાથે જરૂયી ભાકષળીિ અને અન્મ ડોક્યુભેન્િ સ્ક્રેન કયી વફભીિ

કયવુ.ં (જે ડોકયુભંિ અરોડ કયલાના છે તેન ું ક્ષરસ્િ લેફ વાઇિ
ય છે ).
નંધ-૧ :- પોભષભાં યજીસ્િય થમેરો ભોફાઇર અને ઇ-ભેર આઈ.ડી.
3 લષ સુધી ફદરલા નશં.( જે ભોફાઈર નંફય ય લોટ્વ અ
ચારત ું શોમ તેલો જ નંફય આલો.
નંધ-૨ : એપ.ફી.કોભભાં પ્રલેળ ભેલલા ભાંગતા મલદ્યાથીઓએ
યુમનલમવિિીની લેફવાઇિ જોતા યશેવ ું અને પ્રલેળ પ્રટક્રમાની જાશેયાત
આવ્મેથી યુમનલમવિિીની લેફવાઇિ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની
યશેળે. આ પ્રલેળ યુમનલમવિિી આળે.
નોધ -૩ : ઓનરાઇન પ્રલેળ ભાિે જરૂય ડે ઓટપવભાં વલાયે
૧૧:૦૦ થી વાંજે ૪:૦૦ દયમ્માન ૦૨૬૨૬-૨૨૦૧૮૫ ઉય વંકષ
કયલો. ખાવ વંજોગોભાં વલાયે ૯:૦૦ થી વાંજે ૬:૦૦ દયમ્માન
૭૮૭૪૭૦૦૪૦૬ ઉય વંકષ કયલો.
પ્રથભ લષ એપ.લામ.ફી.એ. ભાં ચારતા મલમો
ભાનલ મલદ્યા પ્રલાશ
૧.

ગુજયાતી અથલા અંગ્રેજી

બાા (પયજજમાત)

૨.

માષલયણ

(પયજજમાત )

૩.

વંસ્કૃત

(પયજજમાત )

૪.

ગુજયાતી ેય -૧-૨

મુખ્મ મલમ

અથલા
૪.

અંગ્રેજી ેય -૧-૨

૫. ગૌણ મલમ

ટશન્દી અથલા વંસ્કૃત ેય -૧-૨

અથલા
મુખ્મ મલમ

૫. ગૌણ મલમ

ટશન્દી અથલા વંસ્કૃત ેય -૧-૨

વભાજમલદ્યા પ્રલાશ
૧.

ગુજયાતી અથલા અંગ્રેજી

બાા (પયજજમાત)

૨.

માષલયણ

(પયજજમાત )

૩.

વંસ્કૃત

(પયજજમાત )

૪.

વભાજળાસ્ત્ર ેય -૧-૨

મુખ્મ મલમ

૫.

ગૌણ મલમ

ઇમતશાવ અથલા

ભનોમલજ્ઞાન ેય -૧-૨
અથલા
૪.

અથષળાસ્ત્ર ેય -૧-૨

અથલા
મુખ્મ મલમ

૫.

ગૌણ મલમ

ઇમતશાવ અથલા
ભનોમલજ્ઞાન ેય -૧-૨

નોધ : ભાનલમલદ્યા પ્રલાશ અથલા વભાજમલદ્યા પ્રલાશ આ ફે ભાથી એક પ્રલાશભાં પ્રલેળ આલાભાં આલળે.

