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ONLINE ADMISSION PROCESS
FOR ADMISSION FORM FILLING

 બી.એ./બી.કોમ. સેમ - ૧ એડિમશન ફોમ ઓનલાઈન ભરવા માટેની ોસેસ નીચે દશાવેલ છે તે માણે ભરવાનું રહેશ.ે
 સૌ થમ વેબસાઈટ https://sarvodaytrustdeesa.org/ ઓપન કરવી.
 ફોમ ભરવા માટે સૌ થમ REGISTER બટન પર િ લક કરવું.

 ર

ેશનમાં તમા ં નામ,E-mail ID અને PASSWORD નાખી I’m Not A Robot લીક કરી અને SUBMIT બટન

પર િ લક કરવાથી ફોમ ભરવાનું થમ પગલું એટલે કે ર

ેશન પૂણ થશે.

 E-mail ID અને PASSWORD ન ધી રાખવું કે યાદ કરી લેવ.ું
 અલગ- અલગ એડિમશન ફોમ ભરવા માટે અલગ- અલગ E-mail ID નો ઉપયોગ કરવો.

 E-mail ID અને PASSWORD નાખી I’m Not A Robot લીક કરી અને Login કરવું.

 Login કયા બાદ Home Page પર Admission Form બટન પર િ લક કરવાથી નીચે કારનું પેજ ખુલશે.
 તમારે જે Programme માં Admission લેવાનું હોય તેમાં Apply Now બટન પર િ લક કરવાથી એડિમશન ફોમ ઓપન થશે.

Student Info
Student Surname
Student Name

ધોરણ – ૧૨ની માકશીટમાં નામ હોય તે માણે નામ લખવાનું રહેશે.

Father’s Name
Personal Info
Birth Date

એલ.સી. માં આપેલ હોય તે માણે જ મ તારીખ લખવાની રહેશે.

Birth Place

એલ.સી. માં આપેલ હોય તે માણે જ મનું થળ લખવા નું રહેશ.ે

Cast and Sub-

િવ ાથ ને લાગું પડતી પેટા ાિત લખવાની રહેશે.

caste
Student Category

િવ ાથ ને લાગું પડતી ાિત િસલે ટ કરવાની રહેશે.
( જે િવ ાથ ઓ જે ાિત િસલે ટ કરેલી હશે તે ાિતને લાગુ પડતા જ રી
દાખલ સામેલ કરવાના રહેશે

Gender

િવ ાથ ની

િત પુ ષ હોય તો( MALE ) અને

ી હોય તો ( FEMALE )

Annual Family

િવ ાથ પોતાના વાલી (િપતા) ની વા ષક આવક લખવાની રહેશે.

Income
Religion

િવ ાથ ને લાગું પડતો ધમ િસલે ટ કરવાનો રહેશે,

Parents Full Name

િપતા/વાલીનું પૂ ં નામ લખવું

Full Address

િવ ાથ એ પોતાના રહેણાકનું પૂ ં સરનામું લખવાનું રહેશ.ે

Village/City

િવ ાથ એ પોતાના રહેણાકનું સરનામાનું શહેર/ ગામ લખવાનું રહેશે

Taluka

િવ ાથ એ પોતાના રહેણાકનું સરનામાનું તાલુકો લખવાનો રહેશે.

State

િવ ાથ એ પોતાના રહેણાકનું સરનામાનું રા ય લખવાનું રહેશે.

District

િવ ાથ એ પોતાના રહેણાકનું સરનામાનું િજ લો લખવાનો રહેશ.ે
Mobile Number

Personal Mobile

િવ ાથ એ પોતાના કાયમી Whatsapp મોબાઈલ નંબર લખવાનો રહેશે.

Number
Parents Mobile

િવ ાથ એ પોતાના કાયમી વાલીનો મોબાઈલ નંબર લખવાનો રહેશે.

Number

( િવ ાથ એ પોતાનો મોબાઈલ નંબર અને વાલીનો નંબર બ ને એક જે વા
લખવા નિહ જે ની ખાસ ન ધ લેશો.)
Adhar Card

Adhar card No

િવ ાથ એ પોતાનો આધાર કાડ નંબર લખવાનો રહેશે.

Ration Card No

િવ ાથ રેશન કાડનો નંબર લખવાનો રહેશે
Bank Details

Bank Account No
Bank Name
IFSC Code
E-mail ID

જો િવ ાથ પાસે બે ક ખાતું હોય તો બે ક પાસબુક માણે તેની માિહતી
લખવી.
િવ ાથ એ પોતાનું કાયમી ઈ – મેલ એ ેસ લખવાનું રહેશ.ે
School/HSC Details

School Name

િવ ાથ જે કુલમાંથી ધોરણ - ૧૨ નો અ યાસ કય હોય તે કુલનું નામ
લખવાનું રહેશ.ે

Board Name

GHSEB અથવા Other િસલે ટ કરવુ.ં

Stream

િવ ાથ એ ધોરણ – ૧૨ માં જે વાહમાં પાસ કયુ હોય તે િસલે ટ કરવું

Taluka

િવ ાથ એ ધોરણ – ૧૨ જે તાલુકા ની હાઈ કૂલ માંથી અ યાસ કરીને પાસ
કરેલ હોય તે તાલુકાનું નામ લખવું.

HSC Seat No

િવ ાથ એ ધોરણ - ૧૨ માં જે સીટ નંબરથી પાસ કરેલ હોય તે સીટ નંબર
લખવાનો રહેશે.

Date of Joining

િવ ાથ એ પોતાની એલ.સી.માં વેશ મેળવેલ તારીખ લખેલ હોય તે તારીખ

Hsc

લખવાની રહેશે. બા

પરી ા આપનાર િવ ાથ એ એનરોલમે ટ લેટરમાં લખેલ

તારીખ લખવાની રહેશે.
Date of Leaving

િવ ાથ એ પોતાની એલ.સી.માં શાળા છોડયાની તારીખ લખેલ હોય તે તારીખ

Hsc

લખવાની રહેશે. બા

પરી ા આપનાર િવ ાથ એ પાસ કરેલ વષની ૩૧ મે ની

તારીખ લખવી. ( દા.ત. - તારીખ : - ૩૧/૦૫/૨૦૨૨)
Passed In Many

િવ ાથ એ ધોરણ - ૧૨ ની પરી ા જે વા ય ને પાસ કરેલ હોય તેટલા ય નો

trials

લખવા. (દા.ત.-1/2/3)

Months of Passing

િવ ાથ એ ધોરણ – ૧૨ ની પાસ કરેલ માકશીટમાં દશાવેલ પરી ાનો મિહનો

HSC

લખવો.

Year of Passing

િવ ાથ એ ધોરણ - ૧૨ ની પાસ કરેલ માકશીટમાં દશાવેલ પરી ાનું વષ લખવું.

HSC
Total Marks in

િવ ાથ એ ધોરણ - ૧૨ ની માકશીટમાં દશાવેલ કુલ ૭૦૦ માકસ લખવા (

HSC

સામા ય વાહ) અને િવ ાન વાહ માટે ૫૦૦ માકસમાંથી લખવા.

Total Obtain In

િવ ાથ એ ધોરણ – ૧૨ ની માકશીટમાં કુલ - ૭૦૦ માકસમાંથી મેળવેલ માકસ

HSC

લખવા, ેકટીલના તથા ેસ ગ મળેલ માકસ ગણવા નિહ.
જો વધુ ય ને પાસ કરેલ હોય તો નાપાસવાળા માકસ બાદ કરી તેની જ યાએ
પાસ કરેલ હોય તે માકસ ઉમેરીને કુલ માકસ લખવાના રહેશે. (દા.ત. ૭૦૦
માંથી ૪૭૬)

SUBJECT
Main Subject

Gujarati/History/Economics/Psychology માંથી મનગમતો કોઈ
પણ એક િવષય કરવો.

Secondary Subject મુ ય િવષય પસંદ કરવાથી ગૌણ િવષય આપો આપ િસલે ટ થઇ જશે.
Documents Upload
Passport Photo

િવ ાથ એ તાજે તરનો પા પોટ વાઈટ બેક - ાઉ ડવાળો ફોટો અપલોડ
કરવાનો રહેશ.ે જે ની સાઈઝ 50kb થી વધારે ન હોવી જોઈએ. (JPG)

Sign

િવ ાથ એ પોતાની સહીનો નમુનો અપલોડ કરવાનો રહેશે. જે ની સાઈઝ જે ની
સાઈઝ 50kb થી વધારે ન હોવી જોઈએ.(JPG)

LC

િવ ાથ એ પોતાની ૧૨ માં ધોરણનું ઓરી નલ શાળા છો યાનું માણપ
કેન કરીને અપલોડ કરવાનું રહેશ.ે

Cast Certificate

િવ ાથ એ પોતાનો ઓરી નલ

િતનો દાખલો કેન કરીને અપલોડ કરવાનો

રહેશ.ે
(મા OBC/SC/ST ના િવ ાથ ઓ માટે)
HSC Marksheet

િવ ાથ એ પોતાની ૧૨ માં ધોરણનું ઓરી નલ ગુણપ ક કેન કરીને અપલોડ
કરવાનું રહેશ.ે

Affidavite if study

જો િવ ાથ ને ૧૨માં ધોરણ પછી અ યાસ માં તૂટ હોય તો તે અંગેનું

gap

સોગંદનામું કેન કરીને અપલોડ કરવાનું રહેશ.ે

Adhar Card

િવ ાથ એ પોતાના ઓરી નલ આધાર કાડ નો આગળ પાછળ બંને સાઈડ
કેન કરીને અપલોડ કરવાનો રહેશે.

Bank Passbook

જો િવ ાથ એ બે ક ડીટેલ લખી હોય તો બે ક પાસબુક નું થમ પેજ કેન
કરીને અપલોડ કરવાનું રહેશે.

Non-Creamy layer

િવ ાથ એ પોતાનો ઓરી નલ નોન મીિલયર દાખલો કેન કરીને અપલોડ

Certificate

કરવાનો રહેશ.ે
(મા OBC ના િવ ાથ ઓ માટે)

 સમ ફોમ ભરાઈ ગયા પછી ચેક કરી લેવું કે પોતાની િવગતો બરાબર ભરી છે કે નિહ. યારબાદ SUBMIT કરવાનું રહેશ.ે
 MY ACCOUNT મા જઈ અને SUBMISSION નામ ના ઓ શન પરથી ફોમ ડાઉનલોડ કરી િ ટ કરી શકાશે.
 જે િ ટ કરી ડો યુમે ટ સાથે જોડી કોલે માં બ આવી ચેક કરાવી ફી ભરી તમા ફોમ જમા કરાવવાનું રહેશ.ે જો ફોમ કોલેજમાં
જમા કરાવેલ નિહ હોય તો તે રદ ગણવામાં આવશે.
 જો ફોમ મા કોઈ પણ સુધારો કરવાનો હોય તો કોલેજ કાયાલય માંથી કરી આપવામાં આવશે.

 આ કારે ફોમ ડાઉનલોડ થશે જે ની િ ટ દરેક ડોકયુમે ટ વ માિણત કરી અને કોલેજ માં જમા કરાવવાના રહેશે.

Thank You

