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ઉપરો.ત જણાવેલ પર�3ા ફોમ ની ઓનલાઇન એ%�� થયા બાદ િવ�ાથ8 9ારા ર:ુ કરાયેલ િ;-િ;%ટ*ડ ફોમ ની નકલ  

ફ� મેમો સાથે અ>ે પર�3ા િવભાગ -૦૧ મા ંBદવસ -૦૩ મા ંર:ુ કરવાની રહ*શે.   

 

 ઉપરો.ત પર�3ાઓ માટ* ઓનલાઈન પર�3ા ફોમ  કોલેજ/સ&ંથા પોતાના લોગઈન મારફતે વેબસાઈટ પર ભરવાના 
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કોલેજ  િવ�ાથ8ઓને Vયાન પર Jકુશો. 
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