
Frequently Asked Questions 

વિદ્યાર્થીઓ ને િારંિાર મ જંિતા પ્રશ્નો 

૧. વિદ્યાર્થી: હ  ંએપ્લીકેશન ફોર્મની ફી કેિી રીતે ભર ં? 

જિાબ: આ ર્ાટે આપને બે ર્ોડ પ્રાપ્ય છે. 
અ. ઓનલાઈન ડબેીટ કાડડ / કે્રડીટ કાડડ / ઈન્ટરનેટ બેન્ન્કગ દ્વારા. જે 
માટે લાગતો બેંક સર્વિસ ચાર્જ ચલણ કરતા ખબુ ઓછો છે. કોઈ પણ 
બેંકનુું માન્ય કાડડ વાપરી શકાશે. ખબુજ સરળ તથા ઝડપી ર્વકલ્પ 
છે. આ માટે લગતા ચાર્જર્જસ નુું કોષ્ટક આપ લોગીન માુંથી મોડ 
સેલેક્ત કરો પેમેન્ટ નો ત્યારે જોઈ શકો છો. 
બ. જો ઉપરોક્ત ર્વકલ્પ માટે સગવડ ન હોય તો યરુ્નયન બેંક ની 
કોઈ પણ નજીકની શાખામાું ર્િન્ટ કરેલ ચલણ દ્વારા. જેનો બેંક 
સર્વિસ ચાર્જ ચલણમાું દશાડવેલ છે અને ચલણ થી ફી ભયાડ બાદ ૪૮ 
કલાક પછી જ આપ  આપના લોગીન માુંથી એપ્લીકેસન ની ર્િન્ટ 
કાઢી શકો છો. ચલણ ની ર્િન્ટ કાઢયાના બીજા વકીગ ડે થી જ 
ચલણ બેંકમા જમા કરાવી શકાય છે. જેનુું ખાસ દયાન રાખવુું. 

 

૨. વિદ્યાર્થી:  શ  ંહ  ંએક પ્રોફાઈલ દ્વારા એક ર્થી િધારે કોલેજો તર્થા એક ર્થી િધારે 

અભ્યાસક્રર્ો કે જેર્ા ંહ  ંપ્રિેશ લાયકાત ધરાિતો હોઉં તે ર્ાટે અરજી કરી શક ં? 

 

જિાબ : હા જરૂર. આપે એકજ પ્રોફાઈલ બનાિિાની રહશેે. પરંત   જેટલા અભ્યાસ 

ક્રર્ો ર્ાટે જેટલી કોલજેોર્ા ચાન્સ કે પ્રિેશ લેિા ર્ાગંતા હોિ તે દરેક ર્ાટે તેજ 

પ્રોફાઈલ દ્વારા અલગ અલગ અરજી કરિાની રહશેે તર્થા અલગ અલગ તર્ાર્ 



ફોર્મ જર્ા કરાિિાના રહશેે. પ્રિેશ ર્ાટે ની તારીખો શરૂ ર્થઇ નહહ હોય તો પણ 

પ્રોફાઈલ ભરી ને રાખી શકાશે. પરંત   કન્ફર્મ કરિી નહહ. 
 

૩. એપ્લીકેશન ની ફી દરેક એપ્લીકેશન દીઠ છે? 

જિાબ : હા. તે એપ્લીકેશન દીઠ રહશેે. 
 

 

૪. વિદ્યાર્થી: જેતે કોલેજ ન  ંફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ ર્ેરીટ તર્થા પ્રિેશ કાયમિાહી 

ક્ા ંર્થાશે? એડર્ીશન ફી ક્ા ંજર્ા કરાિિાની ર્થશે? 

જિાબ : જેતે કોલજે દ્વારા જ ર્રેીટ તર્થા પ્રિેશ કાયમિાહી હાર્થ ધરાશે અને 

એડર્ીશન કન્ફર્મ ર્થતા ંફી કોલેજ ર્ા ભરિાની રહશેે.  
 

 

૫. એપ્લીકેશન ફી પાછી ર્ળી શકે? 

જિાબ: એપ્લીકેશન ફી કોઈ પણ સજંોગો ર્ા ંનોન રીફનડેબલ છે. 
 

૬. વિદ્યાર્થી: પ્રોફાઈલ ગર્ે ત્યારે ભરી શકાય? 

જિાબ: હા. પ્રોફાઈલ ગર્ે ત્યારે ભરી શકાય. ર્ાહહતી જેિી કે ફોટો, વસગ્નેચર, 

પેર્સનમલ ડીટેઇલ, રેઝરિેશન ડીટેઇલ, એડ્રેસ ડીટેઇલ જેિી ર્ાહહતી ભરી પ્રોફાઈલ 

તૈયાર રાખી શકાય. કોલેજ તર્થા અભ્યાસક્રર્ ની પસદંગી ય વન. દ્વારા આપેલ 

તારીખોર્ા ંજ કરી શકાશે. 

 

૭. વિદ્યાર્થી: ચલણ ર્થી ફી ભરાયા બાદ એપ્લીકેશન ની વપ્રન્ટ નીકળતી નર્થી 



જિાબ. ચલણ બેંક ર્ા જર્ા ર્થયા બાદ બેક ને ૨૪ કલાક (પછીના િહકિંગ ડ)ે 

જેટલો સર્ય રીકનસીલેસન ર્ાટે લાગે છે. ત્યાર બાદ લોગીન ર્ારં્થી વપ્રન્ટ કાઢી 

શકાશે. 

 

૮  વિદ્યાર્થી:  પ્રોફાઈલ ભરાઈ ગયા બાદ તર્થા કન્ફર્મ કાયમ બાદ નાર્ કે અન્ય 

કોઈ વિગતો ર્ા સ ધારો કરી શકાય? 

જિાબ: ના. એક િખત પ્રોફાઈલ કન્ફર્મ કાયમ બાદ કોઈ સ ધારો પ્રોફાઈલ ર્ા ંકરી 

શકાશે નહહ. ‘*’ કરેલી અચકૂ ભરિાની ર્થતી  વિગત્તો ર્ા જો કોઈ ભલૂ રહી ગયલે 

હોય તો એપ્લીકેસન સાર્થે આચાયમશ્રી/અધ્યક્શ્શ્રી ના નાર્ ની અરજી લખી 

એપ્લીકેસન ફોર્મ સાર્થ ેજેતે કોલેજ / ભિન / હે્ પ સેન્ટરર્ા ંજર્ા કરાિિી 

૯. વિદ્યાર્થી: ઓનલાઈન અરજી કરેલ છે પરંત   ફોર્મ જર્ા કરાિેલ નર્થી તો પ્રિેશ 

ર્ળશે? 

જિાબ: ના. ફોર્મ ની વપ્રન્ટ કે જે લોગીન ર્ારં્થી એપ્લીકેસન ની ફી જર્ા કરાવ્યા 

બાદ લઇ શકાય છે તે જેતે કોલેજ / જણાિાયેલ હે્ પ સેન્ટર / ભિન ર્ા જર્ા 

કરાિિી ફરજીયાત છે. 

૧૦. વિદ્યાર્થી : હ  ંએપ્લીકેસન ફોર્મ ની વપ્રન્ટ જર્ા કર ં, તનેો ર્ારી પાસે શ  ંઆધાર 

રહશેે? 

જિાબ: વિદ્યાર્થી એ ફોર્મ ની બે વપ્રન્ટ કાઢિાની છે. એક કોલેજ ર્ા જર્ા ં

કરાિિાની રહશેે. બીજી કોપી જયા ં જર્ા કરિો તે કોલેજ / હે્ પ સેન્ટર ના 

એડ્ર્ીસન ક્શ્લાકમ નો કોલેજ વસક્કો તર્થા તારીખ અંહકત કરાિિાની રહશેે. કોલેજે 

આપેલ પહોંચ ર્ેળિિાનીરહશેે. જે તર્ારો ફોર્મ જર્ા કાયમ નો આધાર છે. 



૧૧ વિદ્યાર્થી:  ર્ે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરેલ છે. ર્ારો પ્રિેશ ફાઈનલ ગણાશે ને? 

જિાબ: ના. ઓનલાઈન એપ્લીકેસન કાયમ બાદ, જે તે કોલેજ / ભિન ની પ્રિેશ 

કાયમિાહી કે જે ર્ેરીટ તર્થા અનાર્ત ના વનયર્ાન શાર ર્થશે તે મ જબ આપ નો 

પ્રિેશ વનયર્ મ જબ ફાઈનલ લેખાશે તર્થા એડવર્સન ની ફી ર્સિીકારાશે. 

 

૧૨. વિદ્યાર્થી : ર્ારે બારર્ા ંધોરણ ની વિગત ભરતી િખતે ર્ાકમ એન્ટર કરિા કે 

ગે્રડ. 

જિાબ : આપે બારર્ા ંધોરણ ર્ા ર્ેળિેલ ક ્લ ર્ાકમ ર્ારં્થી ર્ેળિલે ર્ાકમ એન્ટર 

કરિાના રહશેે.  

 

૧૩. વિદ્યાર્થી: હ  ંદસર્ા,ં બારર્ા ંતર્થા ગે્રજય એશન ની ર્ાહહતી ભરતી િખતે ર્ાકમ 

એન્ટર કર ં કે ગે્રડ? 

જિાબ:  આપે ક ્લ ગ ણ ર્ારં્થી ર્ેળિલે ગ ણ ગ ણ (Obtained Marks – Out  of – 

Grant Total Marks)  એન્ટર કરિાના રહશે.ે દસર્ા,ં બારર્ા,ં ગે્રજય એસન, તર્થા 
અન ર્સનાતકની ર્ાહહતીર્ા ંપણ . 
 

૧૪. વિદ્યાર્થી:  ર્ને કોઈજ હે્ પ ર્ળતી નર્થી અર્થિા ર્ને મ જિણ છે ક્ારં્થી 

ર્દદ ર્ેળિિી? 

જિાબ : આપ હે્ પ સેન્ટર ની ર્ાહહતીર્ા ં જણાવ્યા અન શારની 
કોલેજોર્ા/ંભાિનોર્ા ં જેતે જણાિેલ અભ્યાસક્રર્ િેશે ર્ાહહતી ર્ેળિી શકો છો. 
અન્યર્થા કચ્છ ય ની. ના હે્ પ સેન્ટ૨ પ૨ પણ સપંકમ કરી શકો છો.  
comp.dept.kskvku@gmail.com  પર ઈર્ઈેલ પણ કરી શકો છો.  
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