
 

નોંધ: e-mail હેલ્રાઇન ભાાં વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના પ્રશ્નો ભોકરતી લખતે જ ેતે પ્રશ્ન (Error) દળાાલતો સ્ક્રીન 
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ઓનરાઈન પોભા બયલાની તાયીખ :   ૦૨/૦૬/૨૦૨૨ ફોયના ૧૨ લાગ્મા ર્થી  

૧૪/૦૬/૨૦૨૨ સાાંજના ૦૫ લાગ્મા સ ધી 

ઓનરાઈન પોભા બયલા ભાટે કોરજેની લેફસાઇટ : www.hnhbkis.edu.in 

 

હેલ્રાઇન નાંફય:  (1) 0281 2960483 (2) 8866436011  

                 (સભમ: સોભ ર્થી ળ ર 11:00 am ર્થી 05:00 pm, ળવનલાય 11:00 am ર્થી 02:00 pm)  

e-mail હેલ્રાઇન:  fyadmission.kisc@gmail.com 

 

નોાંધ:  

યજીસ્ક્ટરેળન ભોફાઇર, email તર્થા આધાય નાંફય ર્થી ર્થળ.ે પ્રલેળાર્થીએ ોતાના જ E-mail 

id અને આધાય નાંફય ર્થી યજીસ્ક્ટરેળન કયલાન ાં યહેળે. 

 

http://www.hnhbkis.edu.in/
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Emblem_of_India.svg


 

નોંધ: e-mail હેલ્રાઇન ભાાં વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના પ્રશ્નો ભોકરતી લખતે જ ેતે પ્રશ્ન (Error) દળાાલતો સ્ક્રીન 

ળોટ, પોભા નાંફય, ભોફાઈર નાંફય તેભજ યજીસ્ક્ટરેળન લખતે આરે ાં e-mail id અચકૂ મોકલવ ું.   
 

 

 

        F. Y. B.Sc. ભા પ્રલળેાર્થીઓ ભાટેની ભાવહતી-૨0૨૨ 
 

ઓનરાઈન એડમભળન પ્રમિમા ચાર્ટ  

 

 

 

 

 

 

 

                               શા/ Yes                       ના/No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોાંધ: યજીસ્ક્ટરેળન ભોફાઇર, email તર્થા આધાય નાંફય ર્થી ર્થળે. પ્રલેળાર્થીએ ોતાના જ E-mail id અને 

આધાય નાંફય ર્થી યજીસ્ક્ટરેળન કયલાન ાં યહેળે. 

પ્રર્થભ સત્ર એડવભળન પી બાઇઓ ફહેનો 

રૂ. ૯૯૦ રૂ. ૩૯૦ 

લેફવાઈર્ ય F. Y. એડભીળન ય મલરક કયો   
 

યજીસ્ટર્રેળન પી રૂ ૨૦ બયો  

એડભીળન પોભટ બયી વફમભર્ કયો   

 

ભેમયર્ ની યાશ જુઓ  

ઇ-ભેઇર ય ભેરી મરિંક ય 

એડમભળન પી બયો   

જો તભારૂ નાભ ભયેીર્ રીસ્ટર્ ભાિં 

શોમ તો ડોક્યુભેન્ર્ અરોડ કયો, 

ઓનરાઇન લેયીમપકેળન થામ 

તેની યાશ જુલો  

આેરા મનમત વભમભાિં જરૂયી  
ડોક્યુભને્ર્વ વાથે e-mail દ્વાયા 

ભેર એનયોરભેન્ર્ પોભટ કોરજે 

ય જભા કયલ ુ

ળુિં તભાયા ભમેયર્ 

ભાર્કવટ ૬૫% કે તેથી 

લધ ુછે?   

  ડોક્યુભેન્ર્ અરોડ કયો, 
ઓનરાઇન લેયીમપકેળન થામ 

તેની યાશ જુલો 

ઇ-ભેઇર ય ભેરી મરિંક ય 

એડમભળન પી બયો   



 

નોંધ: e-mail હેલ્રાઇન ભાાં વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના પ્રશ્નો ભોકરતી લખતે જ ેતે પ્રશ્ન (Error) દળાાલતો સ્ક્રીન 

ળોટ, પોભા નાંફય, ભોફાઈર નાંફય તેભજ યજીસ્ક્ટરેળન લખતે આરે ાં e-mail id અચકૂ મોકલવ ું.   
 

અગત્મનુિં વભમ ત્રક 

વલગત તાયીખ ર્થી તાયીખ સ ધી 

ઓનરાઈન પોભટ બયલાની તાયીખ  ૦૨ /૦૬/૨૦૨૨  ૧૪/૦૬/૨૦૨૨ 

૬૫% કે તેથી લધાય ે ભયેીર્ વટન્રે્જ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ 

ઓનરાઇન ડોક્યભુેન્ર્ અરોડ કયલાની  તાયીખ. 

૦૨/૦૬/૨૦૨૨  ૧૪/૦૬/૨૦૨૨ 

૬૫% કે તેથી લધાય ે ભયેીર્ વટન્રે્જ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ 

ડોક્યુભને્ર્ લેયીપાઇ થઇ ગમા છી ઓનરાઇન  એડમભળન પી 

બયલાની તાયીખ. 

૦૩/૦૬/૨૦૨૨  ૧૫/૦૬/૨૦૨૨ 

પ્રર્થભ ભેયીટ પ્રમવદ્ધ થલાની અને ભેયીર્ ભા નાભ શોમ તે 

ઉભેદલાય ેડોક્યુભેન્ર્ અરોડ કયલાની  તાયીખ. 

૧૬/૦૬/૨૦૨૨ ૧૭/૦૬/૨૦૨૨ 

પ્રર્થભ ભેયીટભાાં નાભ શોમ તે ઉભેદલાય ે ડોક્યભુેન્ર્ લયેીપાઇ થઇ 

ગમા છી ઓનરાઇન  એડમભળન પી બયલાની તાયીખ. 

૧૬/૦૬/૨૦૨૨ ૧૯/૦૬/૨૦૨૨ 

વિતીમ ભયેીટ પ્રમવદ્ધ થલાની અને ભેયીર્ ભા નાભ શોમ તે 

ઉભેદલાય ેડોક્યુભેન્ર્ અરોડ કયલાની  તાયીખ. 

૨૦/૦૬/૨૦૨૨ ૨૧/૦૬/૨૦૨૨ 

વિતીમ ભેયીટભાાં નાભ શોમ તે ઉભદેલાય ેડોક્યુભેન્ર્ લેયીપાઇ થઇ 

ગમા છી ઓનરાઇન  એડમભળન પી બયલાની તાયીખ. 

૨૦/૦૬/૨૦૨૨ ૨૨/૦૬/૨૦૨૨ 

કોરજેભાાં ળૈક્ષવિક કામા ળરૂ ર્થલાની તાયીખ  ૨૩/૦૬/૨૦૨૨  

 

નોાંધ:   

1. વિતીમ ભેવયટ રીસ્ક્ટ ફાદ જો ખારી જગ્મા યહેળે તો લધાય ેભેવયટ રીસ્ક્ટ પ્રવસધ્ધ કયલાભાાં આલળે. 

જનેા ભાટે કોરજે લેફસાઇટ જોલાન  યાખો. 

2. જ ેપ્રલળેાથી પી બયલા ભારે્ની વભમ ભમાટદાભાિં પી નમશ બય ેતેનુિં એડભીળન યદ ગણાળ ેતેની જગ્માએ તે 

છીના ભેમયર્ના ઉભદેલાય ન ેપ્રલળે આી દેલાભાિં આલળે. 

3. અમનલામટ વિંજોગોભાિં તાયીખભાિં પેયપાય કયલાભાિં આલળ.ે આથી, કોરજેની લેફવાઇર્ શિંભળેા જોલાનુિં 

યાખળો. 

 

હેલ્રાઇન નાંફય: (1) 0281 2960483 (2) 8866436011  (3) 8866436012                                                                                                                                                

(સભમ: સોભ ર્થી ળ ર 11:00 am ર્થી 05:00 pm, ળવનલાય 11:00 am ર્થી 02:00 pm)  

e-mail હેલ્રાઇન:  fyadmission.kisc@gmail.com 

    



 

નોંધ: e-mail હેલ્રાઇન ભાાં વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના પ્રશ્નો ભોકરતી લખતે જ ેતે પ્રશ્ન (Error) દળાાલતો સ્ક્રીન 

ળોટ, પોભા નાંફય, ભોફાઈર નાંફય તેભજ યજીસ્ક્ટરેળન લખતે આરે ાં e-mail id અચકૂ મોકલવ ું.   
 

ઓનરાઇન એડમભળન પ્રમિમા 

૧. પ્રર્થભ તફક્કો: (યજીસ્ક્ટરેળન પ્રવરમા) 

 પ્રલળેાથીએ ોતાનાિં અથલા લારીના કામભી ભોફાઈર નિંફય તથા પ્રલળેાથીના ોતાના જ e-mail id અન ે

આધાય નાંફય થી યજીસ્ટર્રેળન કયલાનુિં યશેળે. (પોભા, એવમભળન પી બયલા ભાટેની વરાંક તર્થા પી યીસીપ્ટ 

પ્રલેળાર્થીને યજીસ્ક્ટડા e-mail ભાાં ભોકરલાભાાં આલળે જરે્થી તે પ્રલેળાર્થીન ાં ોતાન ાં જ હોલ ાં પયજીમાત છે, 

સામફયકાપે ન ાં e-mail ભાન્મ ગિાળે નવહ. )  

 ઉયોક્ત ભામશતી submit કમાટ ફાદ  e-mail ભાિં આલરે OTP દાખર કયી યજીસ્ટર્રેળન પી રૂ. ૨૦ ઓનરાઈન 

બયલાની યશેળે. 

 જો e-mail ન મળે તો spam folder ચેક કરવ ું. 

૨. ફીજો તફક્કો: ( એડભીળન પોભા બયલ ાં ) 

 એડભીળન પોભટ બયતા શેરા ભામશતી મુસ્ટતકા અલશ્મ લાિંચલી.  

 પોભટ બયતી લખતે વાચી ભામશતી બયામ તેની કાજી યાખલી. 
 પોભટ બયી વફમભર્ કમાટ ફાદ યમજસ્ટર્ય e-mail id  ય ભેર પોભટભાિં બયરેી મલગત ની ખયાઇ કયી રલેી. જો કોઇ 

બુર જણામ તો લફેવાઇર્ ય પોભટ edit ય જઇ, બુર વુધાયી રેલી. 

 જો e-mail ન મળે તો spam folder ચેક કરવ ું.  

૩ . ત્રીજો તફક્કો: ( ડોક્યુભેન્ર્ ‘upload’ અન ેડોક્ય ભેન્ટ લેયીપીકેળન ) 

 જ ેપ્રલેળાથીનુિં ભમેયર્ ગણુ ૬૫% કે તેથી લધ ુથળે તેઓને વીધુિં જ એડમભળન ભલા ાત્ર થળે. 

 જ ેપ્રલેળાથીનુિં ભમેયર્ ગણુ ૬૫% થી ઓછુિં  થળ ેતેઓ ભારે્ ભેમયર્ મરસ્ટર્ પ્રમવધ્ધ કયલાભાિં આલળે. 

 જ ે પ્રલળેાથી વીધુિં જ એડમભળન ભલા ાત્ર થતુ શોમ અથલા ભમેયર્ મરસ્ટર્ભા નાભ આવ્મા ફાદ કોરજે 

લેફવાઇર્ ય નીચે દળાટલેર scan કયરેા ડોક્યુભેન્ર્ લયેીમપકેળન ભારે્ upload કયલાના યશેળે. 

  

1. *પોર્ો: (પોભટ ભાિં upload કયલાનો થતો પ્રલળેાથીનો પોર્ો ભાકટળીર્ ભાિં આલલાનો શોમ white 

background લાો મોગ્મ વાઈઝ ( xaM 010 bk ) નો શોલો પયજીમાત છે.) 

2. *ધોયણ ૧૨ ની ભાર્કળીર્.  

3. *
LC (ળાા છોડ્મા અિંગેનુ પ્રભાણત્ર). 

4. *જો પ્રલેળાથી SEBC કેરે્ગયીભા આલતો શોમ તો નોન મિમભરેમય વર્ીમપકેર્. 

5. *જો પ્રલેળાથી SC/ST  કેરે્ગયીભા આલતો શોમ તો જાતી નો દાખરો. 

6. *જો પ્રલેળાથી EWS  કેરે્ગયીભા આલતો શોમ તો EWS ન ુવર્ીમપકેર્. 

7. *જો પ્રલેળાથી PH/મદવ્માિંગ  કેરે્ગયીભા આલતો શોમ તો PH ન ુવર્ીમપકેર્. 

8. Trial Certificate: પ્રમાવ પ્રભાણત્ર. 

9. આધાય કાડટ . 

*  કયરે રાગુ ડતુિં શોમ ત ેપયજીમાત ગણલુિં 

  



 

નોંધ: e-mail હેલ્રાઇન ભાાં વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના પ્રશ્નો ભોકરતી લખતે જ ેતે પ્રશ્ન (Error) દળાાલતો સ્ક્રીન 

ળોટ, પોભા નાંફય, ભોફાઈર નાંફય તેભજ યજીસ્ક્ટરેળન લખતે આરે ાં e-mail id અચકૂ મોકલવ ું.   
 

૪. ચોર્થો તફક્કો: ( એડભીળન પી બયલી ) 

 ડોક્યુભને્ર્ લેયીમપકેળન થમા ફાદ e-mail ય ભેરી મરિંક ય જઇ આેર વભમ ભમાટદાભાિં ઓનરાઇન 

એડમભળન પી બયી ળકાળ.ે  

 એડભીળન પી બયાઈ જામ એર્રે Confirmation of Admission નો e-mail આના યજીસ્ટર્રેળન લખતે 

આેરા E-mail id ય ભી જળે. જો e-mail ન ભે તો spam folder ચેક કયલ ાં. 

નોાંધ:  

૧.  એડમભળન ભળ્મા ફાદ મલદ્યાથીએ એનયોરભેંન્ર્ પોભટ કોરજે ની વચુના ભજુફ કોરજે ય જભા કયલાના 

યશેળે જ ેભારે્ની વુચના કોરજે લેફવાઈર્ ના નોર્ીવ ફોડટ  ય ભુકલાભાિં આલળ.ે 

૨. જો કોઈ પ્રલળેાથી એ અભ્માવભાિં મલયાભ રીધેર શોમ તો તેને અભ્માવભાિં તૂર્ અિંગેનુિં વોગિંધનાભુિં યજુ કયલાનુિં 

યશેળે. 

 

પ્રલેળાથીઓ ભારે્ની વુચના: 

1. એડમભળન વિંણૂટ ણે ભેમયર્ ય આધામયત છે. ભેમયર્ની ગણતયી ભારે્ ધોયણ ૧૨ ના ભુખ્મ મલમો: 

બૌમતકળાસ્ત્ર, યવામણળાસ્ત્ર, ગમણતળાસ્ત્ર/જીલમલજ્ઞાન ના મથમયીના ભાર્કવટ જ ધ્માન ેરેલાભાિં આલળ.ે 

2. જ ે મલદ્યાથીનુિં ભમેયર્ ૬૫% કે તેથી લધ ુ થળે તેઓન ે વીધુિં જ એડમભળન ભી ળકળે અને તેઓ તયત જ 

ઓનરાઇન એડમભળન પી વભમ ભમાટદાભાિં બયી ળર્કળ.ે 

3. જ ે મલદ્યાથીનુિં ભમેયર્ ૬૫%  થી ઓછુિં  થળે તેઓ ભારે્ ભેમયર્ મરસ્ટર્ પ્રમવધ્ધ કયલાભાિં આલળે અને તેના મનમત 

વભમ ભમાટદાભાિં ઓનરાઇન એડમભળન પી બયી ળર્કળ.ે 

4. ગજુયાત ફોડટ  મવલામના પ્રલળેાથીએ વૌયાષ્ટ્ર  મમુનલવીર્ી નુિં Provisional Eligibility Certificate (PEC) યજુ 

કયલાનુિં યશેળ.ે 

5. લેફવાઇર્ યના એડમભળન પ્રમિમા નોર્ીવભાિં ભમેયર્ મરસ્ટર્ અને પી બયલાની તાયીખનુિં વભમત્રક ભકુલાભાિં 

આલેર છે. જુઓ ઉયોક્ત કોષ્ટ્ક. (અગત્મનુિં વભમ ત્રક) 

6. એડમભળન પી લેફવાઇર્ ય દળાટલેર તાયીખ વુધીભાિં ઓનરાઇન જ બયી ળકાળ.ે ત્માયફાદ કોઇણ 

વિંજોગોભાિં એડમભળન ભારે્ શક દાલો ભાન્મ ગણલાભાિં આલળે નમશ. 

7. એડવભળન પી બયાઇ ગમા ફાદ વલદ્યાર્થીએ પ્રલેળ પોભાભાાં દળાાલરે વનમભો ભ જફ એનયોરભેંન્ટ પોભા સાર્થ ે

જરુયી ડોક્ય ભેંટ્સ સ્ક્લપ્રભાવિત કયીને ર્ભ પ્રભાિે ગોઠલીને કોરજે િાયા જિાલલાભાાં આલ ે ત્માય ે

કોરજેભાાં એનયોરભેંન્ટ ભાટે જભા કયાલાના યહેળે. અન્મર્થા એડવભળન પી બયાઇ ગમા ફાદ િ 

એડવભળન કન્પભા ગિાળે નવહ. આ અાંગેની સ ચના કોરજે લેફસાઈટ ના નોટીસ ફોડા ય સભમાાંતય ે

ભ કલાભાાં આલળે. 

8. ચકાવણી દયમ્માન પોભટ કે જરુયી ડોક્યુભેંટ્વ અધયુા જણાળે કે તેભાિં ખોર્ી ભામશતી દળાટલેર શળે તો તેભનુિં 

એડમભળન યદફાતર ગણાળ.ે 

9. વયકાયી મનમભ અનુવાય કોઇણ વિંજોગો ભાિં બયામેર પી યત કયલાભાિં આલળે નમશ. 



 

નોંધ: e-mail હેલ્રાઇન ભાાં વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના પ્રશ્નો ભોકરતી લખતે જ ેતે પ્રશ્ન (Error) દળાાલતો સ્ક્રીન 

ળોટ, પોભા નાંફય, ભોફાઈર નાંફય તેભજ યજીસ્ક્ટરેળન લખતે આરે ાં e-mail id અચકૂ મોકલવ ું.   
 

10. કોરજેભાિં નીચે ભજુફ મલમ જુથ ઉરબ્ધ છે, તે ૈકી રાગુ ડતા જુથની વિંદગી કયલાની યશેળ.ે વિંદગી કમાટ 

ફાદ તેભાિં કોઇણ પેયપાય થઇ ળકળે નમશ. 

For A group For B group 

Physics, Chemistry, Mathematics (PCM) Chemistry, Botany, Zoology (CBZ) 

Chemistry, Mathematics, Statistics (CMS) Physics, Chemistry, Zoology (PCZ) 

Physics, Mathematics, Statistics (PMS) Physics, Chemistry, Botany (PCB) 

નોાંધ: AB group ના મલદ્યાથીએ ઉયોક્ત છ મલમ ગ્રુભાિંથી કોઇ એક વિંદ કયલાનુિં યશેળે.  

ખાસનોાંધ: ભાકટળીર્ભાિં કુર ગુણ અન ેળબ્દોભાિં રખેરા ભાકટવ અરગ-અરગ શોમ તો ળબ્દોભાિં રખેરા ભાકટવ જ 

રખલા. 

 

પ્રલેળના વનમભો 
1. અનાભત જૂથોની પ્રલેળ અિંગ ેની ર્કાલાયીનુિં ધોયણ વયકાયશ્રીના મનમભો ભજુફ આ પ્રભાણ ેછે 

અનાભત જૂથ અનાભત પ્રલળે અિંગેની ર્કાલાયી મલગત 

SC ૭%  

ST ૧૫%  

SEBC ૨૭%  

EWS ૧૦% (આમથટક યીતે નફા લગો ભારે્) 

PH/DIVYANG ૩% (દયકે અનાભત જુથભાિં) (મલકરાિંગ ધાયા ભજુફ)  

 

2. અનાભતના તભાભ મનમભો પ્રલેળ જાશેયાતના મદલવ ેઅભરભાિં શળ ેતે જ રાગ ુડળ.ે 

3. ભેમયર્ની ગણતયી ભારે્ ધોયણ ૧૨ ના ભુખ્મ મલમો: બૌમતકળાસ્ત્ર, યવામણળાસ્ત્ર, ગમણતળાસ્ત્ર/જીલમલજ્ઞાન ના 

મથમયીના ભાર્કવટ જ ધ્માન ેરેલાભાિં આલળ.ે 

4. લટ-૨૦૨૨ શેરા ાવ થમેરા મલદ્યાથીના લટ દીઠ ૫ (ાિંચ) ભાર્કવટ ઓછા કયીને ભેમયર્ ગણલાભાિં આલળ.ે 

5. ગજુયાત ફોડટ  મવલામના પ્રલેળાથીઓએ વૌયાષ્ટ્ર  મુમનલમવટર્ીનુિં પ્રોમલઝનર એમરમજમફરીર્ી વર્ીમપકેર્ યજૂ 

કયલાનુિં યશેળ.ે 

 


