
 

M. A. PARIKH FINE ARTS AND ARTS COLLEGE, PALANPUR 

OPEN ADMISSION – 2023-24 

Website : https://mapfineartscollege.ac.in  

Help Line No : 02742-253785 

-: પ્રલેળ પોભમ બયલા ભાટેની યીત :- 
આથી એમ.એ.પરીખ ફાઈન આર્ટ્શ એન્ડ આર્ટ્શ કોેજ પાનપરુમાાં ળવ્ : 2023-24 માાં પ્રળે 

માટેની પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે રષેે. 

સ્ટે -1 કોરેજ લેફસાઈટ https://mapfineartscollege.ac.in ેજ ઓન કયલાન ું યહળેે. જેભાું   

               Admission ઉય ક્લરક કયી Admission ની લરિંક ઓન કયલાની યહળેે. 

સ્ટે -2 ADMISSION PROCESS નાભન ું ેજ ઓેન થળે. જેભાું ચાય વલકલ્ હળે, જેભાું જે ડિગ્રીભાું 

 Admission રેલાન ું હોમ તે select કયલાન ું યહળેે. 

 

 

 

 

સ્ટે - 3 સેભેસ્ટય 1 ભાું Click to Proceed ઉય click કયો. 

 

 
- સેભ 1 ભાું પ્રલેળ ભાટે Click to Proceed ઉય ડકરીક 
કયલાન ું યહળેે. એની અંદય વલધાથીની પયૂી ભાડહતી બયી 
યજીસ્રેળન કયલાન ું યહળેે. 

 

BA – BACHERLOR OF ARTS 

(English, Gujarati, 
Psychology, History) 

 

BF - BACHERLOR OF 

FINE ARTS 

(Music, Drama, Painting) 
 

MVA – MASTAR OF 

VISUAL ARTS 
Painting  

Diploma in Yoga 

https://mapfineartscollege.ac.in/
https://mapfineartscollege.ac.in/


સ્ટે - 4 યજીસ્રેળન કમામ છી નીચે પ્રભાણેન ું Checkout ન ું ફોક્ષ ખ રળે.  

 

- Checkout કમામ છી ફેંક ેજ ખ રળે જેભાું Pay with 
Select કયી Credit / Debit Card / Netbenking દ્વાયા 
૧૦૦ રૂવમા પી બયલાની યહળે.  

 
 

સ્ટે - 5 પી બયાઈ ગમા છી જો ફહાય નીકી જલામ તો પયી Click to Proceed ઉય click કયી Login નાભના 

ફટન ઉય click કયવ ું. 

 

- Login ઉય click કમામ છી જે પોભમ ખ રે તેભાું નીચે 
Edit નાભન ું ફટન હળે તેના ઉય click કયી પરૂ ું  પોભમ 
બયલાન ું યહળે. જે બયાઈ ગમા છી Submit કયવ ું.

 

 

સ્ટે - 6 Home Page ઉય આલી Print Existing Admission ઉય click કયી બયેરા પોભમની વપ્રન્ટ કાઢી અસર 

િોક્ય ભેન્ટ અને ઝેયોક્ષ કોી સાથે કોરેજ કામામરમભાું Submit કયાલી પી બયલા ભાટે Approvel કયાલલાન ું યહળે.  

 

 

 
- ભોફાઈર નુંફય રખી submit કયવ ું. 

 



સ્ટે - 7 Home Page ઉય આલી Pay Fee ઉય click કયી પ્રલેળ પી બયલાની યહળેે. પી બયાઈ ગમા છી ડદન -૩ 

ભાું કોરેજભાું પી બમામની ાલતી પયજીમાત જભા કયાવ્મા છી જ Admission Conform થમેલ ું ગણાળે.   

 

 

ભોફાઈર નુંફય અને જન્ભ તાયીખ નાખી submit કયવ ું 

  

 

 
Pay Term Fee ઉપર click કરી સ્ટેપ-4 પ્રમાણે ફી ભરી 

ેળી. 

-: નોધ :- 
જો ફી ભરાઈ ગયા પછી ફી ની પાળતી કોઈ કારણ શર 
જનરેટ ના થાય તો Print Existing Admission ઉપર 
ક્લક કરી ફી પાળતી ની પ્રપ્રન્ટ નીકાલી ેળી. 

 

Thanks 


