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સરકારી વિનયન કોલેજ,િાિ જજ. બનાસકાાંઠા 
College E-mail ID : gacwavadm@gmail.com    college website : www.gacvav.com 

એડવિશન ફોિમ ઓનલાઈન ભરિા િાટેની જરૂરી કાયમિાહી નીચે મજુબ કરિાની રહશેે. 

સરકારી વિનયન કોલેજ, િાિ ખાતે બી.એ.સેિ-૧ િાાં એડવિશન લેિા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓએ 

તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ ર્થી ૦૬/૦૭/૨૦૨૦ સધુી www.gacvav.com પર લોગ ઈન ર્થઈને  ઓનલાઈન ફોિમ ભરી 
સબવિટ કરાિિાનુાં રહશેે. ઓનલાઈન ફોિમ સબવિટ કયામ પછી તેની હાડમ કોપી (વિન્ટ કોપી) િેળિી 
લેિી. કોલેજ િેબ સાઈટ પર કોલેજના એડવિશન ફોિમની લીંક મકેુલ છે.   

➢ જરૂરી િિાણપત્રો: 
૧) ઓનલાઈન ભરેલ િિેશ ફોિમ 
૨) શાળા છોડયાનુાં િિાણપત્ર (LEAVING CERTIFICATE) 

3) S.S.C. ની િાકમશીટ  

૪) H.S.C. ની િાકમશીટ 

૫) ટ્રાયલ સટીફીકેટ (ધોરણ-૧૨) 

૬) આધારકાડમ 
૭) પાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટો 
૮) સહીના નમનુા નો ફોટો 
૯) જાવત અંગેનુાં િિાણપત્ર (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
૧૦) નોન ક્રિિીલીયર િિાણપત્ર (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
૧૧) સિણમ આવર્થિક પછાત િિાણપત્ર (EWS) (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
૧૨) વિકલાાંગ, વિધિા, સવિિસ િેન, કશ્િીરી િગેરેનુાં િિાણપત્ર (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો)  
૧3) િાચમ -૨૦૨૦ પહલેા ધોરણ ૧૨ પાસ કરેલ હોય તો સોગાંધનામુાં (AFFIDAVIT) રજુ કરિાનુાં 
રહશેે. (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
 

➢ વિદ્યાર્થીઓએ ફોિમ ભરતી િખતે H.S.C. ના ગણુિાાં કુલ ૭૦૦ િાાંર્થી િેળિેલ ગણુ જ લખિાના 
રહશેે. (કમ્પ્યટુર અને કૃવિ જેિા વિિયોના િેક્ટીકલ ગણુ લખિાના રહશેે નક્રહ) ગણુ લખિાિા 
કોઈ ક્ષવત િાટે વિદ્યાર્થી પોતે જ જિાબદાર રહશેે. 
 

➢ ખોટી િાક્રહતી ભરનાર વિદ્યાર્થીનુાં િિેશ ફોિમ રદ કરિાિાાં આિશે અને પછીર્થી તે િિેશ િાટે 

કોઈપણ િકારનો હક દાિો કરી શકશે નક્રહ.  
➢ જે તે કેટેગરી ના એડિીશન િાટે સરકાર શ્રી ના િખતો િખત ના અનાિત નીવત અંગે ના 

નીયિો લાગ ુપડશે.  અને અનાિત નો લાભ િાત્ર મળૂ ગજુરાત ના વિદ્યાર્થીઓને િળિા પાત્ર 

ર્થશે.  
 

➢ નીચે મજુબના વિિયો ના  ગ્રપુ િાાંર્થી વિિય પસાંદ કરિાનો રહશેે. વિદ્યાર્થી એ મખુ્ય વિિય િાટે 

પોતાના િિિાર પસાંદગી ના 5 (પાાંચના) વિિયો ભરિાના રહશેે. આ પાાંચ પસાંદગી અલગ 

અલગ વિિયો ની કરિાની રહશેે.  િેરીટ યાદી મખુ્ય વિિય ના આધારે બનાિિાિાાં આિશે. 
  

 

વિિયો નુાં ગ્રપુ 
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મખુ્ય વિિય(CC) િર્થિ ગૌણ (CE) દ્વિતીય ગૌણ (E.O) 

સસં્કૃત અંગે્રજી/ હિન્દી ઈતતિાસ/ સમાજશાસ્ત્ર 

અંગે્રજી સસં્કૃત/ગજુરાતી ઈતતિાસ/ સમાજશાસ્ત્ર 

હિન્દી અંગે્રજી/ સસં્કૃત ઈતતિાસ/ સમાજશાસ્ત્ર 

ઈતતિાસ સમાજશાસ્ત્ર અંગે્રજી/ હિન્દી 
સમાજશાસ્ત્ર ઈતતિાસ સસં્કૃત/ગજુરાતી 

 

 

 

 

➢ કોિીડ-૧૯ િૈવિક િહાિારી ને લીધે સરકારશ્રી ના આદેશ મજુબ સાિાજજક અંતર જાળિી 
રાખિાના હતેસુર તિાિ િક્રિયા ઓન લાઈન કરિાિાાં આિશે. તેિજ િિેશ અંગે ની તિાિ 

સચૂનાઓ તર્થા િેરીટ યાદી િાટે કોલેજ િેબ સાઈટ વનયવિત જોતા રહવે ુાં. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી એ 

કોલેજ તરફ ર્થી નિીન સચુના ના િળે તયાાં સધુી કોલેજ ખાતે રૂબરૂ આિિાનુાં રહશેે નક્રહ.   

➢ ફોિમ ભયામ બાદ દરેક  વિદ્યાર્થીએ ભરેલા ફોિમ સારે્થ અપલોડ કરેલા દરેક િિિાર ડોકયિેુન્ટને 

સ્કેન કરી એક જ પી.ડી.એફ. ફાઈલ બનાિિી અને કોલેજની Email ID 

(gacwavadm@gmail.com) પર િોકલિાની રહશેે. જો ડોક્યિેુન્ટ અતે્રની કોલેજને ઈ-િેઇલ 

િારફત નહી િળે તો એડવિશન બાબતે કોઈ ફક્રરયાદ સાાંભળિાિાાં આિશે નહી જેની તિાિ 

વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિી.  

➢ ડોક્યિેુન્ટના આધારે િિાણપત્રોની ખરાઈ કરિાિાાં આિશે. જેના આધારે િેરીટ યાદી બહાર 

પાડિાિાાં આિશે.જો કોઈ  વિધ્યાર્થીના ડોક્યિેુન્ટિાાં ગેરરીવત િાલિૂ પડશે તો એડવિશન રદ 

કરિાિાાં આિશે જેની જિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહશેે. 
 

➢ દરેક વિદ્યાર્થીએ અપલોડ કરેલ ડોક્યિેુન્ટ કોલેજ ખલુતા જિા કરાિિાના રહશેે. 

 

➢ િેરીટ યાદી કોલેજની િેબસાઇટ પર www.gacvav.com પર મકુિાિાાં આિશે જેર્થી તિાિ 

વિધ્યાર્થીઓએ કોલેજની િેબસાઇટ જોતાાં રહવે ુાં. 
 

➢ જે વિદ્યાર્થીનુાં િેરીટ યાદીિાાં નાિ હોય તે તિાિ વિદ્યાર્થીઓના ફોિમ ચકાસણી બાદ કોલેજ િારા 
િાંજુર (APPROVE) કરિાિાાં આિશે. આ APPROVE ર્થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજની 
િેબસાઈટ પર જઈ Online Fee ભરિાની રહશેે. 

 

➢ ફી વિગતો :  
     ભાઈઓ િાટે ની ફી – ૧૩૪૫/- 

     બહનેો િાટે ની ફી- ૭૪૫/- 

➢ સેિ -૧ ના એડિીશન િાટે હલે્પ લાઈન નાંબર – ૯૪૧૩૦૮૧૪૬૫ 

 

જરૂરી તારીખો 
૧.     ઓનલાઈન િિેશ ફોિમ ભરિાની તારીખ  :    ૨૨/૦૬/૨૦૨૦ ર્થી ૦૬/૦૭/૨૦૨૦ 

૨. િેરીટ યાદી અને િિેશ યાદી ઓનલાઈન િવસધ્ધ કરિાની તારીખ  : ૧3/૦૭/૨૦૨૦  

૩. કોલેજિાાં ઓનલાઈન ફી ભરી િિેશ િેળિી લેિાની તારીખ  : ૧૪/૦૭/૨૦૨૦ ર્થી ૨૦/૭/૨૦૨૦  
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િિેશ ફોિમ સાર્થ ેકોલેજનાાં ઈ-િેઇલિાાં િોક્લાિિાના આધારો : 
 

૧) ઓનલાઈન ભરેલ િિેશ ફોિમ 
૨) શાળા છોડયાનુાં િિાણપત્ર (LEAVING CERTIFICATE) 

3) S.S.C. ની િાકમશીટ  

૪) H.S.C. ની િાકમશીટ 

૫) ટ્રાયલ સટીફીકેટ (ધોરણ-૧૨) 

૬) આધારકાડમ,  
૭) પાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટો 
૮) સહીના નમનુાનો ફોટો 
૯) જાવત અંગેનુાં િિાણપત્ર (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
૧૦) નોન ક્રિિીલીયર િિાણપત્ર (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
૧૧) સિણમ આવર્થિક પછાત િિાણપત્ર (EWS) (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 
૧૨) વિકલાાંગ, વિધિા, સવિિસ િેન, કશ્િીરી િગેરેનુાં િિાણપત્ર (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો)  
૧3) િાચમ -૨૦૨૦ પહલેા ધોરણ ૧૨ પાસ કરેલ હોય તો સોગાંધનામુાં (AFFIDAVIT) રજુ કરિાનુાં 
રહશેે. (જો લાગ ુપડતુાં હોય તો) 

 

❖ વિધ્યાર્થીઓ િાટે સચૂનાઓ તર્થા બાહેંધરીપત્રક : 

૧). સેિ-૧ ના દરેક વિદ્યાર્થીએ કોલેજ શરૂ ર્થયા બાદ રે્થલેસેવિયા ટેસ્ટ કરાિિો ફરજીયાત છે. 

૨).આ કોલેજિાાં િિેશ િેળિતા વિધ્યાર્થીઓને કોલેજના નીવત-વનયિોનુાં પાલન કરિાનુાં રહશેે. 

ઓળખપત્ર હિેંશા સારે્થ રાખિાનુાં રહશેે. 
3). વશસ્તને લગતા તિાિ વનયિોનુાં પાલન કરિાનુાં રહશેે. 

૪).જે વિધ્યાર્થીઓ િાહન િારા કોલેજિાાં આિતા હોય તે તેના વનયત સ્ર્થળે પાક્રકિંગ કરિાનુાં રહશેે. 

૫).કોલેજિાાં કે િગમખાંડોિાાં િસાલા કે ગટુકાનુાં સેિન કરિાની સખ્ત િનાઈ કરિાિાાં આિે છે.તેિજ 

કોલેજની દીિાલો પર, િગમખાંડોિાાં કોઈ ખણૂાિાાં પણ િસાલાની વપચકારી િારનાર સાિે કડક પગલાાં 
લેિાિાાં આિશે. ૬).સિગ્ર શૈક્ષણણક િિમની ૮૦ % હાજરી અવનિાયમ હોઈ, િગોિાાં વનયવિત હાજરી આપિાની 
ફરજીયાત છે. 
૭). ૮૦ % ર્થી ઓછી હાજરી ધરાિતા વિદ્યાર્થીનો િિેશ રદ ર્થિાને પાત્ર છે. તે અંગે તેિના િાલીને જાણ 

કરિાિાાં આિશે તેિજ વિદ્યાર્થીને િાવિિક પરીક્ષાનુાં ફોિમ ભરિાર્થી િાંણચત રાખિાિાાં આિશે,તે સિગ્ર 

જિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહશેે. ૮).કોલેજના આચાયમશ્રી,િાધ્યાપક તેિજ િહીિટી કિમચારીઓ સારે્થ હિેશા સભ્યતાર્થી વ્યિહાર 

કરિાનો રહશેે. 
૯).િાવિિક પરીક્ષાિાાં ક્યારેય ગેરરીવત આચરિી નહી. ગેરરીવત આચરતા વિદ્યાર્થીને તે પરીક્ષાિાાંર્થી 
ઉઠાડી મકુિાિાાં આિશે. 
૧૦).ઓનલાઈન એડવિશન ફોિમ ભરતી િખતે વિિયો સિજી વિચારીને ભરિા. તયારબાદ કોઈપણ 

સાંજોગોિાાં તે બદલિાિાાં આિશે નહી. 
૧૧).એન.એસ.એસ./એન.સી.સી./સ્પોર્ટમસિાાંર્થી એક િવવૃિિાાં જોડાવુાં દરેક વિદ્યાર્થી િાટે ફરજીયાત છે. 

૧૨).કોલેજ સિય દરવિયાન નોકરી કરતાાં વિદ્યાર્થીનો િિેશ રદ્દ કરિાિાાં આિશે. 

૧3).કોલેજના ઓળખપત્ર (Student ID Card) િગર આિનાર વિદ્યાર્થી દાંડને પાત્ર રહશેે. 


