
સરકાર� �વનયન કૉલજે,વાવ �જ.બનાસકા�ઠા

 B.A sem-1 ની મરે�ટ યાદ�મા જંમેનો સમાવશે થયલે છ.ેતવેા �વ�ાથ�ઓએ તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૦ �ધુીમાં
ઓનલાઇન ફ� ભર� દવેી.જો તક.૨૯/૦૭/૨૦૨૦ �ધુી ફ� ભરવામા નંહ� આવ તેો મરે�ટ યાદ� માથંી તમે�ું
નામ રદ કરવામા આંવશ અેન ભે�વ�યમા એં મરે�ટ પર �વશેન પેા� રહશે નેહ�.તથા �વશે બાબત કેોઈ હ�
-દાવો કર� શકશ નેહ�. જનેી સવ��વધાથ�ઓએ ન�ધ લવેી.

 તમામ �વ�ાથ�ઓએ ફ� ઓનલાઇન SBI Collect ના મા�યમથી ભરવાની રહશે.ેત �ેસવાય અ�ય કોઈ ર�તે
ફ� �વીકારવામા આંવશ નેહ�.જનેી ન�ધ લવેી.

 ફ� ભયા� પછ� �વ�ાથ�ઓએ ફ�ની પાવતી/રસીદ તમેજ અસલ �માણપ�ો કોલજે �ારા �યાર મેગંાવવામાં
આવ �ેયાર રેજ કૂરવાના રહશે.ે

 છોકરાઓ માટ ફે� - ૧૩૪૫/-

 છોકર�ઓ માટ ફે� - ૭૪૫/-

 શ�ૈ�ણક વષ� : ૨૦૨૦-૨૧ B.A.SEM-1 માટ SેBI COLLECT થી ઓનલાઈન ફ� ભરવા માટ નેીચે
�જુબના �ંટપે અ�સુરવાના રંહશે.ે

�ટપે ન.ં૧ : સૌ �થમ GOOGLE મા SંBI Collect લખી સચ� કર�ુંજથેી નીચ �ેજુબ ���ન દખેાશ.ે
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State bank Collect-sbi ઉપર ��લક કર�ું.�યારબાદ નીચ �ેજુબ ���ન
�લુશ.ે



�ટપે ન.ં૨ :

�ટપે ન.ં૩ : Proceed બટન ઉપર ��લક કયા� બાદ નીચ �ેજુબ ���ન દખેાશ.ે

Chek box પર �ટક કયા� પછ� proceed ઉપર
��લક કર�ું

અહ� state �સલ�ેટ કર�ું

અહ� Educational Institution �સલ�ેટ કર�ું

�યારબાદ GO પર ��લક કર�ું



�ટપે ન.ં4 : GO બટન ઉપર ��લક કરવાથી નીચ �ેજુબની ���ન દખેાશ.ે

�ટપે ન.ં5 SUBMIT બટન ઉપર ��લક કરવાથી નીચ �ેજુબની ���ન દખેાશ.ે

અહ�થી કોલજે�ુંનામ PRINCIPAL GOVT.ARTS COLLEGE WAV
�સલ�ેટ કર� SUBMIT બટન પર ��લક કર�ું.

અહ� TERM FEES �સલ�ેટ કરવાથી �ટપે ન.ં6 �જુબ ���ન �લુશે



�ટપે ન.ં6 :

 સામ દેશા�વલે મા�ંયા �જુબની તમામ �વગત
ફર�યાત ભરવાની રહશે.ે(�સલ�ેટ સમે�ેટર મા SંEM
-1 જ �સલ�ેટ કર�ું

 મરે�ટ નબંર ફર�જયાત લખવાનો રહશે.ે

અહ� મોબાઈલ નબંર અન જે�મ તાર�ખ યાદ રાખવા જ ફે� ભયા� બાદ
પાવતી ���ટ કરવા ઉપયોગી થશ.ે

�યારબાદ SUBMIT બટન પર ��લક કર�ું

TRANSACTION પર ��લક કર�ું

અહ� ક�ેચા કોડ નાખવો



�ટપે ન.ં7 : SUBMIT બટન પર ��લક કરવાથી નીચ �ેજુબની ���ન દખેાશ.ે

�ટપે ન.ં 8 : Confirm બટન પર ��લક કયા� બાદ RuPay ATM કાડ�,નટે બ�ે�ક�ગ વગરે �ેારા ફ� ભર� શકશો.

�ટપે ન.ં 9 : �ટપે ૮્ �જુબની �ોસસે કયા� બાદ નીચ �ેજુબની ફ�ની પાવતી ���ટ કર� સાચવી રાખવી .જયાર કેૉલજે �ારા
મગંાવવામા �ંયાર આેપવાની રહશે.ે

અહ� તમ ભેરલે �વગત જોઈ શકશો.નામ,જ�મ
તાર�ખ,મોબાઈલ ન.ં,ફ�,વગરે બેરાબર ભરલે હોય તો
Confirm બટન પર ��લક કર�ું.

ફ� ભયા� પછ� પાવતી ના મંળ અેથવા TRANSACTION FAIL થાય તો નીચ �ેજુબના �ટપે
અ�સુરવા જણાવવામા આંવ છે.ે



�ટપે ન.ં૧ : સૌ �થમ GOOGLE મા SંBI Collect લખી સચ� કર�ુંજથેી નીચ �ેજુબ ���ન દખેાશ.ે
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�ટપે ન.ં૨ :

State bank Collect-sbi ઉપર ��લક કર�ું.�યારબાદ નીચ �ેજુબ ���ન
�લુશ.ે

અહ� ચકે બો�મા �ં�લક કર� proceed ઉપર ��લક

કર�ું



�ટપે ન.ં૩ : Proceed બટન ઉપર ��લક કયા� બાદ નીચ �ેજુબ ���ન દખેાશ.ે

અહ� કસ�ર રાખવાથી ૩ ઓ�સન દખેાશ.ેજમેાં
Payment History બટન પર ��લક કર�ું



�ટપે ન.ં4 : Payemt History બટન ઉપર ��લક કયા� બાદ નીચ �ેજુબ ���ન દખેાશ.ે

redio button બટન પર ��લક કર�ું

મા�ંયા �જુબ મા�હતી
ભરવી.જમેા ફં� ભરતી વખતે
જ જે�મ તાર�ખ અને
મોબાઈલ નબંર નાખલે હતા
એજ નબંર નાખવા

અહ� ક�ેચા કોડ નાખવો

�યારબાદ GO પર ��લક કર�ું



�ટપે ન.ં5 : GO પર ��લક કયા� બાદ તમ તેમાર� ફ� ભયા�ની �વગત જોઈ શકશો.જમેા ફં� સફળતા �વુ�ક ભરાયલે હશ તેો
પાવતીની ���ટ મળેવી શકશો.અથવા TRANSACTION પ�ેડ�ગ હોય અથવા ફઈેલ હશ તેો ત�ેું�ટટેસ પણ જોવા મળશ.ે

�ટપે ન.ં6 : જો TRANSACTION પ�ેડ�ગ બતાવ�ુંહોય તો ૧ થી ૨ કલાક રાહ જોવી.તમેજ જો TRANSACTION સફળ
થાય તો પાવતીની ���ટ મળેવી લવેી.

�ટપે ન.ં7 : જો TRANSACTION ફઈેલ થાય તો જ બી� વાર ફ� ભરવી.


