
સરકારી વિયનયન કોલેજ િાિ જજ.બનાસકાાંઠા 
 

-: B.A. SEM-1 માાં પ્રિેશ મેળિિા ઇચ્છતા EWS કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે સચૂના :- 
 

  સરકારી વિનયન કૉલેજ, િાિ ખાતે B.A. SEM-1 માાં રેગ્યલુર અભ્યાસક્રમમાાં  
એડવમશન લેિા ઇચ્છતા EWS કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓએ તા. 15/09/2021 ર્થી 18/09/2021 
સધુીમાાં કૉલેજ કાયાાલય માર્થી પ્રિેશ ફોમા મેળિી નીચે જણાિેલ જરૂરી આધારો જોડીને તે 
જ દિિસે એડવમશન ફોમા જમા કરાિાનુાં રહશેે॰ જણાિેલ તારીખ અને સમય પછી કોઈ ફોમા 
સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં.જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિી॰  
 

જે વિદ્યાર્થીનુાં એકિાર HNGU UNIVERSITY માાં ENROLLMENT ર્થઈ ગયેલ છે. તેિાાં 
વિદ્યાર્થીઓ પ્રિેશ ફોમા ભરી શકશે નહી. અન્યર્થા તેિા તમામ વિદ્યાર્થીનો પ્રિેશ રિ 
ગણાશે. 

વિષય ફાળિણી મેદરટને આધારે એડવમશન સવમવત દ્વારા નક્કી કરેલ વિષયિાર શીટને 
આધારે ભરિાની રહશેે. 

કોલેજ ખાતે ફોમા સારે્થ જમા કરાિિાના ડૉક્યમેુન્ટની વિગત 

1. ઓફલાઈન ભરેલ પ્રિેશ ફોમા  
2. શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર (L.C.) એક નકલ 
3. HSC ની પાસ/નાપાસ ર્થયાની તમામ માકાશીટ એક નકલ 
4. ટ્રાયલ સટીફીકેટ (ધોરણ.૧૨)ની નકલ  
5. જાવત અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો) એક નકલ 
6. પાસપોટા  સાઇઝના બે ફોટા. 
7. નોન ક્રીમીલલયર પ્રમાણપત્ર (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો) (સિર પ્રમાણપત્ર સક્ષમ 

અવધકારીનુાં તારીખ 01/04/2019 કે તે પછી આપેલ પ્રમાણપત્ર જોડવુાં અર્થિા 
પ્રમાણપત્રમાાં િશાાિેલ મયાાિા મજુબ માન્ય રહશેે.) 

8. સિણા આવર્થિક પછાત પ્રમાણપત્ર (EWS) (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો) 



9. માચા-૨૦૨૧ પહલેા ધોરણ ૧૨ પાસ કરેલ હોય તો સોગાંિનામુાં (AFFIDAVIT) 
રજૂ કરિાનુાં રહશેે. (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો)  

 ( તમામ પ્રમાણપત્રોની  ઝેરોક્ષ કોપી સ્િ-પ્રમાલણત સહી કરીને તેમજ ઓરીજનલ 
ડૉક્યમેુન્ટ   સારે્થ લાિિાના  રહશેે) 

B.A SEM-1 ઓફલાઈન પ્રિેશ પ્રદક્રયા માટેની અગત્યની તારીખ  

1 
ઓફલાઇન પ્રિેશ ફોમા ભરિાની તારીખ 
( EWS કેટેગરી માટે) 

તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૧ ર્થી ૧૮/૦૯/૨૦૨૧         
સમય : સિારે ૯.૦૦ ર્થી ૧૨.૦૦ 

 

2 
વિષય ફાળિણી અને ફી ભરી કૉલેજમાાં 
રૂબરૂ પ્રિેશ મેળિી લેિાની છેલ્લી તારીખ 

૨૦/૦૯/૨૦૨૧ 
સમય : સિારે ૯.૦૦ ર્થી ૧૦.૦૦ 

 
 
 

 

B.A. SEM-1 એડવમશન ફી ની વિગત 
ભાઈઓ માટે ૧૩૦૦/- 
બહનેો માટે ૭૦૦/- 

 

ખાસ નોંધ : તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ રૂબરૂ કૉલેજ આિી ફી ભરી જિાની રહશેે॰ 
ત્યારબાિ કોઈ વિદ્યાર્થીની ફી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં. 

 

        એડવમશન સવમવત અધ્યક્ષ 
        સરકારી વિનયન કોલેજ,િાિ 
          

 


