
સરકારી વિયનયન કોલેજ િાિ જજ.બનાસકાાંઠા 
-: B.A. SEM-1 પ્રિેશ માટે ઓનલાઈન ફોમમ ભરિા માટેની સચૂના :- 

  સરકારી વિનયન કૉલેજ, િાિ ખાતે B.A. SEM-1 માાં રેગ્યલુર અભ્યાસક્રમમાાં  
એડવમશન લેિા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓએ તા. 03/09/2021 ર્થી 05/09/2021 સધુીમાાં કૉલેજની 
િેબસાઇટ www.gacvav.com પર B.A. SEM-1 પ્રિેશ મેળિિા માટે બીજી િાર ઓનલાઈન ફોમમ 
ભરિા માટે લીંક ઓપન કરિામાાં આિેલ છે.ઓનલાઈન ફોમમ સબવમટ કયામ પછી તેની હાડમ કોપી 
(વપ્રન્ટ કોપી) મેળિી કોલેજમાાં જમા કરિિાની રહશેે  
નોંધ:- ઉક્ત સમયગાળા પછી ઓનલાઈન ફોમમ ભરિાની લલન્ક બાંધ ર્થઈ જશે.ત્યારબાદ સૉફ્ટિેર 
ફોમમ સ્િીકારશે નહીં જેર્થી પાછળર્થી કોઈ ફરરયાદ સાાંભળિામાાં આિશે નહીં તેની તમામ 
વિધ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિી. 
વિદ્યાર્થીએ પ્રિેશ ફોમમ નીચે મજુબ ક્રમશ સ્ટેપ િાઇઝ ભરિાનુાં રહશેે. 

(1) Basic Details 
(2) Education Details (HSC) 
(3) Subjects Wise Hsc Marks 
(4) Subjects Selection  
(5) Extra Details  
(6) Upload Photo And Signature 
(7) Attachment 
❖ સ્ટેપ નાંબર 3 ની વિગત ભરતી િખતે વિદ્યાર્થીઓએ ફોમમમાાં HSC ના ગણુમાાં કુલ ૭૦૦ 

માાંર્થી મેળિેલ ગણુ જ લખિાના રહશેે. (કમ્પ્યટુર અને કૃવિ જેિા વિિયોના પે્રક્ક્ટકલ ગણુ 
લખિાના રહશેે નહી) ગણુ લખિામાાં કોઈ ક્ષવત માટે વિદ્યાર્થી પોતે જ જિાબદાર રહશેે.  

❖ સ્ટેપ નાંબર 4 વિિય પસાંદગી ( subject)માાં નીચે જણાિેલ વિિય ગ્રપુ માાંર્થી પોતાની 
પસાંદગીનો મખુ્ય વિિય અને પ્રર્થમ ગૌણ વિિય તર્થા દ્વ્રિતીય ગૌણની પણ પસાંદગી 
કરિાની રહશેે. મેરીટ યાદી મખુ્ય વિિયોના આધારે બનાિિામાાં આિશે.  

K વિિયોનુાં ગ્રપુ K 
મખુ્ય વિિય (CC) પ્રર્થમ ગૌણ (CE) દ્વ્રિતીય ગૌણ (E.O) 

સાંસ્કૃત રહન્દી સમાજશાસ્ત્ર 
ગજુરાતી સાંસ્કૃત સમાજશાસ્ત્ર  
રહન્દી સાંસ્કૃત ઇવતહાસ 

ઇવતહાસ સમાજશાસ્ત્ર રહન્દી 
સમાજશાસ્ત્ર ઇવતહાસ ગજુરાતી 

 
❖ સ્ટેપ નાંબર 7 attechment (જોડાણ)માાં ફોમમ ભરતી િખતે (ટીક) કરેલ ડૉક્યમેુન્ટ કોલેજ 

દ્વારા રૂબરૂ ડૉક્યમેુન્ટ િેરરરફકેશન ની ખરાઈ માટે બોલાિિામાાં આિે ત્યારે ફરજજયાત રજૂ 
કરિાના રહશેે  
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❖ જો કોઈ વિદ્યાર્થીના ડોકયમુેંટમાાં ગેરરીવત માલમૂ પડશે તો એડવમશન રદ કરિામાાં આિશે 
જેની અંગત જિાબદારી વિદ્યાર્થી પોતાની રહશેે. 

❖ ખોટી મારહતી ભરનાર વિદ્યાર્થીનુાં પ્રિેશ ફોમમ રદ કરિામાાં આિશે અને પછીર્થી તે પ્રિેશ 
માટે કોઈપણ પ્રકારનો હક દાિો કરી શકશે નહી. 

❖ જે તે કેટેગરીના એડવમશન માટે સરકારશ્રીના િખતોિખતના અનામત નીવત અંગેના 
વનયમો લાગ ુ પડશે. અનામતનો લાભ માત્ર મળૂ ગજુરાતના વિદ્યાર્થીઓને મળિા પાત્ર 
ર્થશે. 

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

 નોંધ : ઓનલાઈન ફોમમ ભયામ પછી તમામ ડૉક્યમેુન્ટ અને ફોમમ કોલેજમાાં જમા કરાિિાના રહશેે  

 

          

 

 

 

કોલેજ ખાતે ફોમમ સારે્થ જમા કરાિિાના ડૉક્યમેુન્ટની વિગત 

1. ઓનલાઈન ભરેલ પ્રિેશ ફોમમની વપ્રન્ટઆઉટ  

2. શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર (L.C.) એક નકલ 
3. HSC ની પાસ/નાપાસ ર્થયાની તમામ માકમશીટ એક નકલ 
4. ટ્રાયલ સટીફીકેટ (ધોરણ.૧૨)ની નકલ  
5. જાવત અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો) એક નકલ 
6. નોન ક્રીમીલલયર પ્રમાણપત્ર (જો લાગ ુ પડત ુાં હોય તો) (સદર પ્રમાણપત્ર સક્ષમ 

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

7. સિણમ આવર્થિક પછાત પ્રમાણપત્ર (EWS) (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો) 
8. માચમ-૨૦૨૧ પહલેા ધોરણ ૧૨ પાસ કરેલ હોય તો સોગાંદનામુાં (AFFIDAVIT) રજૂ 

કરિાનુાં રહશેે. (જો લાગ ુપડત ુાં હોય તો)  
 ( તમામ પ્રમાણપત્રોની  ઝેરોક્ષ કોપી સ્િ-પ્રમાલણત સહી કરીને તેમજ ઓરીજનલ ડૉક્યમેુન્ટ   

સારે્થ લાિિાના  રહશેે) 

ભરેલ ફોમમ જમા કરિાની છેલ્લી તારીખ : ૦૬/૦૯/૨૦૨૧  
સમય : ૦૯.૦૦ ર્થી ૧૩.૦૦ કલાક સધુી 

 

ખાસ નોંધ : જે વિદ્યાર્થીએ તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧ ર્થી ૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ના સમયગાળામાાં ફોમમ ભરેલ 

હોય અને જણાિેલ સમયમયામદામાાં ફોમમ જમા કરાિિાનુાં રહી ગયુાં હોય તેિા વિદ્યાર્થીઓ 

પણ ફોમમ જમા કરાિી શકશે,  

 

 

 



e B.A SEM-1 ઓનલાઈન પ્રિેશ પ્રરક્રયા માટેની અગત્યની તારીખ e 

1 પ્રિેશ ફોમમ ભરિાની તારીખ તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧ ર્થી ૦૫/૦૯/૨૦૨૧ 

2 

ત્રીજી મેરીટ યાદી પ્રવસધ્ધ કરિાની તારીખ 
(કૉલેજની િેબ સાઇટ www.gacvav.com પર 
અને નોરટસબોડમ) 

તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૧ 

3 
ફી ભરી કૉલેજમાાં પ્રિેશ મેળિી લેિાની છેલ્લી 
તારીખ 

તા. ૦૮/૦૯/૨૦૨૧ 

❖ જે વિદ્યાર્થીઓનુાં મેરીટ યાદીમાાં નામ હોય તેમને વિિય ફાળિણી અને ફી ભરિા માટેની 

વિગત મેરીટ યાદી સારે્થ મકૂિામાાં આિશે. 

❖ મેરીટ યાદીમાાં નામ હોય તે વિદ્યાર્થી વનયત સમયે અને તારીખ દરવમયાન ફી ન ભરે તો 

એડમીશન માટે પાછળર્થી કોઈ હક્ક દાિો કરી શકાશે નહી. જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ 

લેિી. 

❖  નોંધ : મેરીટ યાદી પ્રવસધ્ધ ર્થયા બાદ તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૧ સમય ૯ ર્થી ૧૦ િાગ્યા સધુીમાાં 

કોલેજમાાં ફી ભરી પ્રિેશ મેળિી લેિાનો રહશેે. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            એડવમશન સવમવત અધ્યક્ષ   
         સરકારી વિનયન કોલેજ િાિ 
                જજ.બનાસકાાંઠા   

ખાસ નોંધ : 

• જે વિિયની શીટ ખાલી હશે તે વિિયમાાં જ પ્રિેશ મળિાપાત્ર ર્થશે.જેની 
તમામ વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેિી. 

• જે વિદ્યાર્થીએ તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧ ર્થી ૧૮/૦૮/૨૦૨૧ ના સમયગાળામાાં ફોમમ 

ભરેલ હોય અને જણાિેલ સમયમયામદામાાં ફોમમ જમા કરાિિાનુાં રહી ગયુાં 

હોય તેિા વિદ્યાર્થીઓ પણ ફોમમ જમા કરાિી શકશે, 

•  
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વિદ્યાર્થીઓ માટે સચૂનાઓ તર્થા બાહેંધરીપત્રક 

1. સેમ-૧ ના દરેક વિદ્યાર્થીએ કોલેજ શરૂ ર્થયા બાદ રે્થલેસેવમયા ટેસ્ટ કરાિિો ફરજજયાત 
છે. 

2. આ કોલેજમાાં પ્રિેશ મેળિતા વિદ્યાર્થીઓને કોલેજના નીવત-વનયમોનુાં પાલન કરિાનુાં 
રહશેે . 

3. ઓળખપત્ર હમેંશા સારે્થ રાખિાનુાં રહશેે. 
4. વશસ્તને લગતા તમામ વનયમોનુાં પાલન કરિાનુાં રહશેે. 
5. જે વિદ્યાર્થીઓ િાહન દ્વારા કોલેજમાાં આિતા હોય તે તેના વનયત સ્ર્થળે પારકિંગ 

કરિાનુાં રહશેે.  
6. કોલેજમાાં કે િગમખાંડોમાાં મસાલા કે ગટુખાનુાં સેિન કરિાની સખ્ત મનાઈ કરિામાાં 

આિે છે તેમજ કોલેજની દીિાલો, િગમખાંડોમાાં કોઈ પણ ખણૂામાાં મસાલાની વપચકારી 
મારનાર સામે કડક પગલાાં લેિામાાં આિશે.  

7. સમગ્ર શૈક્ષલણક િિમની ૮૦% હાજરી અવનિાયમ હોઈ િગોમાાં વનયવમત હાજરી 
આપિાની ફરજજયાત છે. 

8. ૮૦% ર્થી ઓછી હાજરી ધરાિતા વિદ્યાર્થીનો પ્રિેશ રદ ર્થિાને પાત્ર છે. તે અંગે 
તેમના િાલીને જાણ કરિામાાં આિશે તેમજ વિદ્યાર્થીને િાવિિક પરીક્ષાનુાં ફોમમ 
ભરિાર્થી િાંલચત રાખિામાાં આિશે તેમજ સમગ્ર જિાબદારી વિદ્યાર્થીની રહશેે.  

9. કોલેજના આચાયમશ્રી, પ્રાધ્યાપક તેમજ િહીિટી કમમચારીઓ સારે્થ હમેંશા સભ્યતા ર્થી 
વ્યિહાર કરિાનો રહશેે. 

10. ઓનલાઈન એડવમશન ફોમમ ભરતી િખતે વિિયો સમજી વિચારીને ભરિા ત્યાર બાદ 
કોઈ પણ સાંજોગોમાાં તે બદલિામાાં આિશે નહી. 

11. NN.S.S./N.C.C. સ્પોર્ટમસ માાંર્થી એક પ્રવવૃિમાાં જોડાવુાં દરેક વિદ્યાર્થી માટે ફરજજયાત 
છે.  

12. કોલેજ સમય દરવમયાન નોકરી કરતાાં વિદ્યાર્થીનો પ્રિેશ રદ કરિામાાં આિશે. 
13. કોલેજના ઓળખપત્ર (StudenI CARD) િગર આિનાર વિદ્યાર્થી દાંડને પાત્ર / 

ક્લાસરૂમમાાં  પ્રિેશ આપિા દેિામાાં આિશે નહી. 
14. કોવિડ-૧૯ િૈવિક મહામારીને લીધે સરકારશ્રીના આદેશ મજુબ સામાજજક અંતર 

જાળિી રાખિાના હતેસુર એડવમશન પ્રરક્રયા ઓનલાઈન કરિામાાં આિશે.તેમજ 
પ્રિેશ અંગેની તમામ સચૂનાઓ તર્થા મેરીટ યાદી માટે કોલજ િેબસાઇટ વનયવમત 
જોતાાં રહવે ુાં.  

15. પ્રિેશ મેળિનાર દરેક વિદ્યાર્થીએ કોલેજના , યવુનિવસિટીના અને રાજય સરકારના 
િખતો િખતના તમામ વનયમોને  બાંધનકતામ રહશેે. 


