
સરકારી િવયનયન કોલેજ વાવ િજ.બનાસકાંઠા 

B.A. SEM-1 વેશ માટે ઓનલાઈન ફોમ ભરવા માટેની સચૂના  

  સરકારી િવનયન કૉલેજ, વાવ ખાતે B.A. SEM-1 મા ંરે યુલર અ યાસ મમાં  એડિમશન લેવા ઇ છતા 
િવ ાથ ઓએ  તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૨ થી  ૧૯/૦૬/૨૦૨૨ સુધીમાં કૉલેજની વેબસાઇટ www.gacvav.com પરથી  
ઓનલાઈન ફોમ ભરવાનુ ં રહેશે.(કોલેજ વેબસાઇટ પર એડિમશન ફોમની િલ ક મકૂવામા ં આવશે જનેો ઉપયોગ કરી 
ઓનલાઈન ફોમ ભરવું.) ઓનલાઈન ફોમ સબિમટ કયા પછી તેની હાડ કોપી (િ ટ કોપી) સાથ ે નીચ ે દશાવેલ તમામ 

માણપ ોની એક એક માિણત નકલ ડી કોલેજ ખાતે ફરિજયાત વે ર ફકેશન કરાવી ફોમ જમા કરાવવાનું રહેશે  
B.A SEM-1 ઓનલાઈન વેશ યા માટેની અગ યની તારીખ : 

1 ઓનલાઈન વશે ફોમ ભરવાની તારીખ તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૨ થી  ૧૯/૦૬/૨૦૨૨ 

2 ભરેલ  ઓનલાઈન ફોમ વે ર ફકેશન કરાવવાની  તારીખ 
તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૨ થી  ૨૦/૦૬/૨૦૨૨ 

(સમય : ૧૦.૦૦ થી ૧૩.૦૦ કલાક સધુી) 

3 
થમ મરેીટ યાદી િસ ધ કરવાની તારીખ (કૉલજેની વેબ 

સાઇટ www.gacvav.com પર અન ેનો ટસબોડ) 
તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ 

4 ફી ભરી કૉલજેમા ં વશે મળેવી લવેાની છે ી તારીખ તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૨ 

5 

જ ર પ  ેબી  વશે યાદી કૉલજે ે િસ ધ કરવાની 
સભંિવત છે ી તારીખ 

(કૉલજેની વબે સાઇટ  www.gacvav.com પર 

અન ેનો ટસબોડ) 

તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૨ 

6 
બી  વશે યાદીની ફી ભરી કૉલજેમા ં વશે મળેવી લવેાની 
સભંિવત છે ી તારીખ 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ 
 

 

િવ ાથ એ વેશ ફોમ નીચ ેમુજબ મશ: ટેપ વાઇઝ ભરવાનુ ંરહેશ.ે 
(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 
 

 ટેપ નંબર 3 ની િવગત ભરતી વખત ે િવ ાથ ઓએ ફોમમા ંHSC ના ગણુમા ં કુલ ૭૦૦ માથંી મળેવલે ગણુ જ 
લખવાના રહેશે. (કો યુટર અને કૃિષ જવેા િવષયોના ેિ ટકલ ગુણ લખવાના રહેશે નહી) ગણુ લખવામાં કોઈ 

િત માટે િવ ાથ  પોતે જ જવાબદાર રહેશે.  
 ટેપ નંબર 4 િવષય પસંદગી ( subject) માં નીચે જણાવેલ િવષય ુપ માંથી પોતાની પસંદગીનો મુ ય િવષય 

અને થમ ગૌણ િવષય તથા ીિતય ગૌણની પણ પસંદગી કરવાની રહેશે. મેરીટ યાદી મુ ય િવષયોના આધારે 
બનાવવામાં આવશ.ે પસંદ કરેલ િવષય ુપ પછીથી બદલી આપવામાં આવશ ેનહ  જથેી િવષય પસંદગી યાનપૂવક 
કરવી. 



 

 િવષયોનુ ં પુ  

મુ ય િવષય (CC) થમ ગૌણ (CE) િ તીય ગૌણ (E.O) 

સં કૃત હ દી સમાજશા  
ગુજરાતી સં કૃત ઇિતહાસ 

હ દી સં કૃત ઇિતહાસ 
ઇિતહાસ સમાજશા  હ દી 

સમાજશા  ઇિતહાસ ગુજરાતી 

 
 ટેપ નબંર 7 attechment ( ડાણ)મા ં ફોમ ભરતી વખત ે (ટીક) કરેલ ડૉ યુમે ટ કોલેજ ારા બ  

ડૉ યુમે ટ વે ર ફકેશનની ખરાઈ માટે બોલાવવામાં આવે યારે ફરિજયાત રજૂ કરવાના રહેશે  
  િવ ાથ  ધો. ૧૨ ની પરી ા થમ ય ને પાસ થયો ન હોય તો એક કરતા વધ ુ ય ન માટે દરેક ય ન દીઠ ૧૦ 

ગુણ કાપવામાં આવશે.  
  કોઈ િવ ાથ ના ડૉ યુમે ટમાં ગેરરીિત માલૂમ પડશે અથવા તો ખોટી મા હતી ભરનાર િવ ાથ નું વેશ ફોમ રદ 

કરવામાં આવશ ેઅને પછીથી ત ે વેશ માટે કોઈપણ કારનો હક દાવો કરી શકશ ેનહી. 
 અનામત માટે સરકાર ીના વખતોવખતના અનામત નીિત અંગેના િનયમો લાગુ પડશે. અનામતનો લાભ મા  મૂળ 

ગુજરાતના િવ ાથ ઓન ેમળવાપા  થશે. 
 જ ેિવ ાથ નુ ંએકવાર HNGU UNIVERSITY મા ંENROLLMENT થઈ ગયલે છે. તવેાં િવ ાથ ઓ વશે 

ફોમ ભરી શકશે  નહી. અ યથા તવેા તમામ િવ ાથ નો વશે રદ ગણાશ.ે 
 વશેન ે લગતી વખતોવખતની સચૂનાઓ માટે િવ યાથ ઓએ િનયિમત રીત ે કોલજે વબેસાઇટની મુલાકાત લતેા 

રહેવું. 

ઓનલાઈન ફોમ ભયા પછી તમામ ડૉ યુમે ટ અને ફોમ કોલેજમા ંજમા 
કરાવવાના રહેશ ે

કોલજે ખાત ેફોમ સાથ ેજમા  કરાવવાના ડૉ યુમે ટની િવગત : 

1. ઓનલાઈન ભરેલ વેશ ફોમની િ ટઆઉટ  

2. શાળા છોડયાનું માણપ  (L.C.)ની નકલ 
3. SSC (ધો.10)ની માકશીટની નકલ  
4. HSC (ધો.12)ની માકશીટની નકલ (બી  ય ને પાસ કરેલ હોય તો તે તમામ માકશીટની નકલ ) 
5. ટાયલ સટ ફીકેટ (ધોરણ.૧૨)ની નકલ  
6. આધારકાડની નકલ 
7. પાસપોટ સાઈઝના ફોટા-૨ 
8. િત અગંનેું માણપ  (  લાગુ પડતું હોય તો) ની નકલ  
9. નોન ીમીિલયર માણપ  (  લાગુ પડતું હોય તો) (સદર માણપ  સ મ અિધકારીનું તારીખ 01/04/2020 કે ત ે

પછી આપેલ માણપ  ડવું અથવા માણપ માં દશાવેલ મયાદા મુજબ મા ય રહેશે.) 
10. સવણ આિથક પછાત અંગનંુે માણપ  (EWS)ની નકલ (  લાગુ પડતું હોય તો) 

11. માચ-૨૦૨૨ પહેલા ધોરણ ૧૨ પાસ કરેલ હોય તો આજ દન સુધી કોઈ અ યાસ મ કરેલ નથી તેનુ ં
સોગંદનામુ ં(AFFIDAVIT)  અથવા અ યાસ કરેલ હોય તો તનેા આધાર પુરાવા રજૂ કરવાનું રહેશે.  

   (તમામ માણપ ોની એક-એક માિણત નકલ ઓનલાઈન ભરેલ વશે ફોમ સાથ ે ડવાની રહેશ.ે) 



 

B.A. SEM-1 એડિમશન ફી ની િવગત 
 

ભાઈઓ માટે  ૧૫૦૫- 
બહેનો માટે ૯૦૫/- 

 

હે ફ લાઇન નંબર : ૦૨૭૪૦-૨૯૯૨૦૧ (ઓ ફસ) 

ન ધ :  

હેર થયલે થમ મરેીટ યાદી સાથેની સચૂના મજુબ વેશ યાદીમા ંનામ આવલે િવ યાથ એ પોતાના દરેક 
અસલ માણપ ો જણાવલે િનયત તારીખે સાથ ેલાવી િનયત ફી ભરી વેશ મળેવી લવેાનો રહેશે. 

િવ ાથ ઓ માટે સૂચનાઓ તથા બાહધરીપ ક 

 

1. સેમ-૧ ના દરેક િવ ાથ એ કોલજે શ  થયા બાદ થેલસેિેમયા ટે ટ યુિન.ના િનયમાનુસાર કરાવવો ફરિજયાત 
છે. 

2. આ કોલેજમાં વેશ મેળવતા િવ ાથ ઓને કોલજેના નીિત-િનયમોનું પાલન કરવાનુ ંરહેશે . 
3. કોલજે કે પસમાં ઓળખપ  હમશા સાથ ેરાખવાનું રહેશે. 
4. કોલજેના િશ તને લગતા તમામ િનયમોનું પાલન કરવાનુ ંરહેશે. 
5. જ ેિવ ાથ ઓ વાહન લઈન ે કોલેજમાં આવતા હોય તેમણે વાહન તેના િનયત થળે પા કગ કરવાનુ ંરહેશે.  
6. કોલજેમાં કે વગખંડોમાં મસાલા કે ગુટખા નુ ંસવેન કરવાની સ ત મનાઈ કરવામાં આવ ેછે તેમજ કોલેજની 

દીવાલો, વગખંડોમાં કોઈ પણ ખૂણામાં મસાલાની િપચકારી મારનાર સામે કડક પગલાં લવેામાં આવશે.  
7. સમ  શૈ િણક વષની ૮૦% હાજરી અિનવાય હોઈ વગ મા ંિનયિમત હાજરી આપવાની ફરિજયાત છે. 
8. ૮૦% થી ઓછી હાજરી ધરાવતા િવ ાથ નો વેશ રદ થવાને પા  છે. તે અંગ ેતેમના વાલીને ણ કરવામા ં

આવશે તેમજ િવ ાથ ને વાિષક પરી ાનું ફોમ ભરવાથી વંિચત રાખવામાં આવશે તેમજ સમ  જવાબદારી 
િવ ાથ ની રહેશે.  

9. કોલજેના આચાય ી, ા યાપક તેમજ વહીવટી કમચારીઓ સાથ ેસ યતાથી યવહાર કરવાનો  
 રહેશે. 

10. ઓનલાઈન એડિમશન ફોમ ભરતી વખત ેિવષયો સમ  િવચારીને ભરવા યારબાદ કોઈ પણ સં ગોમાં    
   તે બદલવામાં આવશે નહી. 

11. N.S.S./N.C.C. પો સ માંથી એક વૃિ મા ં ડાવુ ંદરેક િવ ાથ  માટે ફરિજયાત છે.  
12. કોલજે સમય દરિમયાન નોકરી કરતાં િવ ાથ નો વેશ રદ કરવામાં આવશે. 
13. કોલજેના ઓળખપ  (Student I CARD) વગર આવનાર િવ ાથ  દંડને પા  / લાસ મમા ં વેશ     

આપવા દેવામાં આવશે નહી. 
14.  વેશ અંગનેી તમામ સૂચનાઓ તથા મેરીટ યાદી માટે કોલજ વબેસાઇટ િનયિમત તા ંરહેવું.  
15. વેશ મેળવનાર દરેક િવ ાથ એ કોલેજના ,યુિનવિસટીના અને રાજય સરકારના વખતો વખતના તમામ    

    િનયમોન ેબંધનકતા રહેશ.ે 
 

               ચેરમેન ી                                                               આચાય ી  
 બી.એ. સેમ. ૧ વેશ સિમિત                                     સરકારી િવનયન કોલેજ,વાવ 


