
: ઓનલાઈન ફોર્મ  જર્ા કરાવવાન ું બાકી રહેલ વવધ્યાર્થીઓ ર્ાટે સચૂના : 
 

   સરકારી વવનયન કૉલજે, વાવ ખાતે B.A. SEM-1 ર્ાું રેગ્ય લર અભ્યાસક્રર્ર્ાું એડવર્શન 

લવેા ર્ાટે જ ે વવધ્યાર્થીઓએ તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૨ ર્થી  ૧૯/૦૬/૨૦૨૨ સ ધીર્ાું ઓનલાઈન ફોર્મ  ભરેલ 

હત ું.પરું ત  કોલજે ખાત ેતા.૨૦/૦૬/૨૦૨૨ સ ધીર્ાું ભરેલ ઓનલાઈન ફોર્મ (વિન્ટ કોપી) તર્થા િર્ાણપત્રો 

કોલજે ખાતે જર્ા કરાવવાન ું ચકૂી ગયલે છે.તવેા તર્ાર્ વવધાર્થીઓએ તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ ર્થી 

તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૨ સ ધીર્ાું ઓનલાઈન ફોર્મ સાર્થ ેનીચ ેદશામવલે તર્ાર્ િર્ાણપત્રોની એક એક િર્ાવણત 

નકલ જોડી કોલજે ખાત ેઉક્ત તારીખ દરમ્યાન વરેરરફકેશન કરાવી ફોર્મ જર્ા કરાવવા જણાવવાર્ાું છે. 
 

ખાસ નોંધ : ઉપર ર્ જબની તારીખોર્ાું ફોર્મ જર્ા કરાવલે વવધ્યાર્થીઓન ેબીજી ર્રેીટ 

યાદીર્ાું સર્ાવશે વવધ્યાર્થીઓ બાદ વધલે બઠેક પર  જ ેવવષયર્ાું બઠેક ખાલી હશ ેત ે 

વવષયર્ાું ર્રેરટના આધારે જ િવશે ર્ળવાપાત્ર ર્થશ.ે 

1 
ત્રીજી ર્રેીટ યાદી િવસધ્ધ કરવાની સુંભવવત તારીખ  

(કૉલજેની વબે સાઇટ www.gacvav.com પર અન ેનોરટસબોડમ) 
તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨ 

2 ફી ભરી કૉલજેર્ાું િવશે ર્ળેવી લવેાની છેલ્લી તારીખ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ 
 

કોલજે ખાતે ફોર્મ સાર્થે જર્ા  કરાવવાના ડૉક્ય ર્ને્ટની વવગત : 

1. ઓનલાઈન ભરેલ િવશે ફોર્મની વિન્ટઆઉટ  

2. શાળા છોડયાન ું િર્ાણપત્ર (L.C.)ની નકલ 

3. SSC (ધો.10)ની ર્ાકમ શીટની નકલ  

4. HSC (ધો.12)ની ર્ાકમ શીટની નકલ (બીજા િયત્ન ેપાસ કરેલ હોય તો ત ેતર્ાર્ ર્ાકમ શીટની નકલ ) 

5. ટર ાયલ સટીફીકેટ (ધોરણ.૧૨)ની નકલ  

6. આધારકાડમની નકલ 

7. પાસપોટમ સાઈઝના ફોટા-૨ 

8. જાવત અુંગને ું િર્ાણપત્ર (જો લાગ  પડત ું હોય તો) ની નકલ  

9. નોન ક્રીર્ીવલયર િર્ાણપત્ર (જો લાગ  પડત ું હોય તો) (સદર િર્ાણપત્ર સક્ષર્ અવધકારીન ું તારીખ 01/04/2020 કે ત ે

પછી આપલે િર્ાણપત્ર જોડવ ું અર્થવા િર્ાણપત્રર્ાું દશામવલે ર્યામદા ર્ જબ ર્ાન્ય રહેશ.ે) 

10. સવણમ આવર્થમક પછાત અુંગને ું િર્ાણપત્ર (EWS)ની નકલ (જો લાગ  પડત ું હોય તો) 

11. ર્ાચમ-૨૦૨૨ પહેલા ધોરણ ૧૨ પાસ કરેલ હોય તો આજ રદન સ ધી કોઈ અભ્યાસક્રર્ કરેલ નર્થી તને ું 

સોગુંદનાર્ ું (AFFIDAVIT)  અર્થવા અભ્યાસ કરેલ હોય તો તનેા આધાર પ રાવા રજૂ કરવાન ું રહેશ.ે  

   (તર્ાર્ િર્ાણપત્રોની એક-એક િર્ાવણત નકલ ઓનલાઈન ભરેલ િવશે ફોર્મ સાર્થ ેજોડવાની રહેશ.ે) 
 

(િવેશ ર્ાટેની બાકીની તર્ાર્ સચૂનાઓ કોલજે વબેસાઇટ ઉપર ર્ કેલ છે.જ ેતર્ાર્ 

વવધ્યાર્થીઓન ેવાુંચી લવેી.) 

http://www.gacvav.com/

