વ્માયા કોરેજભાાં ફી.એ./ફીકોભ. સેભ.૧-૩-૫ તથા એભ.એ. સેભ.૧-૩ભાાં
પ્રવેશ રેનાય તભાભ વવદ્યાથીઓ ભાટે અગત્મની સ ૂચના અને ભાગગ દશગન
1. BA/BCOM વેભેસ્ટય-૧/૩/૫ અને M.A. વેભ.-૧ -૩ની

લર્તભાન રયસ્સ્િર્ીને ધ્માનભાાં યાખી

ઓનરાઇન (online) પ્રલેળ પ્રરિમા કયલાભાાં આલી છે .
2. આના પ્રલેળ અંગેન આખયી નનર્તમ કરેજન યશેળે. જે ર્ભાભ નલદ્યાિીને ફાંધનકર્ાત યશેળે.
3. આે પી બયીને માદીભાાં દળાત લેર નલમ મુજફ પ્રલેળ ભેલલાન છે . આે પી બયી ને પ્રલેળ
ભેવ્મા શળે ર્ ર્ આન કામભી પ્રલેળ ર્ભાયા ઓયીજનર (અવર) પ્રભાર્ત્ર લેયીપામ કમાત
છી જ ર્ભાય પ્રલેળ ભાંજૂય કે ના ભાંજૂય િળે.
4. નજીકના રદલવભાાં એપ.લામ.ફી.એ./ફી.કભ. વેભ.-1 ના ઓનરાઇન લગો ળરૂ િળે. જેની જાર્
કૉરેજ દ્વાયા આે યજીસ્ટય કયે ર (પભતભાાં રખેર) ભફાઈર નાંફય ઉય SMS દ્વાયા જાર્ કયલાભાાં
આલળે. ફી.એ./ફી.કભ. વેભ-૩-૫ અને એભ.એ. વેભ-૩ ના ઓનરાઇન લગો ચારી યહ્યા છે .

દયે ક વવદ્યાથીએ યોજ કોરેજ વેફસાઇટ vyaracollege.in જોતાાં યહેવ.ાં
5. નજીકના રદલવભાાં નળષ્મવ ૃનિના પભત ઓનરાઈન બયાળે. નળષ્મવ ૃનિ ભેલલાાત્ર નલદ્યાિીઓએ
કરેજભાાં પી બયી પ્રલેળ રીધ શળે ર્ જ ર્ે નળષ્મવ ૃનિનુ ાં પભત બયી ળકળે. આ નળષ્મવ ૃનિનુ ાં પભત
બયળ ત્માયે આને આ પી બમાત અંગેના ભેવેજ ની જરૂય ડળે અને ર્ે જરૂયી છે . પી યવીદ
કૉરેજભાાંિી જનયે ટ કયી આને આલાભાાં આલળે. નજીકના રદલવભાાં ઓનરાઇન નળષ્મવ ૃનિના
પભત બયળે ર્ે ભાટે ર્ કરેજની લેફવાઇટ જર્ાાં યશેવ.ુ ાં

જમાાં સધી કોરેજ ઉય ફોરાવવાભાાં ના આવે ત્માાં સધી કોરેજ ય જવ ાં નહીં. જરૂય
જણામ તો કોરેજના સાંકગ નાંફય 78747000406 ર્િા 9998362649 અિલા
02626220185 ઉય ઓફપસ સભમ દયમ્માન સાંકગ કયવો.
6. એપ.વામ. ફી.એ. સેભેસ્ટય-૧ભાાં જે વવદ્યાથીઓને જદા જદા વવષમભાાં આને ટેલરપોવનક વાંકત કયીને
જે ર્ે મુખ્મ નલમભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલેર છે , ર્ે પ્રભાર્ે જ નલમ પ્રલેળ ભાન્મ યશેળે.

પી બયવા અંગે જરૂયી સ ૂચના અને ભાગગ દશગન
1. નલદ્યાિીએ નીચે આેરી લરિંક ઉય ક્લરક કયલાિી ઓનરાઇન પી બયલાનુ ાં પભત ખુરળે જેના દ્વાયા
પી બયી ળકળે. આ લરિંક લેફવાઇટ ેજ ઉય ર્ મુકેર છે ॰

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=2247556
2. પભત ખુરળે એટરે ર્ેભાાં આે અગાઉ રૂ. 150 ઓનરાઈન પી બયી યજીસ્રે ળન કયાવ્્ુ ાં શત ુ ાં ત્માયે
આને 10 આંકડાન યજીસ્રેળન આઈ.ડી. ભળ્મ શર્. આ નાંફય ભાાંગેર જગ્માએ ટાઇ કયલ
એટરે ર્યર્ જ ર્ેભાાં આની કેટરીક જરૂયી નલગર્ દે ખાળે.(ઉય આેર માદીભાાં રાર યાં ગભાાં
આનો યજીસ્રેશન આઈ.ડી. છે )
3. ત્માયફાદ જે ભફાઈર નાંફય પભત બયર્ી લખર્ે જે ચાલુ શમ ર્ે ભફાઈર નાંફય ભાગેરી જગ્માએ
ટાઈ કયલ.

4. આ ઉયાાંર્ આનુ ાં ઇ-ભેર ર્ ભાાંગેરી જગ્માએ ટાઈ કયલ.
5. પભત ફયાફય બયામ છી વફભીટ ફટન ઉય ક્લરક કયવુ.ાં
6. ઓનરાઇન પી બયલા ભાટે ફેંક જલાની જરૂય નિી. આના િેડીટ કાડત , ડેફીટ કાડત , UPI કે અન્મ
કાડત ન ઉમગ કયી પી બયી ળકળે. યાં ત ુ આે એક ફાફર્ ખાવ ધ્માન યાખલાની છે કે ઉયલર્
િેરડટ કે ડેલફટ કાડત જે ભફાઈર જડે નાંફય વાિે લરિંક કયાલેર શમ ર્ે ભફાઈર નાંફય ર્ આની
ાવે યાખલ ડળે. કાયર્ કે OTP આ ફેંક જડે લરિંક કયે ર ભફાઈર નાંફય ઉય જ આલળે. એન્ટય
ધ OTP નાંફય આવુાં રખેલ ુાં આલળે ત્માાં ર્ભાયે આ OTP નાંફય રખલાન યશેળે. આની ાવે િેડીટ
કાડત , ડેફીટ કાડત , UPI કે અન્મ કાડત નશીં શમ ર્ આ આના વગાાંલશારાાં કે રયલચર્ વ્મસ્લર્ના
કાડત ન ઉમગ કયી પી બયી ળકળ.
7. સ ૂચના નાંફય-૬ ભાાં દળાતવ્મા મુજફ વફભીટ ફટન ક્લરક કયલાિી પભત ભાાં ભાાંગેરી જગ્માએ િેડીટ
કાડત , ડેફીટ કાડત , UPI કે અન્મ કાડત ની ભાાંગ્મા મુજફની નલગર્ દળાતલી ળકાળે.
8. આભ કયલાિી OTP આલળે જે પભતભાાં ભાાંગેરી જગ્માએ ર્ભાયા ભફાઇર ય ભે ર OTP ટાઈ
કયલાન યશેળે.
9. અને ત્માયફાદ ok ફટન ઉય ક્લરક કયલાિી આની ઓનરાઇન પી કરેજના ખાર્ાભાાં જભા િળે.
10. સ ૂચના નાંફય 4 મુજફ આન શારભાાં કામતયર્ ભફાઈર નાંફય જે આે આ ઓનરાઈન પી બયલા
ભાટે દળાતલેર છે ર્ેના ઉય ૈવા બયામા છે ર્ેન ભેવેજ આલળે. આ ભેવેજ વાચલી યાખલ.
11. જ આને યજીસ્રેળન આઈ. ડી. ન ભે ર્ આ વાિે ઉય આેર માદીભાાંિી ર્ે ભેલી ળકાળે.
આને મુશ્કેરી ડે ર્ કરેજના ભ.નાં. 78747000406 ર્િા 9998362649 અિલા 02626220185
ઉય ઓપીવ વભમ દયમ્માન વાંકત કયી ળકાળે.
12. વલે નલદ્યાિી દીકયા-દીકયીઓને શુબકાભના.

