‘એ’ - ગ્રુપના ક્રૃષિ સંલગ્ન અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશ અંગેની અગત્યની તારીખો
PROVISIONAL KEY DATES SCHEDULE FOR UNDER GRADUATE ADMISSION 2020-21
For latest updates see website gsauca.in, a.gsauca.in & www.jau.in
Date
Sr.
Activities
No.
From
To
Display of online Information Booklet on the website gsauca.in,
a.gsauca.in & www.jau.in
1
14.09.2020
-

વેબસાઇટ પર માહિતી પુસ્તતકાની ઉપલબ્ધતા
2

Deposition of online application fee from the website like gsauca.in /
a.gsauca.in & www.jau.in through Debit Card / Credit Card / Net Banking

વેબસાઇટ પર આપેલ લીંકથી ઓનલાઇન અરજી ફી ડે બીટ કાડડ /ક્રેડીટ કાડડ /નેટ બેંકીંગ 15.09.2020 28.09.2020
દ્વારા જ ભરી શકાશે.
Online registration, necessary upload of documents & submission of filled
application form. Verification of application form will be carried out
through online. The students have not need to go help centre.

3

સ્વદ્યાથીઓએ ભરે લ ઓનલાઇન અરજી ફોમડ અને અપલોડ કરે લા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટનુું 15.09.2020 30.09.2020
ઓનલાઇન વેરીફીકે શન યુસ્નવસ્સડટી દ્વારા કરવામાાું આવશે. કોઇ પણ ષવદ્યાર્થીઓએ
હે લ્પ સેન્ટર ખાતે જવાની જરૂર નર્થી. વેરીફીકે શન થયા બાદ સ્વદ્યાથીઓને મેસેજ
આવશે.
Choice filling for the selection of colleges of the respective degree
programme after sucseesful online verification message to the students

4

5
6
7

સ્વદ્યાથીઓએ ભરે લ ઓનલાઇન અરજી ફોમડ અને અપલોડ કરે લા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટનુું 15.09.2020 30.09.2020
ઓનલાઇન વેરીફીકે શન થયા બાદ સુંલગ્ન અભ્યાસક્રમની કોલેજ (ચોઇસ હફસ્લુંગ) પસુંદગી
કરવી
Display of Seat Allotment of Mock Round and Provisional Merit list

મોક રાઉન્ડનુું પરીણામ અને કામચલાઉ મેરીટ યાદી
Alteration of choices by the candidates for actual Admission

પસુંદગી કોલેજમાું એડસ્મશન માટે ની અુંસ્તમ ચોઇસ હફસ્લુંગ
Declaration of First Allotment List : Round 1

પ્રથમ કોલેજ ફાળવણી યાદી

01.10.2020 03.10.2020
01.10.2020 03.10.2020
05.10.2020

-

Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the
admission or participate in next round
8

9

ઓનલાઇન ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાું એડમીશન “તવીકાયડ” િોય અને બીજા
રાઉન્ડમાું ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે િાજર થવુું. વધુમાું જે સ્વદ્યાથીને ફાળવેલ 05.10.2020 08.10.2020
કોલેજ સ્સવાય પછીના રાઉન્ડમાું ભાગ લેવો િોય તો તેને ફક્ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની
રિે શે.
Reporting at the respective College with Original Documents/
Certificates/ Testimonials
05.10.2020 09.10.2020

જે-તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે િાજર રિે વુું
Display of vacant seats after Round-1 with cut of marks
10
11

પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિે તી બેઠકોની સ્વગતો (કટ ઓફ માકડ સ સાથે) ની યાદી (સાુંજ ે 09.10.2020
૦૬.૩૦ કલાકે )
Declaration of Second Allotment List : Round 2

બીજી કોલેજ ફાળવણી યાદી

12.10.2020

-

Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the
admission or participate in next round
12

ઓનલાઇન ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાું એડમીશન “તવીકાયડ” િોય અને ત્રીજા
રાઉન્ડમાું ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે િાજર થવુું. વધુમાું જે સ્વદ્યાથીને ફાળવેલ 12.10.2020 15.10.2020
કોલેજ સ્સવાય પછીના રાઉન્ડમાું ભાગ લેવો િોય તો તેને ફક્ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની
રિે શે.

Sr.
No.
13

Activities

Date

Reporting at the respective College with Original Documents /
Certificates / Testimonials
12.10.2020 16.10.2020

જે-તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે િાજર થવુ.
Display of vacant seats after Round-2 with cut of marks
14
15

બીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિે તી બેઠકોની સ્વગતો (કટ ઓફ માકડ સ સાથે)ની યાદી (સાુંજ ે 16.10.2020
૦૬.૩૦ કલાકે )
Declaration of Third Allotment List : Round 3

ત્રીજી કોલેજ ફાળવણી યાદી

17.10.2020

-

Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the
admission or participate in next round
16

17

ઓનલાઇન ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાું એડમીશન “તવીકાયડ” િોય અને ચોથા
રાઉન્ડમાું ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે િાજર થવુું. વધુમાું જે સ્વદ્યાથીને ફાળવેલ 17.10.2020 20.10.2020
કોલેજ સ્સવાય પછીના રાઉન્ડમાું ભાગ લેવો િોય તો તેને ફક્ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની
રિે શે.
Reporting at the respective College with Original Documents /
Certificates / Testimonials
17.10.2020 21.10.2020

જે-તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે િાજર થવુ.
Display of vacant seats after Round-3 with cut of marks
18
19

ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિે તી બેઠકોની સ્વગતો (કટ ઓફ માકડ સ સાથે)ની યાદી (સાુંજ ે 21.10.2020
૦૬.૩૦ કલાકે )
Declaration of Fourth Allotment List : Round 4

ચોથી કોલેજ ફાળવણી યાદી

22.10.2020

-

Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the
admission or participate in next round
20

21

ઓનલાઇન ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાું એડમીશન “તવીકાયડ” િોય અને પાુંચમાું
રાઉન્ડમાું ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે િાજર થવુું. વધુમાું જે સ્વદ્યાથીને ફાળવેલ 22.10.2020 25.10.2020
કોલેજ સ્સવાય પછીના રાઉન્ડમાું ભાગ લેવો િોય તો તેને ફક્ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની
રિે શે.
Reporting at the respective College with Original Documents /
Certificates / Testimonials
22.10.2020 26.10.2020

જે-તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે િાજર થવુ.
Display of vacant seats after Round-4 with cut of marks
22
23
24

ચોથા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિે તી બેઠકોની સ્વગતો (કટ ઓફ માકડ સ સાથે)ની યાદી (સવારના 27.10.2020
૦૯.૦૦ કલાકે )
Declaration of Fifth Allotment List : Round 5

પાુંચમી અને અુંસ્તમ કોલેજ ફાળવણી યાદી

27.10.2020

-

Deposition of online fees in the Bank & Reporting at the respective
college with Original Documents/ Certificates/ Testimonials
27.10.2020 29.10.2020

બેંકમાું ફી ભરવી અને સુંલગ્ન કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે િાજર રિે વુું
Display of vacant seats after Round-5 with cut of marks
25

26

પાુંચમા અને અુંસ્તમ રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિે તી બેઠકોની સ્વગતો (કટ ઓફ માકડ સ સાથે) ની 30.10.2020
યાદી (સાુંજ ે ૦૬.૩૦ કલાકે )
Decleration of Personal counciling round on the basis of vacant seat if
avaiable

-

31.10.2020

-

02.11.2020

-

ખાલી રિે તી બેઠકો માટે રૂબરૂ કાઉન્સેસ્લુંગના કાયડક્રમ વેબસાઇટ પર મુકવામાું આવશે.
27

Commencement of Academic Term

શૈક્ષસ્ણક સત્રની શરૂઆત

Note:
 Online form can be filled up after successful deposition of application fee Rs.200/from the website like gsauca.in / a.gsauca.in & www.jau.in through Debit Card /
Credit Card / Net Banking.
 ઉપરોકત પાંચ ઓનલાઇન રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહે લ બેઠકો માટે રૂબરૂ કાઉન્સેષલંગ ટકાવારીના આધારે
જનરે ટ કરવામાં આવેલ નવી જનરલ મેરીટ યાદી મુજબ પ્રવેશ કાયયવાહી હાર્થ ધરવામાં આવશે.
 પાંચ ઓનલાઇન રાઉન્ડના અંતે જે ઉમેદવારોએ ટોકન ફી ભરે લ ન હોય અને રૂબરૂ કાઉન્સેષલંગ રાઉન્ડમાં
ભાગ લેવાની સંમષત દશાયવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોના નામ રૂબરૂ કાઉન્સેષલંગના માટે જનરે ટ કરવામાં
આવેલ નવી જનરલ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.
 ઉપર દશાયવેલ તારીખોમાં ફે રફારને અવકાશ હોઈ છેલ્લામાં છેલ્લી માહહતી માટે વેબસાઈટ gsauca.in /
a.gsauca.in & www.jau.in ની મુલાકાત લેવી.
 શૈક્ષષણક સત્ર શરૂ ર્થયા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાં ઉમેદવાર કોલેજના શરૂઆતના પંદર હદવસ
ગેરહાજર રહે શે તો તેનો પ્રવેશ આપોઆપ રદપાત્ર ઠરશે અને ખાલી ર્થયેલ સીટ ષનયમોનુસાર ભરવામાં
આવશે. જે અંગે ઉમેદવારનો કોઇ હક્ક દાવો માન્ય રહે શે નહીં.

