સ્ટ
સ્ટે પે પ-૧
-૧

સૌ પ્રથમ a.gsauca.in તમારા બ્રાઉઝરમાાં લખો એટલે નીચેનાં પેજ ખલશે. ત્યારબાદ Challan
Form બટન પર ક્લલક કરવ.ાં (GOOGLE CHROME/FIREFOX નો ઉપયોગ જ કરવો)

સ્ટ
સ્ટે પે પ-૧
-૨
ફી ભરતા પહે લા
લઘત્તમ ટકાવારી
કે ટેગરી મજબ
માહીતી પસ્તીકા૨૦૨૦-૨૧ માાંથી
ખરાઇ કરવી અને
પ્રવેશપાત્ર
ટકાવારી હોય
તોજ ફી ભરવી.
એક વખત ફી
ભયાા પછી રીફાંડ
કરવામાાં આવશે
નહહ.

Challan Form બટન પર ક્લિક કરશો ત્યારે નીચેની Window ખુિશે. જમ
ે ાાં ક્િદ્યાર્થીએ
Examination Board of Standard-XII, Group, Std. XII(HSSCE) Passing Year,
Std. XII(HSSCE) Passing Month, Std. XII(HSSCE) Seat No. તેમજ ક્િદ્યાર્થીએ
માકક શીટ પ્રમાણે જ પોતાનુાં નામ, મોબાઈિ નાંબર, ઇમેિ આઈ.ડી. નાખિાનુાં રહેશે. ક્િદ્યાર્થીએ
Payment Mode માાં Online ક્િિેલટ કરિાનુાં રહેશે. ત્યારબાદ Confirm બટન પર ક્લિક
કરિાનુાં રહેશે. ત્યારબાદ HDFC પેમેન્ટ ગેટ િે દ્વારા ફી ભરિાની રહેશે. (HDFC ગેટ િે આગળની
ની સ્િાઇડમાાં બતાિેિ છે.)

(HDFC ગેટ િે દ્રારા જરૂરી બેંન્કીંગ માહીતી ભરી ઓનિાઇન પેમેન્ટ કરી શકાશે.)
નેટ બેંકીંગ દ્વારા ફી
ભરિા માટે

ડે બીટ કાડક /ક્રેડીટ કાડક
દ્વારા ફી ભરિા માટે
જરૂરી માહીતી નાખિી

જરૂરી માહીતી નાખિી

ઓનિાઇન પેમેન્ટ ભયાકબાદ ક્િદ્યાર્થીઓનાાં મોબાઇિમાાં મેિેજ આિશે

ઓનિાઇન પેમેન્ટ ની રી-પ્રીન્ટ કરિા માટે સૌ પ્રથમ a.gsauca.in તમારા બ્રાઉઝરમાાં લખો એટલે નીચેનાં
પેજ ખલશે. ત્યારબાદ Online Reprint Challan બટન પર ક્લલક કરવ.ાં

Online
Reprint
Challan બટન પર ક્લલક
કરતા બાજનાં બોલસ ખૂલશે
જેમાાં મોબાઇલ નાંબર અને ઇમેઇલ નાખવાથી પેમેન્ટ ની
રી-પ્રીન્ટ કરી શકાશે.

ફોમક ભરતા પહેિા ધ્યાન માાં રાખિાનાાં મુદ્દાઓ ખાિ િાાંચિા જર્થ
ે ી
ફોમક ભરિામાાં કોઇ અગિડતા ન પડે . જે a.gsauca.in વેબસાઇટ પર
નીચે આપેલ બોલસમાાં થી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

સ્ટ
પ
-૩
ે
સ્ટેપ-૧

Admission Form બટન પર ક્લલક કરશો ત્યારે નીચેની Window ખલશે. જેમાાં ક્વદ્યાથીએ
Admission Form Deposit Date માાં ફી ભયાાની તારીખ અને Challan/Journal No. માાં ચલણનો નાંબર નાખવો.
તેમજ ચલણમાાં દશાાવેલ મજબ Branch Code નાખવો. ત્યારબાદ Search બટન પર ક્લલક
કરવાથી તમારાં ફોમા ખલશે.

લલીક કરવાથી નીચે મજબ બોલસ ખલશે

સ્ટ
પ
-૪
ે
સ્ટેપ-૧

આ ઓનલાઈન ફોમામાાં દશાાવેલ તમામ બોક્ષમાાં બધીજ માહહતી ચોકસાઈ પૂવાક ભરવી. ફી ભરતી વખતે
Admission Form જે નામ નાખેલ હશે તેના આધારે તે જ નામ સીધે સીધાં લઈ લેશે, એમાાં કોઈ જ ફે રફાર થઈ શકશે નહી
માટે ફી ભરતી વખતે ચોકસાઈથી માકા સીટમાાં જે નામ હોય તેજ નામ ક્ષતી રહીત લખવાન રહે શે.
પોતાનો મોબાઈલ નાંબર અને ઈ મેલ પણ ચોકસાઈ પૂવાક ટાઈપ કરવો. આપેલ મોબાઈલ નાંબર અને ઈ
મેલ પર એડમીશન ને લગતા તમામ મેસેજો અને માહહતી આવશે. સ્રીનના ડાબી બાજ ના સ્રોલ
બારથી ફોમાને ઉપર નીચે કરી શકાય છે . લાલ કલરના * કરે લી માહહતી ભરવી ફરજીયાત છે .

ABCD

xxxx

xxxx

સ્ટ
સ્ટે પે પ-૧
-૫

ફોમા ભરતી વખતે માાંગેલ જરૂરી બધાજ પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા ફરજીયાત છે .
જે ફરજીયાત રીતે .pdf ફોમેટ માાં જ હોવા આવશ્યક છે . જે દરે કની સાઈઝ 1 MB થી વધ ના હોવી
Admission Form જોઈએ. તેમજ તમારા ફોટા અને સહી ફરજીયાત રીતે .jpeg, .jpg, .png ફોમેટમાાં જ હોવા આવશ્યક
છે . જેની સાઈઝ 1 MB થી વધ ના હોવી જોઈએ.

1XX

સ્કે ન કોપી/ફોટો/િહી અપિોડ કરિા માટે choose file par લિીક કરિુાં

સ્ટેપ-૬
-૧

આ રીતે ફોમક ભરતા છેલ્લે I Accept ચેક બોક્ષ પર ક્લિક કરિુાં અને
SAVE બટન પર ક્લિક કરિુાં.

સ્ટે પેપ-૧
-૭
સ્ટ

બટન પર ક્લિક કરિાર્થી નીચેની સ્ક્રીન જોિા મળશે. તમારા
માલિક ચેક કરિા હોય તો તેને cancel બટન પર કિીક કરો અને જો બરોબર
માિુમ પડતા હોય તો ok બટન પર ક્લિક કરો.

a.gsauca.in says:
Please verify HSCE marks, if you have verify marks then press
OK button otherwise press cancel button. You press OK
button then form will be submitted.

OK

OK

Cancel

સ્ટ
સ્ટે પે પ-૧
-૮

બટન પર ક્લિક કરિાર્થી નીચેની માહહતી સ્ક્રીન પર આિશે અને તમે આપેિ મોબાઈિ પર SMS
આિશે. તેમજ તમારા ફોમકનો ઈ મેિ પણ મળશે. SMS અને ઈ મેિ ડીિીટ કરિા નહી. SMS અને ઈ મેિમાાં
આિેિ PASSWORD અને એપ્િીકે શન ID તમારા ફોમકમાાં િુધારા િધારા કરિા અને ક્પ્રન્ટ કરિા માટે
આિશ્યક છે.

બટન પર ક્લિક કરિાર્થી તમારી અરજીફોમકની ક્પ્રન્ટ નીકળી શકશે. આ બટન
હોમ પેજમાાં રાખિામાાં આિેિ છે.

001
123654
0000xxxx

ક્િશેષ ખૂબ અગત્યનુાં :
• યુક્નિક્િકટી ખાતે ફોમક અને અપિોડ કરે િા જરૂરી અિિ પ્રમાણપત્રો/દસ્તાિેજોની ચકાિણી ઓનિાઈન જ ર્થશે જેમાાં ક્િદ્યાર્થીઓએ હે લ્પ િેન્ટર
ખાતે આિિાનુ રહે તુ નર્થી.
• ફોમક િેરીફાય ર્થયા બાદ મેિેજ આવ્યા બાદ ચોઇિફીિીંગ કરિુ ફરજીયાત છે. નહી તો નામ મેરફોમક
ીટ યાદીમાાં
િમાિે
ર્થશે નહીં.
ની પ્રીન્ટ
માટેશક્લિક
કરિુાં

સ્ટેપ-૯
ઓનિાઈન ફોમક િેરીફીકેશન:
તમારા ફોમાનાં વેરીફીકે શન યક્નવક્સાટી ખાતે ઓનિાઈન જ કરિામાાં આવશે. જ ે માટે
ક્િદ્યાર્થીઓએ રૂબરૂ આિિાનુાં નર્થી. a.gsauca.in વેબસાઇટ પરથી
Check
application Status માાં જઇ જરૂરી ક્વગતો નાખી, ઓનલાઇન ભરે લ ફોમાની સ્થીતી (સ્ટે ટસ)
જાણી શકાશે તેમજ ફોમા ક્વરીફાઇડ/અનવેરીફાઇડ (કારણો સાથે) લવેરી (ભૂલ)જોઇ શકશે

• યનીવક્સાટી ખાતેથી ફોમા વેરીફાય થયા બાદ Your registration form is successfully
verified નો મેસેજ આવશે. મેિેજ આવ્યા બાદ ચોઇિફીિીંગ કરિુ ફરજીયાત છે. નહી તો
નામ મેરીટ યાદીમાાં િમાિેશ ર્થશે નહીં.
• યનીવક્સાટી ખાતેથી જો િબમીટ કરેિ ફોમકમાાં કોઇ ક્ષતી (ભૂિ) હશે તો અનિેરીફાઇડ ર્થશે
અને Your registration form is unverified નો મેિેજ આિશે. તો તેની ક્નયત
સમયમયાાદામાાં પૂતાતા કરી આપવાની રહે શ.ે જેમકે અપલોડ કરે લ ડોલયમેન્ટ બરોબર વાંચાતા ન હોય
તો પનઃ અપલોડ કરવાના રહે શ.ે જે અાંગેનો ઈ મેલ પણ તમને મોકલવામાાં આવશે કે લયા કારણોસર
તમારી અરજી વેરીફાય થયેલ નથી.
• Check application Status મા લિેરી (ભૂિ)જોઇ શકશે ત્યાર બાદ Edit
Application Form માાં જઇ જરૂરી િુધારો કરી ફરીર્થી ફોમક ઓનિાઇન િબમીટ
કરિાનુાં રહેશે. બાદ માાં જ્યારે Your registration form is successfully verified નો
મેસેજ આવશે. મેિેજ આવ્યા બાદ જ ચોઇિફીિીંગ કરિુ ફરજીયાત છે. નહી તો નામ મેરીટ
યાદીમાાં િમાિેશ ર્થશે નહીં.

સ્ટેપ-૧૦





ચોઈિ ફીક્િાંગ

ઓનલાઈન વેરીફીકે શન થયાના મેસેજ બાદ હવે ક્વદ્યાથીએ પોતાની પસાંદગી પ્રમાણે ચોઈસ ફીક્લાંગ કરી શકશે.
વેરીફીકે શન થયા બાદ જ ચોઈસ ફીક્લાંગ થઇ શકશે.
ક્વદ્યાથી દ્વારા ચોઈસ ફીક્લાંગ નહહ કરવામાાં આવે તો મેરીટમાાં નામ આવશે નહહ.
ચોઈસ ફીક્લાંગ કયાા પછી કરે લ પસાંદગીની કોલેજો સેવ કરી ચોઈસ લોક કરવાની રહે શે.
ચોઈસ ફીક્લાંગ લોક કયાા પછી પોતાની અરજી ફોમાની ક્પ્રન્ટ સાથે રાખવી.

સ્ટેપ-૧૧
ક્િશેષ િાંજોગોમાાં ઉપયોગી િૂચનાઓ
ફોમા ભયાા બાદ જો એમાાં કોઈ સધારા વધારા કરવા હોય તો Edit Apllication
Form નો ઉપયોગ કરવાનો રહે શે.
ફોમા ભયાા બાદ જો કોઈપણ કારણોસર ક્પ્રન્ટ કાઢવાની રહી ગઈ હોય તો આ
મેનાંનો ઉપયોગ કરવો અથવા તમારા આપેલ ઈ-મેલ આઈ.ડી. માાં પણ ફોમાનો
ઈ-મેલ મળેલ હશે.
ફોમા ભયાા બાદ તેની ઓનલાઈન ચકાસણી કરવામાાં આવશે. ઓનલાઈન
ચકાસણી થયા બાદ ચોઈસ હફક્લાંગ કરવા અાંગેનો મેસેજ Your registration form is successfully
verified નો મેસેજ તમને મોકલવામાાં આવશે. ત્યાર બાદ જ ઓનલાઇન ચોઈસ હફલીંગ કરવી ફરજીયાત છે .
જો ચોઈિ હફક્િાંગ કરિામાાં આિેિ નહી હોય તો તેનો મેરીટમાાં િમાિેશ ર્થશે નહી.

સ્ટેપ-૧૨
ક્િશેષ િાંજોગોમાાં ઉપયોગી િૂચનાઓ
ફોમા ભયાા બાદ તમારી અરજીની ઓનલાઈન ચકાસણી થઈ
છે કે કે મ ? અથવા લયા કારણોસર અરજી ઓનલાઈન વેરીફાઇ થયેલ નથી તે (અરજીફોમાનાં
સ્ટે ટસ) જાણવા માટે આ મેન નો ઊપયોગ કરવાનો રહે શ.ે
ઓનલાઈન અરજીની ચકાસણી થશે એટલે ચોઈસ હફક્લાંગ કરવા અાંગેનો મેસેજ
આવશે. ચોઈસ હફલેંગ કરવી ફરજીયાત છે . જો ચોઈસ હફક્લાંગ કરવામાાં નહી આવે તો મેરીટમાાં
સમાવેશ થશે નહી.

િાંપકક િુત્રો
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યુક્નિક્િકટી

હોદ્દો

મદદનીશ કલસક્ચવ
જૂ નાગઢ કૃ ક્િ યક્નવક્સાટી, જૂ નાગઢ – 362001
(એકે ડેક્મક)
મદદનીશ કલસક્ચવ
આણાંદ કૃ ક્િ યક્નવક્સાટી, આણાંદ- 388110
(એકે ડેક્મક)
મદદનીશ કલસક્ચવ
નવસારી કૃ ક્િ યક્નવક્સાટી, નવસારી – 396450
(એકે ડેક્મક)
સરદારકૃ ક્િનગર દાાંતીવાડા કૃ ક્િ યક્નવક્સાટી,
મદદનીશ કલસક્ચવ
સરદારકૃ ક્િનગર – 385506
(એકે ડેક્મક)
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