ુ ના સંલગ્ન અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશ અંગે ની અગત્યની તારીખો
“એ”-ગ્રપ
PROVISIONAL KEY DATES SCHEDULE FOR UNDERGRADUATE ADMISSION 2019-20
For latest updates see website www.gsauca.in, a. gsauca.in

Date
Sr.
Activities
No.
From
To
1 Display of online Information Booklet on the website
www.gsauca.in/ a.gsauca.in
28.05.2019
વેબસાઇટ પર માહિતી પુસ્તતકાની ઉપલબ્ધતા
2 Printing of Bank Challan for application form from
the www.gsauca.in/a.gsauca.in and deposition of application
fee through Bank Challan in any branch of HDFC or through
Debit Card/Credit Card/ Net Banking
04.06.2019 20.06.2019
અરજી ફોમમ માટે બેંક ચલણ પ્રિન્ટ કરવુું અને બેંક ચલણ દ્વારા
અરજી ફી HDFC બેંકની કોઇપણ શાખામાું ભરવી અથવા ડેબીટ
3

કાડમ/ક્રેડીટ કાડમ/નેટ બેંકીંગ દ્વારા પણ ભરી શકાશે.
After online registration & submission of filled application
form verification with original and necessary documents at
the Help Centers (9.30 am to 5.30 pm) (Help Center remain
closed during second & fourth Saturday and also during
public holidays)

04.06.2019
(Fee paid
િેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઇન ફોમમની ચકાસણી કરાવવા માટે
Online)
24.06.2019
05.06.2019
ુ
અસલ િમાણપત્રો સાથે િાજર રિેવ.ું
(Fee paid
(સવારે ૯.3૦ થી સાુંજે ૫.૩૦ કલાક સુધી) (મિીનાના બીજા અને Offline)
ચોથા શપ્રનવાર અને રવીવાર તેમજ જાિેર રજાના હિવસે િેલ્પ
4

સેન્ટર બુંધ રિેશે.)
Choice filling for Mock Round for the selection of colleges of
the respective degree programme after verification of the
application forms with necessary documents at the Help
Centers
ચોઇસ હફલલિંગ મોક રાઉન્ડ માટે િેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઇન

04.06.2019 24.06.2019

ફોમમ અસલ િમાણપત્રો સાથે ચકાસણી કરાવ્યા બાિ સુંલગ્ન
અભ્યાસક્રમની કોલેજ પસુંિગી કરવી
5

6

Display of Seat Allotment of Mock Round and Provisional
Merit
મોક રાઉન્ડનુું પરીણામ અને કામચલાઉ મેરીટ યાિી
Alteration of choices by the candidates for actual Admission
પસુંિગી કોલેજમાું એડપ્રમશન માટેની અંપ્રતમ ચોઇસ હફલલિંગ

7

Declaration of First Allotment List : Round 1

8

િથમ કોલેજ ફાળવણી યાિી
Deposition of fees in the Bank or through offline/online
Banking to confirm the admission or participate in next
round

01.07.2019 02.07.2019

01.07.2019 02.07.2019
08.07.2019

-

બેંકમાું ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાું એડમીશન
“તવીકાય”મ િોય અને બીજા રાઉન્ડમાું ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે
કોલેજ ખાતે િાજર રિેવ.ુું વધુમાું જે પ્રવદ્યાથીને ફાળવેલ કોલેજ
પ્રસવાય પછીના રાઉન્ડમાું ભાગ લેવો િોય તો તેને બેંકમાું ફક્ત ફી
ભરવાની રિેશે.

08.07.2019 11.07.2019

9

10

Reporting at the respective College with Original
Documents/ Certificates/ Testimonials
જે-તે કોલેજ ખાતે અસલ િમાણપત્રો સાથે િાજર રિેવ ુું
Display of vacant seats after Round-1 with cut of marks
િથમ રાઉન્ડ બાિ ખાલી રિેતી બેઠકોની પ્રવગતો (કટ ઓફ

11
12

08.07.2019 12.07.2019

16.07.2019

-

18.07.2019

-

માકમસ સાથે)ની યાિી (સાુંજે ૦૬.૩૦ કલાકે)
Declaration of Second Allotment List
દ્રીતીય કોલેજ ફાળવણી યાિી
Deposition of fees in the Bank or through offline/online
Banking to confirm the admission or participate in next
round
બેંકમાું ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાું એડમીશન
“તવીકાય”મ િોય અને બીજા રાઉન્ડમાું ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે

18.07.2019 22.07.2019

કોલેજ ખાતે િાજર રિેવ.ુું વધુમાું જે પ્રવદ્યાથીને ફાળવેલ કોલેજ
પ્રસવાય પછીના રાઉન્ડમાું ભાગ લેવો િોય તો તેને બેંકમાું ફક્ત ફી
13

ભરવાની રિેશે.
Reporting at the respective College with Original
Documents/ Certificates/ Testimonials
જે-તે કોલેજ ખાતે અસલ િમાણપત્રો સાથે િાજર રિેવ ુું

14

Display of vacant seats after Round-2 with cut of marks
દ્રીતીય રાઉન્ડ બાિ ખાલી રિેતી બેઠકોની પ્રવગતો (કટ ઓફ

15
16

17

24.07.2019

-

ત ૃતીય અને અંપ્રતમ કોલેજ ફાળવણી યાિી
Deposition of fees in the Bank & Reporting at the respective
college with Original Documents/ Certificates/ Testimonials

29.07.2019

-

બેંકમાું ફી ભરવી અને સુંલગ્ન કોલેજ ખાતે અસલ િમાણપત્રો

29.07.2019 01.08.2019

માકમસ સાથે)ની યાિી (સાુંજે ૦૬.૩૦ કલાકે)
Declaration of Third and last Allotment List

સાથે િાજર રિેવ ુું
Display of vacant seats after Round-3 with cut of marks
ત ૃતીય રાઉન્ડ બાિ ખાલી રિેતી બેઠકોની પ્રવગતો (કટ ઓફ

18
19

18.07.2019 23.07.2019

02.08.2019

-

શૈક્ષલણક સત્રની શરૂઆત
Declaration of Personal counseling round on the basis of
vacant seat if available

03.08.2019

-

ખાલી રિેતી બેઠકો માટે રૂબરૂ કૌન્સેલલિંગના કાયમક્રમ વેબસાઇટ

03.08.2019

-

માકમસ સાથે)ની યાિી (સાુંજે ૦૬.૩૦ કલાકે)
Commencement of Academic Term

પર મુકવામાું આવશે. (સાુંજે ૦૬.૩૦ કલાકે)
Note:



Online form can be filled up next day after 4.00 p.m. after successful deposition of application fee Rs. 200/- through
Bank Challan in any branch of HDFC
ઉપરોકત ત્રણ ઓનલાઇન રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહેલ બેઠકો માટે બે રાઉન્ડ રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગ ટકાવારીના આધારે જનરે ટ કરવામાં આવેલ નવી જનરલ મેરીટ
યાદી મુજબ પ્રવેશ કાયયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગના કાયયક્રમ વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવશે.



ત્રીજા ઓનલાઇન રાઉન્ડના અંતે જે ઉમેદવારોએ ટોકન ફી ભરે લ ન હોય અને રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાની સંમતત દશાયવેલ ન હોય તેવા
ઉમેદવારોના નામ રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગના માટે જનરે ટ કરવામાં આવેલ નવી જનરલ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.




ઉપર દશાયવેલ તારીખોમાં ફેરફારને અવકાશ હોઈ છે લ્લામાં છે લ્લી માહહતી માટે વેબસાઈટ a.gsauca.in & b.gsauca.inની મુલાકાત લેવી.

શૈક્ષલણક સત્ર શરૂ થયા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાં ઉમેદવાર કોલેજના શરૂઆતના પંદર હદવસ ગેરહાજર રહેશે તો તેનો પ્રવેશ આપોઆપ રદપાત્ર ઠરશે
અને ખાલી થયેલ સીટ તનયમોનુસાર ભરવામાં આવશે. જે અંગે ઉમેદવારનો કોઇ હક્ક દાવો માન્ય રહેશે નહીં.

