અગત્યની તારીખો (સમય સારણી) : (Revised - 2)
છે લ્ામાાં છે લ્ી માહિતી માટે poly.gsauca.in / gsauca.in / www.sdau.edu.in/ www.aau.in/ www.nau.in/ www.jau.in
ળેબસાઇટ ૫ર જુઓ
Sr.
No.

Date (New)

Activities

૧.

ળેબસાઇટ ૫ર માહિતી પુસ્તતકાની ઉ૫બ્ઘતા

૨.

અરજી ફોમમ માટે SBI બેંકમાાં ઓનાઇન ફી ભરી કાે.

૩.

ઓનાઇન પ્રળે ફોમમ ભરી કાે. તેમજ

From

To
28-07-2022

01-08-2022

01-09-2022

01-08-2022

05-09-2022

01-08-2022

06-09-2022

અરજી ફોમમ ળેરીફીકે ન-વળઘાથીના ફોમમન ાંુ ઓનાઇન

ળેરીફીકે ન યુવનળવસિટી દ્વારા કરળામાાં આળે. કોઇ વળઘાથીએ િેલ્પસેન્ટર ખાતે જળાની જરૂર નથી.
તેમને યુવનળવસિટી દ્વારા ળેરીફીકે ન થયા બાદ રજીતડડમ મોબાઇ ઉ૫ર તેમજ ઇ-મે ઉ૫ર મેસેજ
૫ણ આળે.
૪.

ઓનાઇન ફોમમ યુવનળવસિટી દ્વારા ચકાસણી થયા બાદ સાંગ્ન અભ્યાસક્રમોની કોેજ ૫સાંદગી
કરળી.

૫.

મોક રાઉન્ડનુાં ૫રીણામ અને કામચાઉ મેરીટ યાદી

15-09-2022

૬.

૫સાંદગી કોેજમાાં એડમીન માટે ની અંતીમ ચોઇસ હફલિંગ રાઉન્ડ

15-09-2022

૭.

પ્રથમ કોેજ ફાલળણી યાદી

૮.

બેંકમાાં ફી ઓનાઇન ભરળી અને જો ફાલળે કોેજમાાં એડમીન તળીકાયમ િોય અને બીજા

17-09-2022

21-09-2022

રાઉન્ડમાાં ભાગ ન ેળો િોય તો જે તે કોેજ ખાતે ફરજીયાત

િાજર થળાનુાં રિે છે . ળઘુમાાં જે

વળઘાથીને ફાલળે કોેજ વસળાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ ેળો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરળાની

21-09-2022

23-09-2022

21-09-2022

24-09-2022

રિેે.
૯.

જે તે કોેજ ખાતે અસ પ્રમાણ૫ત્રો સાથે િાજર રિેવ.ાંુ

૧૦.

પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ ખાી રિેતી બેઠકોની વળગતો (કટ ઓફ માકમ સ સાથે)ની યાદી

27-09-2022

૧૧.

બીજા રાઉન્ડ કોેજ ફાલળણી યાદી

01-10-2022

૧૨.

બેંકમાાં ફી ઓનાઇન ભરળી અને જો ફાલળે કોેજમાાં એડમીન તળીકાયમ િોય અને ત્રીજા
રાઉન્ડમાાં ભાગ ન ેળો િોય તો જે તે કોેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર થળાનુાં રિે છે . ળઘુમાાં જે
વળઘાથીને ફાલળે કોેજ વસળાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ ેળો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરળાની

01-10-2022

03-10-2022

01-10-2022

04-10-2022

રિેે.
૧૩.

જે તે કોેજ ખાતે અસ પ્રમાણ૫ત્રો સાથે િાજર રિેવ.ાંુ

૧૪.

બીજા રાઉન્ડ બાદ ખાી રિેતી બેઠકોની વળગતો (કટ ઓફ માકમ સ સાથે) ની યાદી

07-10-2022

૧૫.

ત્રીજા રાઉન્ડ કોેજ ફાલળણી યાદી

12-10-2022

૧૬.

ઓનાઇન બેંકમાાં ફી ભરળી અને જો ફાલળે કોેજમાાં એડમીન તળીકાયમ િોય અને ચોથા
રાઉન્ડમાાં ભાગ ન ેળો િોય તો જે તે કોેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર થળાનુાં રિે છે . ળઘુમાાં જે
વળઘાથીને ફાલળે કોેજ વસળાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ ેળો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરળાની

12-10-2022

14-10-2022

12-10-2022

15-10-2022

રિેે.
૧૭.

જે તે કોેજ ખાતે અસ પ્રમાણ૫ત્રો સાથે િાજર રિેવ.ાંુ

૧૮.

ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ ખાી રિેતી બેઠકોની વળગતો (કટ ઓફ માકમ સ સાથે)ની યાદી

૧૯.

ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ જગ્યાઓ ખાી રિે તો ચોથો રોઉન્ડ ઓફાઈન કરળામાાં આળે.

૨૦.

ૈક્ષલણક સત્રની રૂઆત

19-10-2022

17-10-2022

Note :
પોીટેકનીક કક્ષાના ડીપ્ોમા અભ્યાસક્રમોની ળેબસાઇટ

poly.gsauca.in ઉ૫ર રૂા. ૨૦૦/- અરજીફોમમ ફી ક્રેડીટ કાડમ / ડેબીટ કાડમ / નેટ

બેંકીંગ દ્વારા સફલતા પ ૂળમક ભયામ બાદ અરજીફોમમ ભરી કાે.
ઉ૫ર દામળે તારીખોમાાં ફેરફારને અળકા િોઇ છે લ્ામાાં છે લ્ી માહિતી માટે ળેબસાઇટ

gsauca.in, poly.gsauca.in,

www.sdau.edu.in, www.aau.in, www.nau.in and www.jau.in ની મુાકાત ેળી.
ૈક્ષલણક સત્ર રૂ થયા બાદ પ્રળે મેલળે કોેજમાાં ઉમેદળાર કોેજના રૂઆતના પાંદર હદળસ ગે રિાજર રિેે તો તેનો પ્રળે આપો આ૫
રદ ઠરે. અને ખાી થયે સીટ વનયોમોનુસાર કરળામાાં આળે. જે અંગે ઉમેદળારનો કોઇ િક્ક દાળો રિેે નિીં.

