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વેબસાઇટ ૫ર જુઓ  
 

Sr. 

No. 
Activities 

Date (New) 

From To 

૧. વેબસાઇટ ૫ર માહિતી પસુ્તતકાની ઉ૫લબ્ઘતા 28-07-2022 

૨. અરજી ફોમમ માટે SBI બેંકમાાં ઓનલાઇન ફી ભરી શકાશે. 01-08-2022 01-09-2022 

૩. ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમમ ભરી શકાશે. તેમજ  અરજી ફોમમ વેરીફીકેશન-વવઘાર્થીના ફોમમન ુાં ઓનલાઇન 
વેરીફીકેશન યવુનવવસિટી દ્વારા કરવામાાં આવશે. કોઇ વવઘાર્થીએ િેલ્પસેન્ટર ખાતે જવાની જરૂર નર્થી. 
તેમને યવુનવવસિટી દ્વારા વેરીફીકેશન ર્થયા બાદ રજીતડડમ મોબાઇલ ઉ૫ર તેમજ ઇ-મેલ ઉ૫ર મેસેજ 
૫ણ આવશે.     

01-08-2022 05-09-2022 

૪. ઓનલાઇન ફોમમ યવુનવવસિટી દ્વારા ચકાસણી ર્થયા બાદ સાંલગ્ન અભ્યાસક્રમોની કોલેજ ૫સાંદગી 
કરવી.  

01-08-2022 06-09-2022 

૫. મોક રાઉન્ડનુાં ૫રીણામ અને કામચલાઉ મેરીટ યાદી   15-09-2022  

૬. ૫સાંદગી કોલેજમાાં એડમીશન માટેની અંતીમ ચોઇસ હફલલિંગ રાઉન્ડ 15-09-2022 17-09-2022 

૭. પ્રર્થમ કોલેજ ફાળવણી યાદી 21-09-2022 

૮. બેંકમાાં ફી ઓનલાઇન ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયમ િોય અને બીજા 
રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર ર્થવાનુાં રિ ે છે. વઘમુાાં જે 
વવઘાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ વસવાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરવાની 
રિશેે. 

21-09-2022 23-09-2022 

૯. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણ૫ત્રો સારે્થ િાજર રિેં ુાં. 21-09-2022 24-09-2022 
૧૦. પ્રર્થમ રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની વવગતો (કટ ઓફ માકમસ સારે્થ)ની યાદી  27-09-2022 

૧૧. બીજા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવણી યાદી 01-10-2022 

૧૨. બેંકમાાં ફી ઓનલાઇન ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયમ િોય અને ત્રીજા 
રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર ર્થવાનુાં રિ ે છે. વઘમુાાં જે 
વવઘાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ વસવાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરવાની 
રિશેે. 

01-10-2022 03-10-2022 

૧૩. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણ૫ત્રો સારે્થ િાજર રિેં ુાં. 01-10-2022 04-10-2022 
૧૪. બીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની વવગતો (કટ ઓફ માકમસ સારે્થ) ની યાદી  07-10-2022 

૧૫. ત્રીજા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવણી યાદી 12-10-2022 

૧૬. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને અંવતમ ઓનલાઇન ત્રીજા રાઉન્ડમાાં એડમીશન મળે છે તેમને 
ફરજીયાત કોલેજ ખાતે િાજર ર્થવાનુાં રિેશે.  

12-10-2022 14-10-2022 

૧૭. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણ૫ત્રો સારે્થ િાજર રિેં ુાં. 12-10-2022 15-10-2022 

૧૮. ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની વવગતો (કટ ઓફ માકમસ સારે્થ)ની યાદી  19-10-2022 

૧૯. ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ જગ્યાઓ ખાલી રિશે તો ચોર્થો રોઉન્ડ ઓફલાઈન કરવામાાં આવશે.  

૨૦. શૈક્ષલણક સત્રની શરૂઆત 17-10-2022 
 

 

 

Note :    

 પોલીટેકનીક કક્ષાના ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫ર રા. ૨૦૦/- અરજીફોમમ ફી કે્રડીટ કાડમ / ડેબીટ કાડમ / નેટ 
બેંકીંગ દ્વારા સફળતા પવૂમક ભયામ બાદ અરજીફોમમ ભરી શકાશે. 
 

 ઉ૫ર દશામવેલ તારીખોમાાં ફેરફારને અવકાશ હોઇ છેલ્લામાાં છેલ્લી માહહતી માટે વેબસાઇટ gsauca.in, poly.gsauca.in, 

www.sdau.edu.in, www.aau.in, www.nau.in and www.jau.in ની મલુાકાત લેવી. 
 શૈક્ષણિક સત્ર શર થયા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાાં ઉમેદવાર કોલેજના શરઆતના પાંદર હદવસ ગેરહાજર રહેશે તો તેનો પ્રવેશ આપો આ૫ 
રદ ઠરશે. અને ખાલી થયેલ સીટ નનયોમોનસુાર કરવામાાં આવશે. જે અંગે ઉમેદવારનો કોઇ હક્ક દાવો રહેશે નહીં.  

http://www.jau.in/

