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“બી” ગપૃના સલંગન અભ્ાસક્રમોના પ્રવેશ અંગેની અગત્ની તારીખો 
PROVISIONAL KEY DATES SCHEDULE FOR UNDERGRADUATE ADMISSION 2021-22

For latest updates see website b.gsauca.in
Sr. 
No. Activitiesd Date

From To

1 Display of online Information Booklet on the website b.gsauca.in 09-09-2021 -
વેબસાઇટ પર માહિતી પુસતીકાની ઉપલબ્ધતા  

2

Deposition of online application fee ` 200 from the website  
b.gsauca.in through Debit Card / Credit Card / Net Banking 
વેબસાઇટ પર આપેલ લીંકથી ઓનલાઇન અરજી ફી ` 200 ડેબીટ કાડ્ડ /કે્ડીટ કાડ્ડ /નેટ 
બેંકીંગ દ્ારા જ ભરી શકાશે. 

3
Online registration, upload of necessary documents & submission 
of filled application form ykuLkE÷kELk yhSVku{o ¼hðwt íkÚkk «{kýÃkºkku 
yÃk÷kuz fhðk. 

13-09-2021 24-09-2021

4

Verification of application form will be carried out through online. The 
students need not to go at help centre. Student will get SMS on 
their registered mobile number after verification ðuheVefuþLk ÚkÞk çkkË 
rðãkÚkeoykuLku {uMkus ykðþu.
વવદ્ાથથીઓએ ભરેલ ઓનલાઇન અરજી ફોમ્ડ અને અપલોડ કરેલા જરૂરી ડોક્ુમેનટનું 
ઓનલાઇન વેરીફીકેશન ્ુવનવવસ્ડટી દ્ારા કરવામાં આવશે. fkuEÃký rðãkÚkeoykuyu 
nuÕÃkMkuLxh ¾kíku sðkLke sYh LkÚke. 

5

Choice filling for the selection of colleges of the respective degree 
programme after sucseesful online verification message to the students 

13-09-2021વવદ્ાથથીઓએ ભરેલ ઓનલાઇન અરજી ફોમ્ડ અને અપલોડ કરેલા જરૂરી ડોક્ુમેનટનું 
ઓનલાઇન વેરીફીકેશન થ્ા બાદ સંલગ્ન અભ્ાસક્મની કોલેજ (ચોઇસ હફવલંગ) 
પસંદગી કરવી

6 Display of Seat Allotment of  Mock Round and Provisional Merit list -
મોક રાઉનડનું પરીણામ અને કામચલાઉ મેરીટ ્ાદી  

7 Alteration of choices by the candidates for actual Admission 
પસંદગી કોલેજમાં એડવમશન માટેની અંવતમ ચોઇસ હફવલંગ કરવી

8 Declaration of First Allotment List : Round 1 -
પ્રથમ કોલેજ ફાળવણી ્ાદી 

9

Deposition of token fees through online Banking and if students "wants 
to confirm admission and don’t wish to participate in second round, 
have to report at the concerned college after deposition of token fees. 
The candidates who does not acquire the college of their choice and 
wish to go for next round they will have to pay token fees online only. "
ઓનલાઇન ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાં એડમીશન “સવીકા્્ડ” િો્ અને 
બીજા રાઉનડમાં ભાગ ન લેવો િો્ તો જ ેતે કોલેજ ખાતે િાજર થવું. વ્ધુમાં જ ેવવદ્ાથથીને   
(«Úk{ [kuEMk rMkðkÞLkk) ફાળવેલ કોલેજ વસવા્ પછીના રાઉનડમાં ભાગ લેવો િો્ તો 
તેને ફકત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની રિેશ.ે 

10
Reporting at the respective College with Original Documents/ 
Certificates/ Testimonials and their self attested  copies
જ-ેતે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્ો íku{s íkuLke Mð«{krÃkík Lkf÷ku MkkÚku nksh hnuðwt.

13-09-2021    29-09-2021

30-09-2021

07-10-2021

21-10-2021 23-10-2021

13-09-2021    05-10-2021

13-10-2021

13-10-2021   14-10-2021

21-10-2021

21-10-2021    23-10-2021
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11 Display of vacant seats after Round-1 with cut of marks -
પ્રથમ રાઉનડ બાદ ખાલી રિેતી બેઠકોની વવગતો (કટ ઓફ માક્ડસ સાથે) ની ્ાદી 

Sr. 
No. Activitiesd Date

From To

12 Declaration of Second Allotment List : Round 2 -
બીજી કોલેજ ફાળવણી ્ાદી 

13

Deposition of token fees through online Banking and if students "wants 
to confirm admission and don’t wish to participate in third round, have 
to report at the concerned college after deposition of token fees. The 
candidates who does not acquire the college of their choice and wish to 
go for third round they will have to pay token fees online only." (The 
details of third round will be declared later on)
ઓનલાઇન ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાં એડમીશન “સવીકા્્ડ” િો્ અને  
ºkeò રાઉનડમાં ભાગ ન લેવો િો્ તો જ ેતે કોલેજ ખાતે િાજર થવું. વ્ુધમાં જ ેવવદ્ાથથીને 
ફાળવેલ કોલેજ વસવા્ ºkeò રાઉનડમાં ભાગ લેવો િો્ તો તેને ફકત ઓનલાઇન ફી જ 
ભરવાની રિેશ.ે (ºkeò hkWLzLke rðøkíkku çkkË{kt ònuh fhðk{kt ykðþu.)

14 Commencement of Academic Term - -
શૈક્ષવણક સત્ની શરૂઆત

Note:  
•	 Online form can be filled up after successful deposition of application fee Rs.200/- 

from the website b.gsauca.in through Debit Card / Credit Card / Net Banking.
•	 W…h Ëþkoðu÷ Œkhe¾ku{kt VuhVkh™u yðfkþ nkuE AuÕ÷k{kt AuÕ÷e {krnŒe {kxu ðuƒ‚kEx b.gsauca.in  ™e 

{w÷kfkŒ ÷uðe.
•	 þiûkrýf ‚ºk þY ÚkÞk ƒkË «ðuþ {u¤ðu÷ fku÷us{kt W{uËðkh fku÷us™k þYykŒ™k …tËh rËð‚ „uhnksh 

hnuþu Œku Œu™ku «ðuþ yk…kuyk… hË…kºk Xhþu y™u ¾k÷e ÚkÞu÷ ‚ex r™Þ{ku™w‚kh ¼hðk{kt ykðþu. su yt„u 
W{uËðkh™ku fkuR n¬ Ëkðku {kLÞ hnuþu ™nª.

૧. સનાતક કક્ષાના ‘બી’ ગૃપના અભ્ાસ ક્માેમાં પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ b.gsauca.in ઉપરથી રૂ.૨૦૦/-  
અાેનલાઇન  ભરવાના રિેશે અને ત્ારબાદ અાેનલાઇન ફાેમ્ડ ભરી શકાશે. 

ક્મ નં. ‘B’ ગ્ુપના સંલગ્ન અભ્ાસક્મો અરજી ફી ની રકમ (ચલણ)
૧. બી.એસસી. (ઓનસ્ડ) એગ્ીકલચર

રૂ.૨૦૦/-
૨. બી.એસસી. (ઓનસ્ડ) િોટથીકલચર

૩. બી.એસસી. (ઓનસ્ડ) ફોરેસટ્ી

૪. બી.ટેક (બા્ોટેકનોલોજી)

26-10-2021

10-11-2021

10-11-2021   12-11-2021


