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િવધાથ ઓ માટ
1. ગુજરાત યુિનવિસર્ટી GUAC – M.Com બ ૂકલેટના Rule No: 19 પ્રમાણે Vacant Seats પર પ્રવેશ
આપવામાં આવશે.
2. એક વખત Online ારા મેળવેલ પ્રવેશ લીધા બાદ િવધાથીર્ કોલેજ તરે Inter-Se Merit ની પ્રવેશ
પ્રિક્રયામાં ભાગ લઈ શકશે નહીં આ બાબતની દરે ક િવધાથીર્ઓએ ખાસ નોધ લેવી
3. Online પ્રવેશ પ્રિક્રયામાં િવધાથીર્એ પ્રવેશ ના લીધેલ હોય , પ્રવેશ ફાળવેલ ના હોય તેઓને
જીયુએસી

ારા નક્કી કરે લ િનયમો હેઠળ પ્રેવેશના પાત્ર રહેશે.

િવ યાથીર્ઓને પ્રથમ રાઉ ડ કે

રીશફિલંગ રાઉ ડમાં કોલેજ ફાળવેલ હોય અને પ્રવેશ ન મેળવે તો તેઓ

તે કોલેજ અંગેનો

અિધકાર રહેશે નહીં.
4. Online

ારા પ્રવેશ ફાળવેલ છતા, Non Reporting કે પ્રવેશ ના લીધેલ હોય તેઓ ખાસ યાનમાં

લે કે તે સમય ઉપલ ધ ખાલી પડેલ જગ્યામાં પ્રવેશ મળવાનુ ં હોવાથી પસંદગી નો અવકાશ નથી
રહેતો અને પસંદગી ની કોલેજ, મા યમ, સમય અને કોસર્ ના પણ મળી શકે.
5. િવધાથીર્ઑએ

તે કોલેજ ના સમય પ્રમાણે જ કોલેજનો સંપકર્ કરવો અને કોલેજ પોતાના સમય

દર યાન પ્રવેશની કાયર્વાહી કરશે.
6.

કોલેજમાં બેઠકો ખાલી છે તે કોલેજના િવ યાથીર્એ પોતાના ફોમર્ જમા કરાવવાના રહેશે. િવધાથીર્
એક કરતાં વધુ કોલેજો માં અરજી આપી શકશે.

7.

તે કોલેજની ખાલી બેઠકો િવ યાથીર્ Web Site પર જોઈ શકશે. બધીજ કોલેજની પ્રવેશયાદી એક
જ િદવસે પ્રકાિશત થશે.

8. ઇ ટર સે મેરીટ માટે િવ યાથીર્એ પોતાના Login માં જઈને પોતાના રિજ ટ્રેશનની નવી િપ્ર ટ
લેવાની રહેશે. આ રિજ ટ્રેશન ની નકલની સાથે પોતાના જ રી પ્રમાણપત્રો
લેવાનો છે યાં જમા કરવી ને કોલેજ પાસેથી રસીદ અચ ૂક મેળવવી.
9. કોલેજમાં

િવષય મા યમમાં બેઠકો હશે તેજ િવષય અને મા યમમાં પ્રવેશ મળશે.

10. પ્રવેશની અરજી આપતા પહેલા દરે ક િવ યાથીર્એ
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કોલેજમાં પ્રવેશ



તે કોલેજના Cut Off માકર્ મુકેલ હશે તે જોઈ લેવ.ું



તે કોલેજના સમયે સંપકર્ કરવો



તે કોલેજ સવાર/બપોરની છે તેની જાણકારી મેળવી લેવી



કોલેજના કયા િવષય અને મા યમમાં જગ્યા ખાલી છે તેની જાણકારી Web-Site પરથી
લેવી.



િવધાથીર્ દશાર્વેલ તારીખ સુધીમાં પોતાનુ ં રિજ ટ્રે શન ફોમર્ જમા કરાવવુ.ં



િવ યાથીર્ઓએ ફી કોલેજમાં જ ભરવાની છે .



કોલેજ ારા િનધાર્િરત સમયે Merit-List મ ૂકવામાં આવશે.

ખાસ:૧.

િવધાથીર્એ પ્રથમ રાઉ ડમાં પોતાનો પ્રવેશ ફી ભરીને ફાઇનલ કરાવેલ છે તેઓ એ રીશફિલંગ

રાઉ ડમાં ભાગ લેવા માટે પોતાના login માં દશાર્વેલ તારીખો Consent (સંમિત) આપવાની રહેશે.
િવધાથીર્ એ consent દશાર્ વેલ છે તેઓ Choise કરે લ કોલેજમાં
ઊંચો હશે તેજ કોલેજમાં

કોલેજોનો Cut Off rate િવધાથીર્ ના ટકા

તે િવષય-મા યમમાં જગ્યા હશે યાં પ્રવેશ મળશે.

તો જૂની કોલેજનો પ્રવેશ ચાલુ રહેશે.

િવ યાથીર્ને પ્રવેશ ન મળે

િવધાથીર્ઓએ Consent (સંમિત) આપેલ નહીં હોય તેમની મળે લ

કોલેજ તો પ્રવેશ ફાઇનલ થશે.
૨.

િવધાથીર્ઑ રિજ ટ્રે શન કરાવેલ હોય પણ તેઓ Reporting ન કરે લ અથવા નોન એડિમટે ડ હોય તેવા

િવધાથીર્ઓ પણ રીશફિલંગ રાઉ ડમાં પોતાની Consent આપવાની રહેશે અને આવા િવધાથીર્ઓ એ
રિજ ટ્રે શન વખતે

કોલેજ-મા યમ-િવષય પસંદ કરે લ હશે અને

તે કોલેજમાં જગ્યા હશે યાં તેમને

પ્રવેશ મળશે. ( મેરીટ અને ચોઈસ પ્રમાણે પ્રવેશ મળશે)
૩.

િવધાથીર્ઓએ રિજ ટ્રેશન કરાવેલ છે . અને

રિજ ટ્રે શન વખતે

મને કોલેજ ફાળવવા માં આવેલ નથી તેવા િવ યાથીર્ઑ

કોલેજ-મા યમ-િવષય પસંદ કરે લ હશે અને

તે કોલેજ – મા યમ- િવષયમાં બેઠકો

હશે યાં System ારા આપોઆપ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
૪. કોઈ િવ યાથીર્ન ુ ં ફોમર્ કોલેજ ારા વીકારવામાં ન આવે તો તા કાિલક GUAC નો સંપકર્ કરવો.
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