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Instructions for the students participating in First Round of
Admission:

( ૧)

વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોવિઝનલ મેરીટ લીસ્ટ જોિા માટે , બી.એ. એડમીશન પોટટ લ ૨૦૨૦માાં જઈ લોગીન
કરીને , પોતાનો કમ્બાઈન્ડ રે ન્ક અને કેટેગરી રે ન્ક જોઈ શકશે. આ મેરીટ લીસ્ટ સાંપ ૂર્ટ રીતે
કામચલાઉ છે . ફાઈનલ મેરીટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટ તારીખ.૨૨/૦૭/૨૦૨૦નાાં રોજ સાાંજે ૫:૦૦ િાગ્યા
પછી જાહેર કરિામાાં આિશે.

(1)

One can see the Provisional Merit List of B.A. by logging in to
the Admission Portal 2020. The candidate will be able to see
his/her Combined Rank and Category Rank. This merit list is
entirely provisional. Final Merit Allotment List will be
announced on 22/07/2020 after 5:00 pm.

(૨)
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(2)

Provisional Merit List has been prepared on the basis of
information provided by the students during online registration.

(૩)

ુ રાત યવુ નિસીટીનાાં બી.એ પ્રોગ્રામ િર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ ઓનલાઈન પ્રિેશ પ્રક્રિયામા જેમર્ે ભાગ
ગજ

આવી
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તૈયાર
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લીધેલ છે તેમજ જરૂરી દસ્તાિેજોને પર્ યોગ્ય રીતે ,ખરાઈ સાર્થે અપલોડ કરે લ છે તેઓને જ
પ્રોવિઝનલ રે ન્ક આપિામાાં આિેલ છે .

(3)

Provisional rank is given to those who have participated in the
online admission process of Gujarat University's BA program
for the year 2020-21 as well as those who have uploaded the
required documents properly after proper verification.

(૪)

જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોવિઝનલ મેરીટ લીસ્ટમાાં રે ન્ક ફાળિેલ નર્થી તેના નીચે પ્રમાર્ે કારર્ો હોઈ શકે.
૧ . અરજી સાંપ ૂર્ટ રીતે ભરીને ‘સબવમટ’ ન કયું ુ હોય,
૨. ‘ચોઈસ ફીલલિંગ’ પ્રક્રિયામા ભાગ લીધેલ ન હોય,
૩. જરૂરી દસ્તાિેજો (માકટ શીટ,જાવત પ્રમાર્પત્ર કે અન્ય) ઓનલાઈન ફોમટમાાં અધ ૂરા અપલોડ
કરે લ હોય,
૪. ધો.૧૨ની બોડટ ની પરીક્ષામાાં ઉતીર્ટ ર્થયેલ ન હોય,
૫. ધો.૧૨માાં અંગ્રેજી વિર્ય સાર્થે ઉત્તીર્ટ ર્થયેલ ન હોય,
૬. અન્ય બોડટ નાાં વિદ્યાર્થીએ પ્રર્થમ રાઉન્ડમાાં ભાગ લીધેલ હોય,
૭. અન્ય કોઈ પર્ ખોટી અર્થિા અપ ૂરતી માક્રહતી આપેલ હોય.

(4)

Students who are not allotted rank in the Provisional Merit List
may have the following reasons.
1. If the application has not been filled up completely and
'submitted',
2. He/she has not participated in the ‘Choice Filling’
process,
3. If the required documents (marksheet, caste certificate
or other) are incompletely uploaded in the online form,
4. He/she has not passed Std. 12 Board examination,
5. He/she has not passed in Std. 12 with English subject,
6. If a student from the other board has participated in the
first round,
7. Any other incorrect or insufficient information provided.

(૫)

ુ બની કે અન્ય કોઈ પર્ ક્ષવતને સધ
ુ ારિા, આિા વિદ્યાર્થીઓ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ અને
ઉપર મજ
ુ બ દશાટ િેલ દસ્તાિેજોને ફરીર્થી એડમીશન પોટટ લ પર જઈને લોગીન
૧૭/૦૭/૨૦૨૦નાાં રોજ ઉપર મજ
જઈને અપલોડ કરિાના રહેશે. તેનાર્થી તેિા વિદ્યાર્થીઓનો ફાઈનલ મેરીટ લીસ્ટમાાં સમાિેશ કરી
લેિાશે.

(5)

In order to rectify any of the above or any other defects/errors,
such students will have to go back to the Admission Portal and
upload the above mentioned/required documents on
16/07/2020 and 17/07/2020. After complete and correct
process, such students will be included in the final merit list.

(૬)

આમ છતા પર્ કોઈ પર્ પ્રકારની દ્વિધા લગતી હોય તો આપેલ હેલ્પલાઇન નાંબર ઉપર દશાટ િેલ
સમય પ્રમાર્ે સાંપકટ કરી શકો છો.

(6)

However, in case of any dilemma, you can contact the given
helpline number as per the time indicated above.

