રાઉ ડ - 6 (માત્ર ખાલી પડેલ જગ્યા ઉપર)
Round – 6 (Only on Vacant Seats)
(નવા

વેશ વં ચત િવ ાથ ઓમાટ ની અગ યની

ૂચના)

(Important instructions for students deprived of new admissions)

- કયા િવ ાથીર્ઓ ભાગ લઇ શકશે ? (Who can participate?)


િવ ાથ ઓએ પીન અગાઉ ખર દલ નથી.

Students who have not purchased a PINpreviously.


િવ ાથ ઓને

ાય પણ

વેશ મળે લ નથી અથવા લીધેલ નથી.

Students who have not been admitted or taken admission
anywhere.


િવ ાથ ઓની એડમીશન માટની અર ( ર

શન ફોમ) સં ૂણ પણે ભરલ ન હતી.

Students whose application for admission (registration form) was
not completed in full.


િવ ાથ ઓએ એડમીશન ક ફમ કરાવેલ નથી.

Students who have NOT confirmed admission.


િવ ાથ ઓએકોલેજની સં ૂણફ ભરલ નથી તેમજ ર પો ટગ કરાવેલ નથી.

Students who have NOT paid full fees of college and NOT
reported

1. અગાઉ એલોટમે ટ થયેલ કોલેજમાં ‘ફ ’ ભરલના હોય અને ર પોટ ગ કરલના હોય તેવા િવ ાથ ઓને પણ “મહતમ
પસંદગી આપીને” આ રાઉ ડમાં ભાગ લેવાની છે લી તક આપવામાં આવે છે .
Students who have NOT paid fees and NOT reported in the previously allotted college are also given one
last chance to participate in this round by "FillingMaximum Choices”.
2.

િવ ાથીર્ઓએ પીન ખરીદે લ હોય પણ રજી ટ્રે શન પુણર્ કરે લ ના હોય તેવા િવ ાથીર્ઓ લોગીન કરીને અગાઉનુ ં અધુરુ
રજી ટ્રે શન પુણર્ કરી આ રાઉ ડમાં ભાગ લઈ શકશે.
Students who have purchased the PIN but have not completed the registration will be able to participate in
this round by logging in and completing the previous incomplete registration.

3.

િવ ાથીર્ઓને કોલેજ ફાળવેલ નથી અથવા ‘ફી’ ભરે લ નથી તેવા િવ ાથીર્ઓ વધાર પસંદગી આપીને જ ભાગ લઇ
શકશે.
Students who have not been allocated a college or have not paid their fees will be able to participate only
by giving a "Filling Maximum Choices”

4. ગુજરાત યુિનવસીર્ટીની એડમીશનની વેબસાઈટ ઉપર

-તે કોલેજની િવષયવાર ‘ખાલી પડલ જ યા’ (વેક ટ સીટ)

પરનો રીપોટર્ તેમજ અગાઉનાં રાઉ ડના ‘કટ ઓફ લી ટ’નો અ યાસ િવ ાથીર્ઓકરી શકશે.
Students will be able to study the subject wise 'Vacant Seats' report of the college as well as the previous
round of 'Cut Off List' on the website of Gujarat University Admission.
5. આ રાઉ ડમા જો કોઈ અનામત કેટેગરીમાં જગ્યા ખાલી પડેલ હશે તો જ િવ ાથીર્ઓને તેનો લાભ મળી શકશે.
In this round, students will be able to avail the benefit only if there is a vacancy in a reserved category.
6. ઓનલાઈન પીનનો ઉપયોગ િવ ાથીર્ઓએ GUACની વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ સમયગાળામાં જ કરવાનો રહેશે.
The use of PIN for online admission process shall be done as per the Key Date Schedule uploaded on the
website of GUAC.

7. જો પીનને લગતી કોઈ સમ યા હોય અથવાઓનલાઈન

ા

શન ગે નીકોઈ પણ

ુ કલી હોય તો િવ ાથ

ંુ નામ,

મોબાઇલ નંબર, પૈસા કપાયાની પહ ચ (Date of Transaction) \તાર ખ , કોષ ંુ નામ , રકમ, બે ક ંુ નામ, રકમ કપાયેલ છે
ક કમ ? (Payment Mode), ા

શન નંબર (Transaction ID), ુ લ

અસફળતા ૂવક(Unsuccessful) એવા તમામ ા

ુ ક(successful) /
યાસ (Total Attempts), સફળતા વ

શનનીિવગતો સાથેhelp.guacba@gmail.comઉપર ઈમેલ કરવો.

If there is any query, related to the PIN or difficulties to online transactions, the students can contact
through E-mail on help.guacba@gmail.com with the following details: the name of the student, Mobile No.,
Date of Transaction, Course Name, Amount, Bank Name, Payment Mode, Transaction ID, Total Attempts,
Successful / Unsuccessful transactions.
8. નીચેની વેબ લક ઓનલાઈન PIN મેળવવા માટ લક કરો.(B.A. / B.J.M.C.)
https://eform.gujaratuniversity.ac.in/OnlinePurchasePIN/Order.aspx?Faculty=BA
Click the below web link to generate Online PIN for BA/BJMC program
https://eform.gujaratuniversity.ac.in/OnlinePurchasePIN/Order.aspx?Faculty=BA

9.

િવ ાથીર્ અ ય બોડર્ /રા યમાંથી આવે છે તેઓએ કોલેજમાંરજુ થવા માટે PEC જમા કરાવવાનુ ં રહેશે.
The students of other Board/ State have to apply for PEC (Provisional Eligibility Certificate) and need to
submit to their respective college as required by authority.

10.

િવ ાથીર્ઓના માક્સર્ ગ્રેડ મા હોય તેઓએ એમના ગ્રેડને માક્સર્ મા પાંતિરત કરીને ઓનલાઈન રજી ટ્રેશન ફોમર્ ભરવાનુ ં
રહેશે. પ્રેક્ટીકલિવષયના માક્સર્ની ગણતરી મેરીટ લી ટ મા ગણવામાં નિહ આવે એની ન ધ લેવી.
The students who have grade system in their mark-sheet, they have to convert their grade into marks and
need to furnish in the online registration form. The practical marks of any subject should not be entered as
it will not be considered in the merit list.

11.

િવ ાથીર્ઓ ગુજરાત બોડર્ ના છે અનેઅગાઉથી ઓનલાઈન ફોમર્ ભરે લ છે તેઓએ ફરીથી પીન મેળવવાનો રહેશે નિહ.
તેમજ અગાઉ

મણે પીન લીધેલ નથી તેવા તમામ િવ ાથીર્ઓએ નવી પીન લઇને ઓનલાઈન રજી ટ્રેશન કરાવવાનુ ં રહેશે.

The students of Gujarat board who have already registered previously, they do not require to purchase pin
online again. However, the new entrant has to purchase pin online as fresh applicant in GUAC portal.

