રી-શફલીંગ રાઉન્ડ પછીની વિદ્યાર્થીઓ માટે રીપોટીંગ કરિાની સ ૂચનાઓ
Instructions for Students for Reporting after Re-Shuffling Round Merit

BA / BJMC – GUAC 2020
(૧)

વિદ્યાર્થીઓ, GUAC BA / BJMC એડમીશન પોર્ટલ 2020-21નાાં પોતાની પાસે પીન નાંબર, સીરીયલ નાંબર
આપેલ છે તેમજ રજીસ્ટ્રેશન નાંબર પરર્થી લોગ ઇન ર્થઈને પોતે રી-શફલીંગ રાઉન્ડ આપેલ કન્સેન્ર્ તેમજ
ચોઈસ, મેરીર્ અને કેર્ેગરીનાાં આધારે આપને ફાળિેલ કોલેજ અને વિષય જોિા મળશે. તેમજ
એડમીશનનો એલોર્મેન્ર્ લેર્ર જોઈ પણ શકાશે તેમજ વિન્ર્ કાઢી શકાશે.

(1)

Students, GUAC BA / BJMC Admission Portal 2020-21 has given its PIN number, serial
number as well as by logging in from the registration number you will see the college and
subject allotted to you based on the consent for Re-shuffling round, choice, merit and
category given by you. Also the allotment letter of admission can be seen as well as printed.

(2)

વિદ્યાર્થીઓએ રૂ.૫૦૦ (પાાંચસો) એડવમશન માર્ેની ર્ોકન ફી તરીકે આ જ એડવમશન પોર્ટલ પરર્થી
ઓનલાઈન ભરિાના રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ સફળ રીતે આ ર્ોકન ફી ભરે લ હશે તેનો રાન્જેક્શન નાંબર
(બેંક રે ફરન્સ) આપે પોતાના એડમીશનની ખરાઈ કયાટ બાદ આપિાનો રહેશે.

(2)

Students will have to pay Rs.500 (five hundred) as token fee for admission online from the
same admission portal. Students who have successfully paid this token fee will have to give
the transaction number (Bank reference) after verifying their admission.

(3)

ત્યારબાદ આપને ‘રજજસ્ટ્ર્ડટ મોબાઈલ નાંબર’ અર્થિા ‘ઈ-મેઈલ’ પર આપને એલોર્ ર્થયેલી કોલેજના
સત્તાધીશ દ્વારા બાકીની ફી કેિી રીતે ભરિાની તેમજ ‘ઈલેક્ર્ીિ કોષટ- ૧,૨’ તેમજ ‘ફાઉન્ડેશન કોષટ’ ,
‘સોફ્ર્ સ્ટ્કીલ’ વિષયની પસાંદગીની માહહતી પ ૂરી પાડિામાાં આિશે. એને અનુસરિાની રહેશે.

(3)

Then you will be informed on 'Registered Mobile Number' or 'E-mail' or any other mean to
how to pay the remaining fees by the college authority allotted to you as well as 'Elective
Course-1,2, Foundation Course', 'Soft Skill' subject selection information will be provided by
the allotted college. It must be followed.

(4)

વિદ્યાર્થીઓને પોતાના મેરીર્ ,ચોઈસ અને કેર્ેગરી તેમજ રી-શફ્લીંગ રાઉન્ડમાાં કન્સેન્ર્ આપેલ છે તે
િમાણે કોલેજ ફાળિાયેલ છે . રી-શફ્લીંગ રાઉન્ડમાાં ફાળિેલ કોલેજ/વિષય/ માધ્યમ ફાઈનલ ગણાશે.

(4)

Students are allotted in the college according to their merit, choice and category as well as
their consent in the Re-shuffling round. However, the College / Subject / Medium allotted in
the Re-Shuffling Round will be considered as final.

(5)

આપને એલોર્ ર્થયેલ કોલેજ માાં કોઈ પણ િકારની એડમીશન ને લગતી સમસ્ટ્યા હોય તો કોલેજ દ્વારા
અપાયેલ ર્ેલીફોન નાંબર કે હેલ્પલાઈન નાંબર પર જ સાંપકટ કરિાનો રહેશે.

(5)

If you have any query related to admission in the allotted college, you have to contact the
telephone number or helpline number given by the college.

(6)

જો વિદ્યાર્થી વનયત તારીખ મુજબ ફી ભરશે નહી અને એડમીશન કન્ફમટ નહહ કરે અર્થિા ઓનલાઈન
રીપોર્ટ નહી કરે તો તે વિદ્યાર્થીનુ ાં એડમીશન રદ્દબાતલ ગણાશે.

(6)

If the student does not pay the fees as per the due date and does not confirm the admission
or report online, then the admission of that student will be considered as null and void.

(7)

આપને ફાળિણી ર્થયેલ કોલેજના સત્તાધીશો દ્વારા આપને EC-1 / EC-2 ની ફાળિાની અંગે તેમ જ
બાકીની ફી કેિી રીતે ભરિી તેની સુચના આપને SMS/ ર્ેલીફોન / િેબસાઈર્ કે ગુગલ ફોમટની લીંક
ાં ૂ િણ
દ્વારા વનયત સમય મયાટદામાાં જાણ કરિામાાં આિશે તેમ છતાાં આપને તેને લગતી કોઈ પણ મઝ
હોય તો ઈ-બુકલેર્માાં આપેલ કોલેજનાાં ફોન નાંબર ઉપર સાંપકટ કરિાનો રહેશે.

(7)

The EC-1 / EC-2 as well as the payment of remaining fees will be informed to you through
SMS / Phone / Website or Google Forms link, by the authorities of respective allotted
College, during respective working hours. Even though, If the students have any queries than
they may contact to the phone numbers of the colleges mentioned in the E-booklet.

ુ ના
વિદ્યાર્થીઓએ કોવિડ-19ની મહામારીને ધ્યાનમાાં લઈને આપને કોલેજના સત્તાધીશો દ્વારા જે સચ
ુ રિાન ાંુ રહેશે.
અર્થિા ગાઈડ લાઈન આપિામાાં આિે તે પ્રમાણે અનસ

Taking the COVID-19 Pandemic into consideration, the students will have to strictly follow
and act accordingly as per the guidelines and instructions given by the College Authorities.

