
B.Sc. SEM-I Admission: 2021 

Important Notice for B.Sc. Admission  

�  College level Admission Process: 

 
1.  This admission process is only for those students, who have not taken admission 

at any college of Gujarat University in any of the previous rounds and not confirm 

their admission by paying college fees. 

આ �વેશ ���યા ફ�ત તે જ િવ�ાથ�ઓ માટ� છે, �મણે અગાઉના કોઈપણ રાઉ#ડમા ં &જુરાત 

(િુનવિસ*ટ+ની કોઈપણ કૉલજેમા ં�વેશ લીધો નથી અને કૉલેજ ફ+ ભર+ને તેમના �વેશ ક#ફમ1 કર�લ 

નથી. 
 

2.  Those students who want admission in B.Sc., but still have not received 

Application ID, must register their application through the admission portal up to date 

18-11-2021, 12.00  noon  with online payment of Registration fees Rs. 125/-. 

� િવ�ાથ�ઓ B.Sc. મા ં�વેશ ઇ6છે છે,પરં7 ુહ9ુ :ધુી �વેશ ���યા માટ� Application ID મેળવેલ 

નથી, તેઓએ તા. 18-11-2021, 12.00 બપોર :ધુીમા ં�વેશ પોટ1લ મારફતે રABC�શન ફ+ D. 125/- 

ની ઓનલાઇન Eકૂવણી કર+ તેમની Application ID થી નGધણી કરવાની રહ�શે. 
 

3. Those students who already have obtained Application ID, need not get registered 

again to avoid duplication of application ID. They must have to use the same ID to 

finish the said admission process. 

� િવ�ાથ�ઓ પાસે પહ�લેથી Application ID  છે, તેઓએ  Application ના MુNOલક�શનને 

ટાળવા માટ� ફર+થી નGધણી કરાવવાની જDર નથી. તેઓએ �વેશ ���યા Pણૂ1 કરવા માટ� તેમને 

મળેલા Application ID  નો જ ઉપયોગ કરવો આવQયક છે.  
 

4. Eligible students must have to submit their application form on or before 1�-1�-

2021, �.00 pm at respective colleges of choice and college authority may give the 

admission according to latest vacant seats and merit on or before ��-1�-2021, �.00 

pm. College has to send the list of such student to on or before ��-1�-2021, �.00 pm 

to admbsc2021@gmail.com . The college will be responsible for the admission and 

enrollment of such students. 

�વેશ મેળવવાપાe િવ�ાથ�ઓએ તેમની પસદંગીની કોલેજોમા ંઅરA ફોમ1 તા.1�-1�-2021, �.00 pm 

:ધુીમા ંસબિમટ કરgુ ંઆવQયક છે અને કૉલેજ સhાિધકાર+ લેટ�Bટ ખાલી બેઠકો અને મે�રટ અkસુાર 

તા. ��-1�-2021, �.00 pm :ધુીમા ં�વેશ આપી શકશે અને �-તે કૉલ�ે �વેશ આપેલ િવ�ાથ�ઓની 

યાદ+ તા. ��-1�-2021, �.00 pm :ધુીમા ં admbsc2021@gmail.com પર મોકલી આપવાની રહ�શે. 

તથા આવા િવ�ાથ�ઓની �વેશ અને એનરોલમે#ટની જવાબદાર+ �-તે કૉલેજની જ રહ�શે. 

 

Date: 15-11-2021         GUACBSc-2021 


