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બી. એ. સેમેસ્ર્ર-1 એડમમશનની કામગીરી નો અંદાજજત કાયટક્રમ 

મવગત શરૂ થવાની તારીખ બધં થવાની તારીખ 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખ 13/08/2021 

(સવારે ૧૧:૦૦ થી) 
22/08/2021 

 (સાાંજે ૦૫:૦૦ સધુી) 
પ્રવેશ ફોર્મ ડૉક્યરેુ્ન્ટ સાથે જર્ા કરાવની 
તારીખ 

14/08/2021 

(સવારે 11 થી 1 સધુી) 
                23/08/2021 

(સવારે 11 થી 1 સધુી) 

ઓનલાઇન આવેલ તર્ાર્ અરજીઓનુાં 
ણલસ્ર્ (Common List) પ્રસસદ્ધ થવાની તારીખ 

26/08/2021 

Common List મા ંનામ ન આવેલ હોય કે 
માહહતી મા ંભલૂ હોય તો સધુારા મારે્  

26/08/2021 

(11 થી 1) 
27/08/2021 

(11 થી 1) 

પ્રથર્ રે્રીટ લલસ્ટ પ્રસસદ્ધ થવાની તારીખ 30/08/2021 
પ્રથર્ રે્રીટ લલસ્ટર્ાાં પસાંદગી પારે્લ 
સવદ્યાથીઓને કોજેન્ટર્ાાં ડટેા અપલોડ, 
વેરરરફકેશન, એનરોલરે્ન્ટ ફોર્મ અને ફી 
ભરવાની તારીખ 

31/08/2021 થી 03/9/2021 

(સર્ય 10:30 થી 1:30) 

દ્વિસતય રે્રીટ લલસ્ટ પ્રસસદ્ધ થવાની તારીખ 07/09/2021 

દ્વિસતય રે્રીટ લલસ્ટર્ાાં પસાંદગી પારે્લ 
સવદ્યાથીઓને કોજેન્ટર્ાાં ડટેા અપલોડ, 
વેરરરફકેશન, એનરોલરે્ન્ટ ફોર્મ અને ફી 
ભરવાની તારીખ 

08/09/2021 થી 13/09/2021  

(સર્ય 10:30 થી 1:30) 

તસૃતય રે્રીટ લલસ્ટ પ્રસસદ્ધ થવાની તારીખ 16/09/2021 

તસૃતય રે્રીટ લલસ્ટર્ાાં પસાંદગી પારે્લ 
સવદ્યાથીઓને કોજેન્ટર્ાાં ડટેા અપલોડ, 
વેરરરફકેશન, એનરોલરે્ન્ટ ફોર્મ અને ફી 
ભરવાની તારીખ 

17/09/2021 થી 21/09/2021 

(સર્ય 10:30 થી 1:30) 

પ્રવેશની સાંપરૂ્મ પ્રરિયા પરૂ્મ થવાની તારીખ 29/09/2021 
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ખાસ નોંધ:  

1. ઉક્ત કાયમિર્ ર્ાત્ર આપની સરળતા ર્ાટે મકૂવાર્ાાં આવેલ છે. જેર્ાાં રે્રીટની તારીખ એ અંદાજજત તારીખ છે. 
પરરસ્સ્થસત અને સાંજોગો અનસુાર આ કાયમિર્ ર્ાાં ફેરફાર થઈ શકે છે.  

2. દરેક રે્રીટ પ્રસસદ્ધ થયે જે-તે રે્રીટ સબાંધી સવગતવાર સચુના રે્રીટ સાથે મકુવાર્ાાં આવશે.  

3. જે રે્રીટના પ્રસસધ્ધ થયે થી સીટ ભરાઈ જશે તે રે્રીટ બાદ ના રે્રીટ નો કાયમિર્ આપોઆપ રદ થશે.                
(દા.ત. રે્રીટ 3 થી બધી ખાલી રહતેી સીટ ભરાઈ જશે તો રે્રીટ-4 કે તેના પછી ના રે્રીટ પ્રસસધ્ધ કરવાર્ાાં નહીં 
આવે અને એડસર્શન ની કાર્ગીરી પરૂ્મ થશે.) અને જો વધ ુરે્રીટ પ્રસસધ્ધ કરવાની જરૂરરયાત જર્ાશે તો નવો 
કાયમિર્ ફરી થી કોલેજ વેબસાઇટ પર પ્રસસદ્ધ કરવાર્ાાં આવશે.  

4. બી. એ. સેરે્સ્ટર-1 શૈક્ષલર્ક કાયમ ની શરૂઆત અંગે વધ ુર્ારહતી જે-તે સર્યે કોલેજ WEBSITE પર મકુવાર્ાાં આવશે.  


