
GUAC – PG (M.Com) Commerce Semester - I, 2022 
Admission Process Schedule (Key Dates)  

 

બધાજ પ્રવેશવચંિત માટે અંતતમ રાઉન્ડ 
 

(Inter-Se-Merit Round) 
 

www.gujaratuniversity.ac.in OR  https://oas2022.guadmissions.in 
 

Sr. 

No 
Activities Dates 

1 
Submit Physical Registration form with necessary documents to 

various Colleges for participating Inter-Se-Merit Round 

10-08-2022 

to 

17-08-2022 

2 Declaration of Merit list on College Notice Board 22-08-2022 

3 Collection of Fees and Original documents at College level 

23-08-2022 

to 

27-08-2022 

4 Display of vacant seats at College 29-08-2022 

5 
Submit Final Admitted List of the Students to GUAC for 

Endorsement 

30-08-2022 

to 

02-09-2022 

Note: 

 

 

 
● The entire above schedule is subject to change by GUAC. 

● University will continue the Admission process based on merit for 

all the available seats in Colleges/Intuitions. 

- PG (M.Com) Commerce, GUAC 2022 

http://www.gujaratuniversity.ac.in/
https://oas2022.guadmissions.in/
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GUAC – PG Commerce Semester - I,2022 
MCOM SEMESTER – I, 2022 

પ્રવેશ વચંિત વવધાર્થીઓ માટે  
Inter-se-merit ની પ્રવેશ અંગેની સિૂનાઓ 

 
Key Dates મા ંદશાાવેલ તારીખ-સમય મજુબ નીિેની કાયાવાહી કરવી 

  
1. જે વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન પ્રિેશ ફોર્મ પરૂ્મ ભરેલ હશે, તેિાપ્રિેશર્થી િચંિત વિદ્યાર્થીઓ આ રાઉન્ડર્ા ં

ભાગ લઇ શકશે. પ્રિેશ િચંિત હોય તેિા જ વિદ્યાર્થીઓ આ રાઉન્ડર્ા ંભાગ લઇ શકશે.  
2. રીશફલીંગ રાઉન્ડ બાદ જે ત ે કોલેજની / કેટેગરીની ખાલી બેઠકોની યાદી િેબસાઈટ પર                  

તા.10/08/2022ના રોજ પ્રવસદ્ધ કરિાર્ા ંઆિશે. 
3. વિધાર્થીઓએ તારીખ 10/08/2022 કે તે પછીની તારીખન  ંનવ  ંરજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ની વપ્રન્ટ આઉટ લેિાની 

રહશેે.અને જે તે કોલેજ/પી જી સેન્ટરર્ા ંઆપિાની રહશેે 
4. િેબસાઈટ પ્રવસદ્ધ કરિાર્ા ં આિેલ બેઠકો તેર્જ વિદ્યાર્થીની પસદંગી મ જબ જે તે કોલેજ/પી જી 

સેન્ટરર્ા ં રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ તર્થા જરૂરી ડોક્ય રે્ન્્સ વનયત સર્યર્યામદાર્ા ં (કી ડે્સ મ જબ) જર્ા 
કરાિિા. 

5. જે ત ે કોલેજ/પી જી સેન્ટરર્ા ં જર્ા ર્થયલે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મર્ા ં દશામિેલ ર્ેરીટ/ર્ાર્કસમ/કેટેગરી(EWS), 
વિદ્યાર્થીએ રજ  કરેલ ડોક્ય રે્ન્્સ સારે્થ િેક કરીને કી ડે્સ મ જબ કોલેજ/પી જી સેન્ટરના નોટીસ બોડમ 
પર પ્રિેશ યાદી રે્રીટ મ જબ મ કિાર્ા ંઆિશે, અને પ્રિેશ ફી લેિાર્ા ંઆિશે. નોટટસબોડમ પર મ કેલ 
રે્રીટ યાદીન  ંઆિાયમશ્રીએ ચ સ્ટ્તપર્ ેપાલન કરિાન  ંરહશેે ત્યારબાદ જ પ્રિેશ ફી લેિાન  ંરાખવ  ં

6. કોલેજો/પી જી સને્ટરએ ઉર્કત પ્રટિયા દ્વારા રે્રીટ મ જબ પ્રિેશ ફાળિીને GUACર્ા ંપ્રિેશ યાદી એન્ડોસમ 
કરાિિાની રહશેે ત્યારબાદ જ વિદ્યાર્થીઓના પીજી રજીસ્ટ્રેશનની પ્રટિયા ર્થઇ શકાશે. Endorsement 
કરાિવ  ંફરજજયાત છે, એ વસિાય વિદ્યાર્થી ન  ંએડવર્શન કન્ફર્મ ર્થશે નટહ એટલ ેપી જી રજજસ્ટ્રેશન ર્થશ ે
નટહ એની ખાસ નોંધ લેિી 

7. પ્રિેશ ર્ાટેની ટોકન ફી સટહતની તર્ાર્ ફી વિદ્યાર્થીએ પ્રિેશ ર્ળેલ જે તે કોલેજ/પી જી સેન્ટરર્ા ં
ભરિાની રહશેે, જો GUAC ઓનલાઇન પ્રિશે કાયમિાહીર્ા ંકોઈપર્ રાઉન્ડર્ા ંઓનલાઈન ફી ભરેલ હશ ે
તો પ્રિેશ કાયમિાહીને અંતે GUAC દ્વારા તે ફી પરત કરિાર્ા ંઆિશે. 
 

 
 
GUAC 


