
ADMISSION FOR BSC / FIVE YEAR INTEGRATED 

COURSES 2022-23 

Notice: 

Registration information 

 
 Candidates must have to read the admission information 

booklet for B.Sc./Five year integrated M.Sc. & M.B.A. 
admission process. It is very useful for choice of subjects 
and colleges details( Medium,Fees,Hostel Facilities etc). 

 

ઉભેદલાયોએ B.Sc. / Five year integrated M.Sc. & M.B.A.ભાાં 
એડમભળન ભાટે પ્રલેળ ભાહશતી પસુ્તતકા લાાંચલી આલશ્મક છે, જે મલમોની વાંદગી 
અને કોરેજોની મલગતો ( ભાધ્મભ, પી, શોતટેર સમુલધાઓની ભાહશતી ભાટે) ખફૂ જ 
ઉમોગી છે. 
 

 Online registration is compulsory for admission in  any 
college/department affiliated with Gujarat University. 

Admission portal link: https://oas2022.guadmissions.in/ 

ગજુયાત યમુનલમવિટી વાથે વાંરગ્ન કોઈણ કોરેજ/મલબાગભાાં પ્રલેળ ભાટે ઓનરાઈન 
યજજતરેળન પયજજમાત છે. 

 ઓનરાઈન ોટટર  :  https://oas2022.guadmissions.in/   

  
 

The Online admission registration will start from 06-06-
2022. 

ઓનરાઈન પ્રલેળ યજજતરેળન 06-06-2022 થી ળરૂ થળે. 

 The candidate has to complete the registration process by 
uploading all the relevant / required documents by 
successfully online paying the (non-refundable) registration 
fees of Rs.125 / -. 

https://oas2022.guadmissions.in/
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Note: Any caste certificate for admission under reservation 
category must be issued by Govt. of Gujarat. 

  ઉભેદલાયે તભાભ વાંફાંમધત / જરૂયી દતતાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયલા અન ે

INR 125/- (નોન-યીપાંડેફર) યજજતરેળન પી વપતાપલૂટક પક્ત ઑનરાઇન ચકૂલીન ે
યજજતરેળન પ્રહિમા પણૂટ કયલાની યશળેે. 
 

નોંધ: અનાભત શ્રેણી શઠે પ્રલેળ ભાટે કોઈણ જામત પ્રભાણત્ર ગજુયાત વયકાય 
દ્વાયા જાયી કયલાભાાં આલવુાં આલશ્મક છે. 

 There is no need to submit or verify any documents 
physically. The entire admission process and documents 
verification is completely online. 

કોઈણ દતતાલેજો બૌમતક યીતે વફમભટ કયલાની કે ચકાવણીની જરૂય નથી. વભગ્ર 

પ્રલેળ પ્રહિમા અને દતતાલેજોની ચકાવણી વાંપણૂટણે ઓનરાઈન છે. 

 Candidates shall visit the Gujarat university admission 
website https://oas2022.guadmissions.in/  regularly 
regarding various announcements, verification process, 
admission round schedules and other guidelines on day to 
day basis. 

ઉભેદલાયોએ ગજુયાત યમુનલમવિટીની પ્રલેળ લેફવાઇટ  

https://oas2022.guadmissions.in/  ની દયયોજ મલમલધ સચૂનાઓ , 

પ્રલેળ પ્રહિમા યાઉન્ડના વભમત્રક અને અન્મ ભાગટદમળિકાઓ અંગે મનમમભતણે 
મરુાકાત રેલી જોઈએ. 
 

GUAC-BSC-2022 

Date: 3, June 2022 
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