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કૃિષ સલં  નાતક ક ાના અ યાસ મોમા ં વશે અગંનેી અગ યની તારીખો (Revised) 
PROVISIONAL KEY DATES SCHEDULE FOR UNDER GRADUATE ADMISSION 2022-23 

For latest updates see website www.gsauca.in / ug.gsauca.in   

Sr. 
No. 

Activities 
Date 

From To 
1 Display of online Information Booklet on the website www.gsauca.in / 

ug.gsauca.in   22/07/2022 
વેબસાઇટ (www.gsauca.in /ug.gsauca.in ) પર મા હતી પુિ તકાની ઉપલ ધતા   

2 Deposition of online application fee only through link given on 
www.gsauca.in /ug.gsauca.in  via Debit Card / Credit Card / Net Banking  

30/07/2022 09/09/2022 
વેબસાઇટ (www.gsauca.in /ug.gsauca.in )  પર આપેલ લ કથી ઓનલાઇન અર  ફી ડેબીટ 
કાડ/ ેડીટ કાડ/નેટ બક ગ ારા જ ભરી શકાશે.  

3 Filling of online application form, document uploding, submisssion of filled 
application form. Verification of application form will be carried out through 
online.  

30/07/2022 10/09/2022 િવ ાથ ઓએ ઓનલાઇન અર  ફોમ ભરવુ, જ રી માણ પ ો અને સંલ  ડો યુમે ટ અપલોડ કરવા 
અન ેભરેલ અર  ફોમ સબમીટ કરવુ. ડો યુમે ટનું ઓનલાઇન વેરીફીકેશન યુિનવિસટી ારા કરવામાં 
આવશે.  

4 Choice filling for the selection of colleges of the respective programme 
category after sucseesful online verification.  

01/08/2022 10/09/2022 
િવ ાથ ઓએ ભરેલ ઓનલાઇન અર  ફોમ અને અપલોડ કરેલા જ રી ડો યુમે ટનું ઓનલાઇન 
વેરીફીકેશન થયા બાદ ો ામ કેટેગરી મુજબ કોલેજ પસંદગી (ચોઇસ ફિલંગ). 

5 Display of Provisional Merit list and Result of Mock Round   
16/09/2022 

કામચલાઉ મરેીટ યાદી િસ  કરવી અન ેમોક રાઉ ડનુ ંપરીણામ   
6 Alteration of choices by the candidates for actual Admission  

16/09/2022 18/09/2022 
કોલેજ પસંદગી (ચોઇસ ફિલંગ)માં ફેરફાર કરવાની અંિતમ તારીખ.  

7 Declaration of First Allotment List : Round 1 
21/09/2022 

થમ કોલજે ફાળવણી યાદી  
8 Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the 

admission or participate in next round. 
(only for students who have alloted seat) 

21/09/2022 25/09/2022 જ ે િવધાથ ને ઓનલાઈન રાઉ ડમાં વેશ મળે છે. તણેે ઓનલાઇન ફી ભરવી ફર યાત છે અને  
ફાળવેલ કોલેજમા ં એડમીશન “ વીકાય” હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર થવંુ. જ ે િવ ાથ ને ફાળવેલ 
કોલેજ િસવાય પછીના રાઉ ડમા ંભાગ લેવો હોય તો તેને ફ ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની રહેશ.ે થમ 
પસંદગીની કોલેજમાં વેશ મળેવનાર િવધાથ એ કોલેજ ખાતે ફર યાત હાજર થવાનું રહે છે.  

9 Reporting at the respective College with Original Documents/ Certificates/ 
Testimonials and remaining fees  

21/09/2022 26/09/2022 
જ-ેતે કોલેજ ખાતે અસલ માણપ ો, સંલ  ડો યુમે ટ અન ે ફી ભરેલ રીસી ટ સાથે હાજર થવુ અને 
બાકીની ફી ભરવી.  

10 Display of vacant seats after Round-1 with cut of marks 
29/09/2022 

થમ રાઉ ડ બાદ ખાલી રહેતી બઠેકોની િવગતો (કટ ઓફ માકસ સાથે) ની યાદી 
11 Declaration of Second Allotment List : Round 2 

03/10/2022 
બી  કોલજે ફાળવણી યાદી  

12 Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the 
admission or participate in next round.  

03/10/2022 06/10/2022 
જ ે િવધાથ ને ઓનલાઈન રાઉ ડમાં વેશ મળે છે. તેણ ે ઓનલાઇન ફી ભરવી ફર યાત છે અને  
ફાળવેલ કોલેજમા ં એડમીશન “ વીકાય” હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર થવંુ. જ ે િવ ાથ ને ફાળવેલ 
કોલેજ િસવાય પછીના રાઉ ડમા ંભાગ લેવો હોય તો તેને ફ ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની રહેશ.ે થમ 
પસંદગીની કોલેજમાં વેશ મળેવનાર િવધાથ એ કોલેજ ખાતે ફર યાત હાજર થવાનું રહે છે. 
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13 Reporting at the respective College with Original Documents/ Certificates/ 
Testimonials and remaining fees  

03/10/2022 07/10/2022 
જ-ેતે કોલેજ ખાતે અસલ માણપ ો, સંલ  ડો યુમે ટ અન ે ફી ભરેલ રીસી ટ સાથે હાજર થવુ અને 
બાકીની ફી ભરવી.  

14 Display of vacant seats after Round-2 with cut of marks 
11/10/2022 

બી  રાઉ ડ બાદ ખાલી રહેતી બઠેકોની િવગતો (કટ ઓફ માકસ સાથે) ની યાદી  
15 Declaration of Third Allotment List : Round 3 

14/10/2022 
ી  કોલજે ફાળવણી યાદી  

16 Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the 
admission or participate in next round.  

14/10/2022 17/10/2022 
જ ે િવધાથ ને ઓનલાઈન રાઉ ડમાં વેશ મળે છે. તેણ ે ઓનલાઇન ફી ભરવી ફર યાત છે અને  
ફાળવેલ કોલેજમા ં એડમીશન “ વીકાય” હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર થવંુ. જ ે િવ ાથ ને ફાળવેલ 
કોલેજ િસવાય પછીના રાઉ ડમા ંભાગ લેવો હોય તો તેને ફ ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની રહેશ.ે થમ 
પસંદગીની કોલેજમાં વેશ મળેવનાર િવધાથ એ કોલેજ ખાતે ફર યાત હાજર થવાનું રહે છે.  

17 Reporting at the respective College with Original Documents/ Certificates/ 
Testimonials and remaining fees  

14/10/2022 18/10/2022 
જ-ેતે કોલેજ ખાતે અસલ માણપ ો, સંલ  ડો યુમે ટ અન ે ફી ભરેલ રીસી ટ સાથે હાજર થવુ અને 
બાકીની ફી ભરવી.  

18 Display of vacant seats after Round-3 with cut of marks 
21/10/2022 

ી  રાઉ ડ બાદ ખાલી રહેતી બઠેકોની િવગતો (કટ ઓફ માકસ સાથે)  
19 Declaration of Fourth and last online Allotment List : Round 4 

01/11/2022 
ચોથી અન ેઅિંતમ  ઓનલાઈન કોલજે ફાળવણી યાદી  

20 Deposition of fees in the Bank through online Banking to confirm the 
admission or participate in next round.  

01/11/2022 04/11/2022 
જ ે િવધાથ ને ઓનલાઈન રાઉ ડમાં વેશ મળ ે છે. તેણ ે ઓનલાઇન ફી ભરવી ફર યાત છે અને  
ફાળવેલ કોલેજમા ં એડમીશન “ વીકાય” હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર થવંુ. જ ે િવ ાથ ને ફાળવેલ 
કોલેજ િસવાય પછીના રાઉ ડમા ંભાગ લેવો હોય તો તેને ફ ત ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની રહેશ.ે થમ 
પસંદગીની કોલેજમાં વેશ મળેવનાર િવધાથ એ કોલેજ ખાતે ફર યાત હાજર થવાનું રહે છે.  

21 Reporting at the respective College with Original Documents/ Certificates/ 
Testimonials and remaining fees  

01/11/2022 05/11/2022 
જ-ેતે કોલેજ ખાતે અસલ માણપ ો, સંલ  ડો યુમે ટ અન ે ફી ભરેલ રીસી ટ સાથે હાજર થવુ અને 
બાકીની ફી ભરવી.  

22 Display of vacant seats after Round-4 with cut of marks 
10/11/2022 

ચોથા અને અંિતમ રાઉ ડ બાદ ખાલી રહેતી બઠેકોની િવગતો (કટ ઓફ માકસ સાથે)  
23 Decleration of Personal counselling round on the basis of vacant seats if any.  

17/11/2022 
ખાલી રહેતી બેઠકો માટે બ  કાઉ સેિલંગના કાય મ વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવશે. 

24 Commencement of Academic Term 
01/10/2022 

શૈ િણક સ ની શ આત 

 

 ઉપર દશાવેલ તારીખોમા ં ફેરફારને અવકાશ હોઈ છે ામાં છે ી મા હતી માટે વેબસાઈટ 

www.gsauca.in અથવા ug.gsauca.in  ની મલુાકાત લવેી. 

 ઉપરો ત તારીખોમા ંકોલજે ખાત ેહાજર થવાની તારીખોમા ં  હેર ર  આવતી હોય તો પણ િવ ાથ ઓ 

કોલેજ ખાતે હાજર થઇ શકશે.  
 


