ુ રાત રાજ્યની કૃવિ યવુ નિવસિટીઓ
ગજ

www.aau.in

www.jau.in

www.nau.in

www.sdau.edu.in

ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ છીના કૃવિ સંગ્ન સ્નાતક કક્ષાના ફી-ગ ૃના અભ્યાસક્રમોમાં
ઓનાઇન કે ન્દ્રિય પ્રિેશ કાયયક્રમ : શૈક્ષણણક િિય ૨૦૧૮-૧૯
ગુજયાત યાજ્મની આણંદ, જુ નાગઢ, નલવાયી તથા વયદાયકૃષનગય દાંતીલાડા
કૃષ યુષનલષવિટીઓભાં ધોયણ-૧૨ (ષલજ્ઞાન પ્રલાશ વાથે) ઉતીણણ થમેર ષલધાથીઓ ભાટે કૃષ
વંરગ્ન સ્નાતક કક્ષાના ફી-ગ ૃના જ ષલષલધ અભ્માવક્રભોભાં પ્રલેળ ાત્રતા ધયાલતા
ઇચ્છુક ઉભેદલાયો ભાટે લણ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન પ્રથભ લણભાં પ્રલેળ
ભેલલા ભાટે
ઓનરાઈન પ્રલેળ અયજીત્રક બયલા ભાટે લેફવાઇટ http://b.gsauca.in દ્વાયા ઓનરાઇન
અયજી પી ડેફીટકાડણ /ક્રે ડીટકાડણ /નેટફેંકીંગ અથલા ફેન્ક ચરણની ષપ્રન્ટ તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૮
થી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ દયમ્માન
ભેલી એચ.ડી.એપ.વી. ફેન્કની
કોઈણ ળાખાભાં
કાભકાજના વભમ દયમ્માન ( જાશેય યજાના દદલવ ષવલામ) નીચે દળાણલર
ે પ્રોગ્રાભ કે ટેગયી
અભ્માવક્રભોભાં પ્રલેળ ભેલલા ઇચ્છુક ઉભેદલાયોએ પ્રોગ્રાભ કે ટેગયી પ્રભાણે અરગ-અરગ
અયજી પી ેટે (ચરણ) રૂ.૨૦૦ /- બમાણ ફાદ ઓનરાઈન પોભણ બયી ળકાળે. તેભજ પ્રલેળ
પ્રદક્રમા ણ ઓનરાઇન થળે.
અયજી ત્રક નીચે દળાણલર
ે પ્રોગ્રાભ કે ટેગયીના અભ્માવક્રભ પ્રભાણે અરગ બયલાનું યશેળ.ે
પ્રોગ્રામ કે ટેગરી
૧.
૨.

'B' ગ્રુના સંગ્ન અભ્યાસક્રમો

B.V.Sc. & A.H.

અરજી પી ની રકમ (ચણ)
રૂ.૨૦૦/-

B. Sc. (Hons.) Agriculture
B. Sc. (Hons.) Horticulture
B. Sc. (Hons.) Forestry

રૂ.૨૦૦/-

B. Tech. (Biotechnology)
૩.

B.F.Sc. (Fisheries Science)

રૂ.૨૦૦/-

પ્રલેળ અંગેની વંપ ૂણણ ષલગતલાય ભાદશતી http://b.gsauca.in યથી ભેલી ળકાળે.
પ્રલેળ અંગેની અદ્યતન ભાદશતી ઉયોક્ત લેફવાઇટ ઉયથી ભેલી રેલાની યશેળ.ે જેની
લારી/ષલદ્યાથીઓએ નોંધ રેલા ષલનંતી . પ્રલેળ કાભગીયી અંગેની ષલગતો ભાત્ર ઉય
જણાલેર લેફવાઇટ ઉયથી જ ભેલી રેલાની યશેળ.ે શલે છી આ અંગે કોઈ જાશેયાત
આલાભાં આલળે નશી.
અગત્યની સ ૂચના:
(૧) વદય અભ્માવક્રભોભાં પ્રલેળ ભાટે ચાલુ લે GUJCET આેર શોલી જરૂયી છે .
(૨) સ્નાતક કક્ષાના અભ્માવક્રભોની ભાદશતી પુસ્સ્તકા લેફવાઇટ www.b.gsauca.in યથી
ષલનામુલ્મે ડાઉનરોડ કયી ળકાળે અથલા ભાદશતી પુસ્સ્તકાની ષપ્રન્ટ કોી જે તે શેલ્
વેન્ટય ય રૂ.૫૦/- ચ ૂકલીને ભેલી ળકાળે.
(૩) ફી. ટે ક. (એગ્રીકલ્ચયર ઈન્પભેળન ટે કનોરોજી , આણંદ) અભ્માવક્રભભાં ‘એ’ ગ ૃ
તથા ‘ફી’ ગ ૃના ઉભેદલાયો પ્રલેળાત્ર છે . જેથી આલા ઉભેદલાયોએ
‘એ’ ગ ૃના
અભ્માવક્રભભાં એડભીળન ભાટે ઓનરાઈન પોભણ બયલાનું યશેળ.ે ( ‘એ’ ગ્રુની પ્રલેળ
કાભગીયી નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી, નલવાયીને વોંામેર છે .)
(૪) ષલદ્યાથીએ શેલ્ વેન્ટય ખાતે પોભણ લેદયદપકે ળન કયાવ્મા ફાદ ચોઈવ પીરીંગ કયલી
પયજીમાત છે . અન્મથા ભેયીટમાદીભાં વભાલેળ થળે નશીં.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૮

કુ વત અને નોડ અવધકારી (ફી-ગ્રુ પ્રિેશ)
આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટી,આણંદ

