ુ રાત રાજ્યની કૃષિ યષુ નવષસિટીઓ
ગજ
ડિપ્લોમામાાંથી ડિગ્રી અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ માટે ની જાહેરાત વિષ ૨૦૧૮-૧૯
ગુજરાત રાજ્યની ચારે ય કૃષિ યુષનવષસિટીમાાંથી ઉતીર્ણ થયેલ ત્રર્ વિણના ડિપ્લોમા કોિણના જે
ષવદ્યાથીઓ સાંલગ્ન ડિગ્રી કોિણમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા હોય અને તે માટેની ન્ય ૂનતમ લાયકાત
GEN/SEBC-5.5 OGPA તથા ST/SC-5.0 OGPA ધરાવતા હોય તેમર્ે www.b.gsauca.in વેબસાઇટ
ઉપરથી તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન HDFC બેન્કનુાં બેન્ક ચલર્ ઓનલાઈન
ભરી તેની ષપ્રન્ટ મેળવી HDFC બેન્કની કોઈપર્ શાખામાાં રૂ.૨૦૦/- ચલર્થી ભરવાના રહેશે. ત્યારબાદ
વેબસાઇટ www.b.gsauca.in ઉપર મ ૂકવામાાં આવેલ ફોમણ િાઉનલોિ કરી ષવદ્યાથીએ જે પોલીટેકષનક ખાતે
અભ્યાસ કયો હોય તે જ પોલીટેકષનકમાાં તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ સુધીમાાં રૂબરૂમાાં
જઈને ફોમણ ભરી અસલ પ્રમાર્પત્રોની ચકાસર્ી કરાવી તે જ પોલીટેકષનકમાાં ફોમણ જમા કરાવવાનુાં રહેશે.
લાયકાત ધરાવતા ષવદ્યાથીઓના નામ તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ વેબસાઇટ www.b.gsauca.in પર
મ ૂકવામાાં આવશે તે જ ષવદ્યાથીઓએ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ Online/OMR પધ્ધષતથી પ્રવેશ પરીક્ષા
માટે નીચે મુજબના સ્થળે હાજર રહેવાનુ રહેશે.
અ.નાં.

પોલીટે કષનક અભ્યાસક્રમ

૧

સ્નાતક અભ્યાસક્રમ

કૃષિ

કૃષિ

બાગાયત

બાગાયત

એગ્રી.કો.ઓપરે શન

બેનન્કિંગ એન્િ માકે ટીંગ
િીપ્લોમા

કાયષક્રમ

પરીક્ષાનુાં સ્થળ

પરીક્ષા

૧૨-૦૭-૨૦૧૮
૯.૩૦ કલાકે

કૃષિ

યુષનવષસિટી ભવન,

આર્ાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી,
આર્ાંદ

(ફક્ત નવસારી કૃષિ
યુષનવષસિટી માટે )

કાઉન્સેલલિંગ

૧૩-૦૭-૨૦૧૮

બાં.અ. કૃષિ મહા

ષવદ્યાલય, આર્ાંદ કૃષિ
યુષનવષસિટી, આર્ાંદ.

૦૯.૩૦ કલાકે

૨

ગૃહ ષવજ્ઞાન

પરીક્ષા

અસ્પી ગૃહ ષવજ્ઞાન

૧૨-૦૭-૨૦૧૮

ન્ય ૂટ્રીશન અને િાયેટેટીક્સ
કૉમ્યુષનટી સાયન્સ

મહાષવદ્યાલય,

૯.૩૦ કલાકે

સરદારકૃષિનગર

કાઉન્સેલલિંગ

૧૨-૦૭-૨૦૧૮
૧૬.૦૦ કલાકે

દાાંતીવાિા કૃષિ

યુષનવષસિટી, સ.કૃ.નગર.

પરીક્ષાનુાં પડરર્ામ અને મેરીટ યાદી તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ બપોર બાદ વેબસાઇટ
www.b.gsauca.in / નોડટસ બોિણ પર મ ૂકવામાાં આવશે અને પરીક્ષામાાં ૪૦%થી ઓછા ગુર્ મેળવનાર
ષવદ્યાથીઓને પ્રવેશ માટે લાયક ગર્વામાાં આવશે નહી. ઉતીર્ણ થયેલ ષવદ્યાથીઓની પ્રવેશ માટે લેલખત
પ્રવેશ પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગુર્ના ૪૦% અને તેમના િીપ્લોમાના OGPA ના ૬૦% ને ધ્યાને લઈ અંષતમ
મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે. તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ અને તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ જે-તે
અભ્યાસક્રમના રૂબરૂ કાઉન્સેલીંગ માટે ઉપરોક્ત જર્ાવેલ સ્થળે અને સમયે અચ ૂક ઉપસ્સ્થત રહેવાનુાં રહેશે.
જ્યાાંથી તેઓને સાંલગ્ન કોલેજની પ્રવેશ ક્ષમતાને ધ્યાને લઈ પ્રવેશ આપવામાાં આવશે અને ત્યારબાદ
જરૂરી પ્રમાર્પત્રો તેમજ ફી સાથે તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ સુધીમાાં ફાળવવામાાં આવેલ

કોલેજ ખાતે હાજર

થવાનુાં રહેશે.
તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮

નોિલ અષિકારી (બી-ગ્રુપ પ્રવેશ) અને કુ લપષત
આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી,આણાંદ.

