
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી  
આણદં 

 

ધોરણ – ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ પછીના કૃવિ સલંગ્ન સ્નાતક કક્ષાના બી-ટેક (ફૂડ ટેક્નોલોજી), બી-ટેક (કૃવિ ઈજનેરી) અને  
બી-ટેક (એગ્રી. ઇન્ફોરે્મશન ટેક્નોલૉજી)અભ્યાસકર્મોર્મા ંરૂબરૂ પ્રિેશ કાયયક્રર્મ –શૈક્ષણણક િિય ૨૦૨૨-૨૩ 

 

    આણદં કષૃિ યષુિવષસિટી અંતર્ગત ધોરણ – ૧૨ ષવજ્ઞાિ પ્રવાહ પછી ચાલતા બી-ટેક (ફૂડ ટેક્િોલોજી) બી-ટેક (કષૃિ ઈજિેરી) 
અિે બી-ટેક (એગ્રી. ઇન્ફોરે્મશિ ટેક્િોલૉજી)અભ્યાસકર્મ ર્માટે પાચર્મા ંરાઉન્ડ બાદ ખાલી રહતેી જગ્યાઓ ર્માટે રૂબરૂ કાઉન્સેલીર્ દ્વારા 
પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવાર્મા ંઆવશે. પ્રવેશ રે્મળવવા ઇચ્છતા ઉરે્મદવારો ર્માટે િીચે કોષ્ટક તેર્મજ વેબસાઈટ www.aau.in પર મકુાયેલ 

કાયગિર્મર્મા ંદશાગવેલ તારીખ અિે સર્મય પ્રર્માણે િીચે દશાગવેલ ટકાવારી ધ્યાિે લઇ, રે્મરીટ મજુબ પ્રવેશિી કાયગવાહી કરવાર્મા ંઆવશે. 

જેથી તેઓએ વેબસાઇટ પર મકેુલ ફોર્મગ ભરી તર્માર્મ અસલ પ્રર્માણપત્ર, પ્રર્માણપત્રોિી એક િકલ અિે પ્રવેશ ર્માટે જરૂરી ફી 
(ષવદ્યાથીઓએ ર્માટે રૂ. ૧૩,૭૦૦/- અિે ષવદ્યાથીિીઓ ર્માટે રૂ. ૮૭૦૦/-) સાથે હાજર રહવે ુ.ં  

 િીચે જણાવેલ ટકાવારી મજુબ રૂબરૂ પ્રવેશ ર્માટે હાજર રહવેા ઉરે્મદવારોિે જણાવવાર્મા ંઆવે છે. 
અભ્યાસિર્મ કોલેજ નુ ંિાર્મ પ્રવેશ લાયકાત 

બી-ટેક  
(ફૂડ ટેક્િોલોજી) 

ફૂડ પ્રોસેષસિંર્ ટેક્િોલૉજી એન્ડ બાયો એિજી ર્મહાષવદ્યાલય, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી,આણદં 

 

૧. ધોરણ-૧૨ સાયન્સિા Physics, 
Chemistry, Mathematics / Biology 
ષવિયિા ર્માત્ર થીયરી ગણુિા ટકા ધ્યાિે 

લેવાર્મા ંઆવશે. 
૨. GEN/SEBC ઉરે્મદવારોએ ઓછાર્મા ં
ઓછા ૪૦% ગણુ (૩૦૦ ર્માથંી ૧૨૦ 

ગણુ) અિે ST, SC ઉરે્મદવારોએ 

ઓછાર્મા ંઓછા ૩૫% ગણુ (૩૦૦ ર્માથંી 
૧૦૫ ગણુ) રે્મળવેલ હોય તેર્મજ ચાલ ુ

વિે ગજુકેટ આપેલ હોય તેવા 
ષવધાથીઓ જ પ્રવેશ ર્માટે લાયક ર્ણાશે.    

બી-ટેક  
(કૃષિ ઈજિેરી) 

 

કૃષિ ઈજિેરી અિે ટેક્િોલૉજી ર્મહાષવધાલય, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી,ર્ોધરા  

 

બી-ટેક 
 (એગ્રી.આઇ. ટી) 

 

એગ્રી. ઇન્ફોરે્મશિ ટેક્િોલૉજી ર્મહાષવદ્યાલય, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં 

 
 

 
 
 

 
તારીખ:02/12/2022 

 ક્રરપોક્રટિંર્ સર્મય: સવારે : 8.30 કલાકે                                       કાઉન્સેલીંર્ સર્મય : સવારે : 10.00 કલાકે 
 

ખાસ િોંધ :- 
૧. સદર કોિગર્મા ંપ્રવેશ ર્માટે  અર્ાઉ અરજી િ કરેલ હોય તેવા ષવદ્યાથીઓ પણ રૂબરૂ ભાર્ લઈ શકશે.   
૨. ઉરે્મદવારોિે ઉપલબ્ધ ખાલી બેઠકો ઉપર રે્મરીટિા આધરે જ પ્રવેશ આપી શકાશે. 
૩.  રૂબરૂ પ્રવેશ ર્માટે આવતા તર્માર્મ ઉરે્મદવારોિે પ્રવેશ ર્મળશે જ તે અંરે્િી ખાત્રી પ્રવેશ સષર્મષત /કોલેજ આપતી િથી.    
૪. ઉરે્મદવારોએ સ્વ ખચે આવવાનુ ંરહશેે. 
૫. કાઉન્સેલીંર્ સર્મય બાદ ર્મોડા આવિાર ષવધાથીિે  પ્રવેશ આપવાર્મા ંઆવશે િહીં જેિી િોધ લેવી. 
૬. કાઉન્સેંલીર્ સ્થળે પ્રવેશ રે્મળવિાર ષવદ્યાથીઓએ જરૂરી ફી રોકડર્મા ંભરવાિી રહશેે. 
                 
          કુલસચચવ, આણદં કષૃિ યષુિવષસિટી, આણદં 

 

રૂબરૂ પ્રવેશ ર્માટેનુ ંસ્થળ –  ફૂડ પ્રોસેષસિંર્ ટેક્િોલૉજી એન્ડ બાયો એિજી ર્મહાષવદ્યાલય,  

                                          આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી,આણદં 

http://www.aau.in/


  

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણદં-૩૮૮૧૧૦( ગજુરાત) 

 

                               
 ૧. ષવદ્યાર્થીનુ ંિામ (ધોરણ ૧૨િી માર્કશીટ મજુબ) :   

૨. ષિતાનુ ંિામ  :  

૩. માતાનુ ંિામ  :  

૪. ધોરણ ૧૨ િાસ ર્રેલ ષશક્ષણ બોર્ક  :   

૫. ધોરણ િાસ ર્રેલ વિક :   

૬. કુલ માર્કસ  :  

૭. મેળવેલ માર્કસ  :  

૮. મખુ્ય િાચં ષવિયોમા ંમેળવેલ માર્કસ  :  SUBJECT THEORY 
MARKS 

૧. CHEMISTRY  

૨. PHYSICS  

૩. BIOLOGY  

૪. MATHEMATICS  

૫. ENGLISH  

૬. GUJCET(2022)  

૯. સરિામુ ં :  
 

 

૧૦. મોબાઈલ િબંર  :  

૧૧. ઈમેલ એડ્રસે :  

૧૨. જાષત (સ્ત્રી/પરુુિ) :  

૧૩. જન્મ તારીખ  :  

૧૪. ગજુરાતિા ંરહવેાસી છો ? હા/િા :  

૧૫. રાષ્ટ્રીયતા :  

૧૬. રે્ટેગરી (General/SC/ST/SEBC/EWS) 
જાષતિા દાખલા િબંર તર્થા ઇસ્ય ુર્થયા તારીખ 
અિે SEBC જાષતિા હોય તો િોિ ક્રિમીલેયર 
દાખલા િબંર તર્થા ઇસ્ય ુર્થયા તારીખ  

:  

  

 
 

     આર્થી હુ ં ખાતરી આપુ ં છ ં રે્, ઉિરોક્ત ફોમકમા ં મે ભરેલી માક્રહતી સપંણૂકિણે સાચી છે અિે મારી જાણ અિે 
માન્યતા મજુબ બરાબર છે. અિે મે મારા માતા ષિતા/વાલીિી સમંષત મેળવી આ અરજી ર્રેલ છે. જો મિે 
યષુિવષસિટીિી ર્ોલજમા ંપ્રવેશ મળે તો હુ ંિીષત ષિયમોનુ ંચસુ્તિણે િાલિ ર્રીશ. તેિી બાહેંધરી આપુ ંછ.ં 

 

 

અરજી ફોમક સાર્થે સામેલ ર્રવાિા પ્રમાણિત્રોિી િર્લોિી યાદી   વિદ્યાર્થીની સહી.......................................... 
૧. ધોરણ-૧૨િી માર્કશીટિી િર્લ,  
૨. ગજુરે્ટિી માર્કશીટિી િર્લ 
૩. શાળા છોર્યાનુ ંપ્રમાણિત્ર   
૪. આધાર ર્ાર્કિી િર્લ  
૫. જાષત અંગેનુ ંપ્રમાણિત્રિી િર્લ, SEBC હોય તો િોિ ક્રિષમલેયર પ્રમાણિત્રિી િર્લ 

 

સ્નાતક કક્ષા પ્રિેશ 2022-23 
પ્રિેશ અરજી ફોર્મ 

 

 

(તાજેતરનો 

પાસપોર્મ  સાઇઝનો 
ફોર્ો) 

ફોર્મ ફી રૂ.૩૦૦/- 


