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ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ છીના કૃવિ સંગ્ન સ્નાતક કક્ષાના ફી-ગૃના અભ્યાસક્રમોમા ં
ઓનાઇન કેન્દ્રિય પ્રિેશ કાયયક્રમ : શૈક્ષણણક િિય ૨૦૧૮-૧૯ 

ગજુયાત યાજ્મની આણદં, જુનાગઢ, નલવાયી તથા વયદાયકૃષનગય દાતંીલાડા 
કૃષ યષુનલષવિટીઓભા ંધોયણ-૧૨ (ષલજ્ઞાન પ્રલાશ વાથ)ે ઉતીણણ થમરે ષલધાથીઓ ભાટે કૃષ 
વરંગ્ન સ્નાતક કક્ષાના ફી-ગૃના જ  ષલષલધ અભ્માવક્રભોભા ં પ્રલળે ાત્રતા ધયાલતા 
ઇચ્છુક ઉભદેલાયો ભાટે લણ  ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન પ્રથભ લણભા ંપ્રલળે  ભેલલા ભાટે 
ઓનરાઈન પ્રલળે અયજીત્રક બયલા ભાટે લફેવાઇટ http://b.gsauca.in દ્વાયા ઓનરાઇન 
અયજી પી ડેફીટકાડણ/કે્રડીટકાડણ/નટેફેંકીંગ અથલા  ફને્ક ચરણની ષપ્રન્ટ તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૮ 
થી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ દયમ્માન  ભેલી એચ.ડી.એપ.વી. ફને્કની  કોઈણ ળાખાભા ં
કાભકાજના વભમ દયમ્માન (જાશયે યજાના દદલવ ષવલામ) નીચ ેદળાણલરે પ્રોગ્રાભ કેટેગયી 
અભ્માવક્રભોભા ંપ્રલળે ભેલલા ઇચ્છુક ઉભદેલાયોએ પ્રોગ્રાભ કેટેગયી પ્રભાણ ેઅરગ-અરગ 
અયજી પી ટેે (ચરણ) રૂ.૨૦૦ /- બમાણ ફાદ ઓનરાઈન પોભણ બયી ળકાળ.ે તભેજ પ્રલળે 
પ્રદક્રમા ણ ઓનરાઇન થળ.ે 
    અયજી ત્રક નીચ ેદળાણલરે પ્રોગ્રાભ કેટેગયીના અભ્માવક્રભ પ્રભાણ ેઅરગ બયલાનુ ંયશળે.ે  

પ્રોગ્રામ કેટેગરી 'B' ગ્રુના સંગ્ન અભ્યાસક્રમો અરજી પી ની રકમ (ચણ) 
૧. B.V.Sc. & A.H. રૂ.૨૦૦/- 
૨. B. Sc. (Hons.) Agriculture 

રૂ.૨૦૦/- 
B. Sc. (Hons.) Horticulture 

B. Sc. (Hons.) Forestry 

B. Tech. (Biotechnology) 

૩. B.F.Sc. (Fisheries Science)   રૂ.૨૦૦/- 
પ્રલળે અંગેની વપંણૂણ ષલગતલાય ભાદશતી http://b.gsauca.in યથી ભેલી ળકાળ.ે 

પ્રલળે અંગેની અદ્યતન  ભાદશતી ઉયોક્ત લફેવાઇટ ઉયથી ભેલી રલેાની યશળે.ે જેની 
લારી/ષલદ્યાથીઓએ નોંધ રલેા ષલનતંી . પ્રલળે કાભગીયી અંગેની ષલગતો ભાત્ર ઉય 
જણાલરે લફેવાઇટ ઉયથી જ ભેલી રલેાની યશળે.ે શલ ેછી આ અંગે કોઈ જાશયેાત 
આલાભા ંઆલળ ેનશી.     
અગત્યની સચૂના:  
(૧) વદય અભ્માવક્રભોભા ંપ્રલળે ભાટે ચાલ ુલ ે GUJCET આરે શોલી જરૂયી છે. 
(૨) સ્નાતક કક્ષાના અભ્માવક્રભોની ભાદશતી પસુ્સ્તકા લફેવાઇટ www.b.gsauca.in યથી 

ષલનામલુ્મ ેડાઉનરોડ કયી ળકાળ ેઅથલા ભાદશતી પસુ્સ્તકાની ષપ્રન્ટ કોી જે ત ેશલે્ 
વને્ટય ય રૂ.૫૦/- ચકૂલીન ેભેલી ળકાળ.ે  

(૩) ફી. ટેક. (એગ્રીકલ્ચયર ઈન્પભળેન ટેકનોરોજી , આણદં) અભ્માવક્રભભા ં ‘એ’ ગૃ 
તથા ‘ફી’ ગૃના ઉભદેલાયો પ્રલળેાત્ર છે. જેથી આલા ઉભદેલાયોએ ‘એ’ ગૃના 
અભ્માવક્રભભા ંએડભીળન ભાટે ઓનરાઈન પોભણ બયલાનુ ંયશળે.ે ( ‘એ’ ગ્રુની પ્રલળે 
કાભગીયી નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, નલવાયીન ેવોંામરે છે.)   

(૪) ષલદ્યાથીએ શલે્ વને્ટય ખાત ેપોભણ લદેયદપકેળન કયાવ્મા ફાદ ચોઈવ પીરીંગ કયલી 
પયજીમાત છે. અન્મથા ભયેીટમાદીભા ંવભાલળે થળ ેનશીં.   

 

તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૮                                 કુવત અને નોડ અવધકારી (ફી-ગ્રુ પ્રિેશ)                                                                             
                                  આણદં કૃવિ યવુનિવસિટી,આણદં 
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