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       ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ અને કામધેન ુયષુનવષસિટી 
1. આણદં કષૃિ યષુનવષસિટી, આણદં - 388110

2. જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જુનાગઢ - 362001

3. સરદરકૃષિનગર દાતંીવાડા કૃષિ યષુનવષસિટી, સરદારરકૃષિનગર - 385506

4. નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી - 396450

5. કામધેન ુયષુનવષસિટી, ગાધંીનગર
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ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષ િઁટીઓ - આણદં  કૃષિ યષુનવષ િઁટી, આણદં; 

 રદાર કૃષિનગર દાષંતવાડા કૃષિ યષુનવષ િઁટી,  રદાર કૃષિનગર; 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષ િઁટી, જૂનાગઢ, નવ ારી કૃષિ યષુનવષ િઁટી, નવ ારી 

તથા કામધેન ુ યષુનવષ િઁટી, ગાધંીનગરમા ં ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના 

અભ્યા ક્રમોની તથા કોલેજોની માહિતી  

ફિજીક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથેમેટીક્સ  (એ - ગપૃ)
ક્રમ સ્ટ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસક્રમ કોલેજ અને યષુનવષસિટી
1 બી.ટેક. (ડેરી ટેકનોલોજી) શેઠ મ. છ. ડેરી ષવજ્ઞાન મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં

ડરેી ષવજ્ઞાન મિાષવદ્યાલય, કામધને ુયષુનવષ િટી, અમરેલી 
2 બી.ટેક. (એગ્રી. એન્જજી.) કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી મિાષવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય.ુ,  

જૂનાગઢ
કૃષિ ઇજનેરી મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ ગોધરા
કૃષિ ઇજનેરી મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ ડેડીયાપાડા

3 બી.ટેક. (ડેરી એન્જડ ફૂડ 
ટેકનોલોજી)

શ્રી જી.એન. પટેલ ડેરી ષવજ્ઞાન અને ફૂડ ટેકનોલોજી 
મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ  .કૃ.નગર

4 બી.ટેક. (ફૂડ પ્રો ે ીંગ 
ટેકનોલોજી)

ફૂડ પ્રો ે ીંગ ટેકનોલોજી મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં

5 બી.ટેક. (રીન્જયએુબલ એનજી 
એન્જડ એન્જવાનનમેન્જટલ એન્જજી.)

રીન્જયએુબલ એનજી એન્જડ એન્જવાનનમેન્જટલ એન્જજી., 
મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ  .કૃ.નગર

આકૃય ુ = આણદં કૃષિ યષુનવષ િટી
જૂકૃય ુ = જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષ િટી
નકૃય ુ = નવ ારી કૃષિ યષુનવષ િટી
 દાકૃય ુ=  રદાર કૃષિનગર દાષંતવાડા કૃષિ યષુનવષ િટી
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ફિજીક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી (બી - ગપૃ)

ક્રમ અભ્યાસક્રમ કોલેજ અને યષુનવષસિટી

1 
બી.વી.એ  ી. એન્જડ એ.એચ.

(વેટરનરી)

પશચુચહકત્ ા અને પશપુાલન મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં
પશચુચહકત્ ા અને પશપુાલન મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ 
 .કૃ.નગર
પશચુચહકત્ ા અને પશપુાલન મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ 
નવ ારી
પશચુચહકત્ ા અને પશપુાલન મિાષવદ્યાલય, જૂકૃય,ુ 
જૂનાગઢ

2 
બી.એ  ી. (ઓન ન) 
એગ્રીકલ્ચર

બ. અં. કૃષિ મિાષવદ્યાલય, આકૃય.ુ, આણદં
કૃષિ મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ, વ ો
કૃષિ મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ જબગુામ 
ચી.પ. કૃષિ મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ  .કૃ.નગર
કૃષિ મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ થરાદ
કૃષિ મિાષવદ્યાલય, જૂકૃય,ુ જૂનાગઢ
કૃષિ મિાષવદ્યાલય, મોટા ભડંાહરયા, જૂકૃય,ુ અમરેલી 
ન. મ. કૃષિ મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ નવ ારી
કૃષિ મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ ભરુચ
કૃષિ મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ, વઘઇ

3 
બી.એ  ી. (ઓન ન) 
િોટીકલ્ચર

આસ્પી બગાયત-વ-વનષવદ્યા મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ 
નવ ારી
બાગાયત મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ જગદુણ
બગાયત મિાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં
બગાયત મિાષવદ્યાલય, જૂકૃય,ુ જૂનાગઢ

4 બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્ટરી
આસ્પી બગાયત-વ-વનષવદ્યા મિાષવદ્યાલય, નકૃય,ુ 
નવ ારી

5 બી.એફ.એ  ી. મત્સ્ય ષવજ્ઞાન મિાષવદ્યાલય, જૂકૃય,ુ વેરાવળ

6 
બી.એ  ી. (એગ્રી 
બાયોટેકનોલોજી)

એગ્રીકલ્ચરલ બાયોટેકનોલોજી મિાષવદ્યાલય, 
અઠવા લાઇન, નકૃય,ુ સરુત 

7 બી.એ  ી. (બાયોટેકનોલોજી) બેચિક  ાયન્જ  અને હ્યમેુનીટીિ મિાષવદ્યાલય, 
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8 
બી.એ  ી. 
(માઇક્રોબાયોલોજી)

 રદરકૃષિનગર દાતંીવાડા કૃષિ યષુનવષ િટી, 
 .કૃ.નગર

9 બી.એ  ી. (બાયોકેમીસ્રી)

10 
બી.એ  ી. (ફૂડ ક્વોલીટી 
એસ્યોરન્જ )

શ્રી જી.એન. પટેલ ડેરી ષવજ્ઞાન અને ફૂડ ટેકનોલોજી 
મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ  .કૃ.નગર

ફિજીક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી/ મેથેમેટીક્સ (એ/બી ગ્રપુ)
ક્રમ અભ્યાસક્રમ કોલેજ અને યષુનવષસિટી

1 

બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચર 
ઈન્જફોમેશન 
ટેકનોલોજી) 

એગ્રીકલ્ચર ઈન્જફોમેશન ટેકનોલોજી કોલેજ, આકૃય.ુ, આણદં

ફિજીક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી/ મેથેમેટીક્સ (એ/બી ગ્રપુ)
ક્રમ અભ્યાસક્રમ કોલેજ અને યષુનવષસિટી

1 

બી.એ  ી. (ઓન ન) 
િોમ  ાયન્જ  એન્જડ 
ન્જયરુીશન

આસ્પી ગિૃ ષવજ્ઞાન-વ-પોિણ ષવદ્યા મિાષવદ્યાલય,  દાકૃય,ુ 
 .કૃ.નગર

નોંધ :
ષવજ્ઞાન પ્રવાિના ષવદ્યાથીઓને પ્રથમ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે ત્યારબાદ જો બેઠકો ખાલી રિશેે 
તો ષવજ્ઞાન પ્રવાિ ષ વાયના એટલે કે આટન , કોમ ન, ગિૃષવજ્ઞાન / કૃષિ વ્યવ ાયલક્ષી પ્રવાિના 
ષવદ્યાથી કે જેમણે ધો. 12 અંગે્રજી ષવિય  ાથે પા  કરેલ છે અથવા ધો. 10 અંગ્રેજી ષવિય  ાથ ે
પા  કયાન પછી બે કે ત્રણ વિનનો િોમ ાયન્જ  ડીપ્લોમા અભ્યા ક્રમ કરેલ છે તેમને પ્રવેશ 
આપવામા ંઆવશ.ે
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પ્રવેશ લાયકાત :
૧ બી.એ  ી. (ઓન ન) એગ્રીકલ્ચર / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોટીકલ્ચર / બી.ટેક. (એગ્રી. 

ઈન્જફોમેશન ટેકનોલોજી) / બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્રી / બી.એફ.એ  ી. / બી.એ  ી. 
(ઓન ન) િોમ ાયન્જ  એન્જડ ન્જયરુીશન /બીએ  ી.(એગ્રી બાયોટેક્નોલોજી), 
બીએ  ી.(બાયોટેક્નોલોજી)/ બી.એ  ી. (માઈક્રોબાયોલોજી) /બી.એએ . ી. (ફૂડ 
ક્વાચલટી એસ્યોરન્જ / બી.ટેક. (ડેરી ટેકનોલોજી) / બી.ટેક (એગ્રી.એન્જજી) / બી.ટેક. (ફૂડ 
પ્રો ે ીંગ ટેકનોલોજી) / બી.ટેક. (ડેરી એન્જડ ફૂડ ટેકનોલોજી) / બી.ટેક. (રીન્જયએુબલ એનજી 
એન્જડ એનવાનનમેન્જટલ એન્જજી.) સ્નાતક કક્ષાના અભ્યા ક્રમો માટે  
ઉમેદવાર ગજુરાતનો રિવેા ી િોવો જોઈએ અને તેણે ઉચ્ચતર માધ્યષમક ષશક્ષણ 
પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધો.12) ષવજ્ઞાન પ્રવાિના હફજીક્ , કેમેસ્રી, મેથેમેટીક્  /હફજીક્ , કેમેસ્રી,
બાયોલોજી/હફજીક્ , કેમેસ્રી, બાયોલોજી ગ્રપુ  હિત અંગે્રજી ષવિય  ાથે ગજુરાત બોડન 
અથવા યષુનવષ િટી ધ્વારા માન્જયતાપ્રાપ્ત અન્જય રાજ્યના બોડન કે યષુનવષ િટીમાથંી પા  કરેલ 
િોવી જોઈએ 
(૧) બી.એ  ી. (ઓન ન) એગ્રીકલ્ચર / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોટીકલ્ચચર / 

બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્ટરી / બી.એફ.એ  ી./બી.એ  ી. (ફૂડ કવોલીટી 
એસ્યોરન્જ ) / બી.એ  ી. (બાયોટેકનોલોજી) / બી.એ  ી. (માઈક્રોબાયોલોજી) 
/ બી.એ  ી. (બાયોકેમેસ્રી) અન ે બી.એ  ી. (એગ્રી 
બાયોટેકનોલોજી)/બી.એ  ી.(ઓન ન) િોમ  ાયન્જ  એન્જડ ન્જયરુીશીયન 
અભ્યા ક્રમો માટે ધો. 12ની પહરક્ષામા ંભૌષતક ષવજ્ઞાન, રા ાયચણક ષવજ્ઞાન અને 
જીવષવજ્ઞાન (ગ્રપુ-બી) ષવિયોની થીયરીમા ંકેટેગરી વાઈિ ઓછામા ંઓછા નીચે 
મજુબના ગણુ મેળવેલ િોવા જોઈએ. 

(i) અનસુચૂચત જાષતના ષવદ્યાથીઓ માટે 35%
(ii) અનસુચૂચત જનજાષતના ષવદ્યાથીઓ માટે 35%
(iii)  ામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત વગનના ષવદ્યાથીઓ માટે 40%
(iv) અન્જય તમામ ષવદ્યાથીઓ કે જે ષનયમોન ુાર પ્રવેશપાત્ર 

ગણાતા િોય
40%

(૨) બી.ટેક (એગ્રી.એન્જજી.) / બી.ટેક. (રીન્જયએુબલ એનજી એન્જડ 
એનવાનનમેન્જટલ એન્જજી) / બી.ટેક. (ડેરી એન્જડ ફૂડ ટેકનોલોજી) / 
બી.ટેક. (ડેરી ટેકનોલોજી) / બી.ટેક. (ફૂડ પ્રો ે ીંગ ટેકનોલોજી) 
અભ્યા ક્રમો માટે ધો. 12ની પરીક્ષામા ં ભૌષતક ષવજ્ઞાન, 
રા ાયચણક ષવજ્ઞાન અન ેગચણત (ગ્રપુ-એ) ષવિયોની થીયરીમા ં
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કેટેગરી વાઈિ ઓછામા ં ઓછા નીચે મજુબના ગણુ મેળવેલ 
િોવા જોઈએ.

(i) અનસુચૂચત જાષતના ષવદ્યાથીઓ માટે 35%
(ii) અનસુચૂચત જનજાષતના ષવદ્યાથીઓ માટે 35%
(iii)  ામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત વગનના ષવદ્યાથીઓ માટે 40%
(iv) અન્જય તમામ ષવદ્યાથીઓ કે જે ષનયમોન ુાર પ્રવેશપાત્ર 

ગણાતા િોય
40%

(૩) બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચર ઈન્જફોમેશન ટેકનોલોજી) અભ્યા ક્રમ માટે 
ધો. 12ની પહરક્ષામા ં હફજીક્ , કેમેસ્રી, બાયોલોજી (ગ્રપુ-બી) 
અથવા હફજીક્ , કેમેસ્રી, મેથેમેટીક્   (ગ્રપુ-એ) અથવા હફજીક્ ,

કેમેસ્રી, બાયોલોજી(પૈકી ગ્રપુ-એ અથવા ગ્રપુ-બી પૈકી જેમા ંવધ ુ
ગણુ મેળવેલ છે તેવા) ષવિયોની થીયરીમા ં કેટેગરી વાઈિ 
ઓછામા ંઓછા નીચે મજુબના ગણુ મેળવેલ િોવા જોઈએ.

(i) અનસુચૂચત જાષતના ષવદ્યાથીઓ માટે 35%
(ii) અનસુચૂચત જનજાષતના ષવદ્યાથીઓ માટે 35%
(iii)  ામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત વગનના ષવદ્યાથીઓ માટે 40%
(iv) અન્જય તમામ ષવદ્યાથીઓ કે જે ષનયમોન ુાર પ્રવેશપાત્ર 

ગણાતા િોય
40%

(૪) બી.એ  ી. (ઓન ન) િોમ ાયન્જ  એન્જડ ન્જયરુીશન અભ્યા ક્રમ માટે હફજીક્ , કેમેસ્રી,
બાયોલોજી (ગ્રપુ-બી) અથવા હફજીક્ , કેમેસ્રી, મેથેમેટીક્   (ગ્રપુ-એ) ષવિયની 
થીયરીમા ંઓછામા ંઓછા નીચે મજુબના ગણુ મેળવેલ િોવા જોઈએ.

(i) કોઈપણ કેટેગરી માટે - 35%
જો કે,

(ii) ષવજ્ઞાન પ્રવાિના ષવદ્યાથીઓને પ્રથમ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે ત્યારબાદ જો 
બેઠકો ખાલી રિશેે તો ષવજ્ઞાન પ્રવાિ ષ વાયના ંઆટન , કોમ ન, ગિૃષવજ્ઞાન, 
કૃષિ વ્યવ ાયલક્ષી પ્રવાિના ષવદ્યાથીઓ કે જેમણ ેધો.12 અંગ્રજેી ષવિય  ાથે 
ગજુરાત રાજ્યમાથંી પા  કરેલ છે તેઓને પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે.

(iii) ગજુરાત રાજ્યમાથંી બ ે વિનનો િોમ ાયન્જ  ડીપ્લોમા અભ્યા ક્રમ અથવા 
ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષ િટીમાથંી બે વિનનો ગિૃષવજ્ઞાન પ્રમાણપત્ર 
અભ્યા ક્રમ પા  કરેલ ષવદ્યાથીઓ કે જેમણે ધોરણ-10 ગજુરાત બોડન અથવા 
અન્જય માન્જયતા પ્રાપ્ત બોડનમાથંી અંગ્રેજી ષવિય  ાથે પા  કરેલ િોય તેઓ પણ 
પ્રવેશપાત્ર છે. 
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પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે નીચેના બોડનમાથંી પરીક્ષા પા  કરેલી િોવી જોઇએ : 
(અ) ગજુરાત બોડન                     અથવા

(બ) અન્જય બોડનમાથંી 10+2 પધ્ધતી અંતગનત ભૌષતક ષવજ્ઞાન, રા ાયચણક ષવજ્ઞાન, જીવ 

ષવજ્ઞાન અથવા ગચણત અને અંગ્રેજી ષવિય  ાથે ધો.12 ની પરીક્ષા પા  કરેલ 
િોવી જોઈએ. જેઓને પ્રો-રેટાને આધારે / સ્નાતક કક્ષાના અભ્યા ક્રમ માટે 
મધ્યસ્થ  કંલન  ષમષત નક્કી કરે તે પ્રમાણે પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. જો કે 
(i)  ેન્જરલ બોડન ઓફ  ેકન્જરી એજ્યકેુશન 
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે ગજુરાત રાજયમા ં આવેલ િોવી 

જોઇએ,   અથવા 
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે શાળા હદવ,દમણ અને દાદરા અને 

નગર િવેલીમા ંઆવેલી િોય પરંત ુ તેના મા-બાપ ગજુરાત રાજયના મળૂ 
રિવેા ી િોય. 

(ii) કાઉન્જ ીલ ઓફ ઈન્જડીયન સ્કલૂ ઓફ  ટીફીકેટ એકિામીનેશન, ન્જય ુહદલ્િી 
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે ગજુરાત રાજયમા ં આવેલ િોવી 

જોઇએ,    અથવા 
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે શાળા હદવ,દમણ અને દાદરા અને 

નગર િવેલીમા ંઆવેલી િોય પરંત ુ તેના મા-બાપ ગજુરાત રાજયના મળૂ 
રિવેા ી િોય. 

(iii) નેશનલ ઈન્જસ્ટીટયટુ ઓફ ઓપન સ્કુચલિંગ 
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે ગજુરાત રાજયમા ં આવેલ િોવી 

જોઇએ,    અથવા 
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે શાળા હદવ,દમણ અને દાદરા અને 

નગર િવેલીમા ંઆવેલી િોય પરંત ુ તેના મા-બાપ ગજુરાત રાજયના મળૂ 
રિવેા ી િોય. 

(iv) ઈન્જટરનેશનલ સ્કૂલ બોડન 
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે ગજુરાત રાજયમા ં આવેલ િોવી 

જોઇએ,   અથવા 
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાથંી ભણ યો િોય તે શાળા હદવ,દમણ અને દાદરા અને નગર 

િવેલીમા ંઆવલેી િોય પરંત ુતેના મા-બાપ ગજુરાત રાજયના મળૂ રિવેા ી િોય. 
(ક) ઉમેદવાર ગજુરાત રાજયના ષનિર તાલકુાનો રિવેા ી િોય અને ધોરણ-12 

પરીક્ષા  મિારાષ્ટ્ ર બોડનમાથંી પા  કરેલ િોય તેમજ પ્રવેશ માટેની શૈક્ષચણક 
લાયકાત ધરાવતો િોવો જોઇએ. જો કે, આવા અરજદારે થીયરી અને પે્રક્ક્ટકલના 
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જૂદા જૂદા ગણુ દશાનવતી માકનશીટ રજૂ કરવાની રિશેે તેમજ તેણે ચાલ ુ વિે 
(૨૦૧૫)ની GUJCET/JEE પરીક્ષા આપેલી િોવી જોઇએ. 

જે ઉમેદવારના માતા-ષપતા ગજુરાત રાજ્યના મળૂ વતની િોય અને ગજુરાત રાજ્યની 
બિાર કેન્જર  રકાર કે અન્જય રાજ્યની  રકારો,  ેના, કેન્જર કે અન્જય રાજ્ય  રકારોના બોડન કે 
ષનગમ અથવા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમા ંનોકરી કરતા િોય, તેણે ધોરણ-12  (ધો.12) ની પરીક્ષા 
તેના મા-બાપ નોકરી કરતા િોય તે રાજ્યમાથંી પા  કરી િોય અને GUJCET / JEE કે તેની 
 મકક્ષ રાજ્ય  રકાર ધ્વારા વખતોવખત માન્જય કરાયેલ પરીક્ષા ચાલ ુવિે (૨૦૧૫)ની 
પરીક્ષા આપેલી િોય તે પણ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને તેનો  માવેશ મેરીટ-ચલસ્ટમા ં
યોગ્ય જગ્યાએ કરવામા ંઆવશે.
ઉમેદવારે ધોરણ-12 ની પરીક્ષા પા  કરેલ િોય અને 

(I) ચાલ ુવિન (૨૦૧૫)ની GUJCET / JEE અથવા તનેી  મકક્ષ રાજ્ય  રકાર ધ્વારા 
વખતોવખત માન્જય કરાયેલ પરીક્ષા આપેલ િોય, અને 

(II) તેના મા-બાપ નીચે દશાનવેલ કેટેગરીમા ંનોકરી કરતા િોય, અને 

(III) તેના મા-બાપની બદલી ગજુરાત રાજયમા ંથઇ િોય અને રજીસ્ રેશન સઘુીમા ંફરજ 

પર િાજર થઇ ગયા િોય અને ત્ યા ં (રજીસ્રેશન) સઘુી ફરજ પર રિવેાના િોય 
તેઓ પણ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને તેમનો  માવેશ બીજા પ્રકારના મેરીટ – 
ચલસ્ટમા ંકરવામા ંઆવશ ે

માતષપતા/વાલીની નોકરીની કેટેગરી :
(a) કેન્જ ર  રકારના અષધકારી / કમનચારી, અથવા  
(b) કેન્જ ર  રકારના અને રાજય  રકારના જાિરે  ાિ ોના અષધકારી / કમનચારી,   અથવા 
(c) રાષ્ટ્ રીયકૃત બેંકના અષધકારી / કમનચારી,  અથવા 
(d) ગજુરાત રાજયમા ંઆવેલ UNO/ UNICEF/ WHO જેવી આતરંરાષ્ટ્ રીય  સં્ થાના અષધકારી / 

કમનચારી, અથવા 
(e) ગજુરાત કેડરના ભારતીય  નદી  ેવા, ભારતીય પોલી   ેવા, ભારતીય જગંલ  ેવાના અષધકારી 

/ કમનચારી કે જેઓ ગજુરાત રાજયમા ં કે ગજુરાત રાજય બિાર ડપે્ યટેુશન પર ફરજ બજાવે છે, 
અથવા 

(f) ગજુરાત રાજય  રકારના અષધકારી/ કમનચારી કે જેઓ વિીવટી કારણો ર ગજુરાત રાજય બિાર 
ફરજ બજાવ ેછે.   
જે ઉમેદવારે 

(i) ગજુરાત રાજ્યમા ંઆવેલી કોઈપણ જ્વાિર નવોદય ષવદ્યાલય યોજના અંતગનત ધોરણ 8 સધુી 
અભ્યા  કરેલ િોય અને  

(ii) ત્યારબાદ અન્જય રાજ્યમા ંઆવેલી જવાિર નવોદય ષવદ્યાલય યોજના અંતગનત જ અભ્યા  કરેલ 
િોય અને 
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(iii) ગજુરાત ષ વાયના રાજ્યમા ંઆવેલ નવોદય ષવદ્યાલય યોજના અંતગનત ધોરણ - 12 ની પરીક્ષા 
પા  કરેલ િોય અને 

(iv) ચાલ ુવિે (૨૦૧૫)મા ંGUJCET / JEE પરીક્ષા આપેલ િોય તે પણ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને 
તેનો   માવેશ પણ બીજા પ્રકારના મેરીટ ચલસ્ટમા ંકરવામા ંઆવશે. 

નોંધ : "જવાિર નવોદય ષવદ્યાલય" યોજના એટલે કે, જવાિર નવોદય ષવદ્યાલય યોજના કે જે 
રાષ્ટ્રીય શૈક્ષચણક પોલી ી િઠેળ કેન્જર  રકાર ધ્વારા વિન 1985-86 દરમ્યાન શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 
આ યોજના માનવ   ંાધન ષવકા  મતં્રાલયના ષશક્ષણ ષવભાગ અંતગનત ચાલતી નવોદય ષવદ્યાલય 
 ષમષત (સ્વાયત્ત  સં્થા) ધ્વારા  ચંાચલત છે. 
જે ઉમેદવારે ધોરણ - 12ની પરીક્ષા કૃષિ વ્યવ ાયલક્ષી પ્રવાિ અથવા ઉત્તર બષુનયાદી પ્રવાિ 
(કૃષિના ષવિયો  ાથે) હફજીક્ , કેમેસ્રી, બાયોલોજી અને અંગ્રેજી ષવિય  ાથ ેઆગળ જણાવલે 
ટકાવારીથી પા  કરેલ િોય તેઓ બી.એ  ી. (ઓન ન) એગ્રી / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોટીકલ્ચર / 
બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્ટરી / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોમ ાયન્જ  એન્જડ ન્જયરુીશન તથા બી.એ  ી. 
(એગ્રી બાયોટેકનોલોજી)મા ંપ્રવેશ મેળવી શકશે. 
જે ઉમેદવારે ધોરણ-12ની પરીક્ષા  કૃષિ વ્યવ ાયલક્ષી પ્રવાિ  ાથે અથવા પોસ્ટ બેચિક પ્રવાિ 
(કૃષિના ષવિયો  હિત)  ાથે પા  કરી િોય તોઓને માત્ર બી.એ  ી. (ઓન ન) એગ્રીકલ્ચર / 
બી.એ  ી. (ઓન ન) િોટીકલ્ચર / બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્ટરી / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોમ 
 ાયન્જ  એન્જડ ન્જયરુીશન અને બી.એ  ી. (એગ્રી બાયોટેકનોલોજી) અભ્ યા ક્રમોમા ં પ્રવેશ માટે 
વધારાના 5% ગણુ મળવા પાત્ર છે. 
ખેડતૂના પતુ્ર / પતુ્રી / ભાઇ / બિને / પૌત્ર / પૌત્રીને વધારાના 5% ગણુ મળવાપાત્ર છે. આ 
માટે ઉમેદવારે તેના ષપતા / માતા / દાદા (ષપત ૃપક્ષ) /દાદી (ષપત ૃપક્ષ) કે ભાઇ / બિને ગજુરાત 
રાજ્યમા ંખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે ત ેઅંગનેો ૭-૧૨/8-અ નો ચાલ ુનાણાકીય વિનનો દાખલો 
તેમજ જમીન ધારક અને ઉમેદવાર વચ્ચેનો  બંધં દશાનવતો દાખલો રજુ કરવાનો રિશેે. જો કે 
આવો ઉમેદવાર જે-તે અભ્યા ક્ર્મમા ંપ્રવેશ માટેની જરૂરી ઓછામા ંઓછી લાયકાત ધરાવતો િોવો 
જોઇએ. આ લાભ માત્ર બી.એ  ી. (ઓન ન) એગ્રીકલ્ચર / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોટીકલ્ચર /
બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્ટરી / બી.એફ.એ  ી./બી.એ  ી. (ઓન ન) િોમ  ાયન્જ  એન્જડ 
ન્જયરુીશન અને બી.એ  ી. (એગ્રી બાયોટેકનોલોજી) અભ્ યા ક્રમોમા ંપ્રવેશ માટે જ મળવા પાત્ર છે. 
ગજુરાત રાજ્યના માછીમાર જાષતના  / માછીમારના પતુ્ર / પતુ્રી / ભાઇ / બિને / પૌત્ર / પૌત્રીન ે
વધારાના 15% ગણુ મળવાપાત્ર છે. જે માટે ઉમેદવારે તે પોતે  / તેના માતા કે ષપતા / દાદા કે દાદી 
(ષપતપૃક્ષ) / ભાઈ કે બિને માછીમારીનો ધધંો અથવા તેના ઉત્પાદનમા ં કંળાયેલા છે તે મતલબનુ ં
માન્જય  ત્તાધીશનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરિશેે. આ લાભ માત્ર બી.એફ.એ  ી. અભ્ યા ક્રમમા ંપ્રવેશ 
માટે જ મળવા પાત્ર છે. જો કે આવા ઉમેદવાર પ્રવેશ માટેની ઓછામા ંઓછી લાયકાત ધરાવતો િોવો 
જોઈએ. 
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(૨) બી.વી.એસસી. એન્ડ એ.એચ. (વેટરનરી) અભ્યાસક્રમમા ંપ્રવેશ 
માટેની લાયકાત 
ઉમેદવારે ધો.12ની પરીક્ષા ષવજ્ઞાન પ્રવાિના હફજીક્ , કેમેસ્રી, બાયોલોજી (ગ્રપુ - બી) અન ે
અંગે્રજી ષવિય  ાથે પા  કરેલ િોવી જોઈએ. ધો.12ના હફજીક્ , કેમેસ્રી, બાયોલોજી અન ે
અંગે્રજી ષવિયની થીયરી પરીક્ષાઓમા ંઓછામા ંઓછા નીચે મજુબના ગણુ મેળવેલ િોવા 
જોઈએ. 

(i) અનસુચૂચત જાતીના ષવદ્યાથીઓ માટે 40% 

(ii) અનસુચૂચત જનજાતીના ષવદ્યાથીઓ માટે 40% 

ફકત વેટરનરી કોલેજ, નવ ારી માટે અનસુચૂચત જનજાતીના 
ષવદ્યાથીઓ માટે 

35% 

(iii)  ામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાતવગનના ષવદ્યાથીઓ માટે 40% 

(iv) આ ષ વાયના ષવદ્યાથીઓ કે જે ષનયમોન ુાર પ્રવેશ મેળવવા પાત્ર છે 50% 

નોંધ 
1 પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે ચાલ ુવિનની GUJCET પરીક્ષા આપેલ િોવી જોઈએ 

પ્રવેશ - મેરીટ બનાવવા ચાલ ુવિનની GUJCET પરીક્ષામા ંમેળવેલ કુલ ગણુ ગણતરીમા ં
લેવામા ંઆવશ ે

2 સ્પોન્જ ડન ઉમેદવાર જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવાર મજુબની લાયકાત ધરાવતો િોવા 
જોઈએ 

3 બાયલેટરલ  એક્ ચેન્જજ કાયનક્રમ અંતગનત પ્રવેશ વેટરનરી કાઉન્જ ીલ િસ્તક રિશેે 
4 નીચે મજુબની ષવકલાગંતા ધરાવતા ઉમેદવાર (વેટરનરી કાઉન્જ ીલની 15% બેઠકો 

 હિત) બી.વી.એ  ી. એન્જડ એ.એચ. અભ્યા ક્રમમા ંપ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે નિી 
(a) કુલ શારીહરક ષવકલાગંતા (છાષત / સ્પાઈન  હિત) 50% કરતા ંવધારે િોય 
(b) પગની ષવકલાગંતા 50% કરતા ંવધારે િોય 
(c) િાથની ષવકલાગંતા િોય 
(d) દૃષ્ટ્ટીની ષવકલાગંતા અને  ાભંળવાની ષવકલાગંતા િોય 
(e) ક્રમશઃ વધતા જતા માયોપથેીિ જેવા રોગોથી પીડીત ઉમેદવાર િોય 
(f) વેટરનરીયનની ફરજો બજાવવામા ંબાધક ષવકલાગંતા િોય 

ઉંમર :
સ્નાતક કક્ષાના અભ્યા ક્રમોમા ંપ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ચાલ ુવિનની 31મી ડી ેમ્બરે 
ઓછામા ંઓછા 17 વિન પરુા કરેલા િોવા જોઈએ.  
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મેરીટ લલસ્ટ્ટ

બી.એ  ી. (ઓન ન) એગ્રીકલ્ચર / બી.એ  ી. (ઓન ન) િોટીકલ્ચર / બી.ટેક. (એગ્રી. 
ઈન્જફોમેશન ટેકનોલોજી) / બી.એ  ી. (ઓન ન) ફોરેસ્ટરી / બી.એફ.એ  ી. / બી.એ  ી. 
(ઓન ન) િોમ ાયન્જ  એન્જડ ન્જયરુીશન /બીએ  ી.(એગ્રી બાયોટેક્નોલોજી), 
બીએ  ી.(બાયોટેક્નોલોજી)/ બી.એ  ી. (માઈક્રોબાયોલોજી) / બી.ટેક. (ડેરી ટેકનોલોજી) / 
બી.ટેક (એગ્રી.એન્જજી) / બી.ટેક. (ફૂડ પ્રો ે ીંગ ટેકનોલોજી) / બી.ટેક. (ડેરી એન્જડ ફૂડ ટેકનોલોજી) 
/ બી.ટેક. (રીન્જયએુબલ એનજી એન્જડ એનવાનનમેન્જટલ એન્જજી.) સ્નાતક કક્ષાના અભ્યા ક્રમો માટે
GUJCET / JEE કે રાજ્ય  રકાર ધ્વારા માન્જય પરીક્ષા અને ધોરણ-12 (ષવજ્ઞાન 
પ્રવાિ)ની પરીક્ષામા ંભૌષતક ષવજ્ઞાન, રા ાયચણક ષવજ્ઞાન અને જીવષવજ્ઞાન / ગચણત 
ષવિયની ફક્ત થીયરીમા ંમેળવેલ કુલ ગણુના અનકુ્રમે 40% અને 60%.
બી.વી.એસસી. એન્ડ એ.એચ. અભ્યાસક્રમમા ંપ્રવેશ માટેનુ ંમેરીટ લલસ્ટ્ટ 
ફકત ચાલ ુવિે (૨૦૧૫)મા ંઆપેલ GUJCETની પરીક્ષામા ંમેળવેલ કુલ ગણુના 
આધારે

 DISCLAIMER 

રાજ્યની કષૃિ યષુનવષસિટીઓમાં ચાલતા ષવષવધ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશને લગતી તમામ સત્તા       
યષુનવષસિઁટીની આબાષિત રહશેે અને જરૂર પડય ેતેને બદલવાની સત્તા પણ યષુનવષસિઁટીની રહશેે. આપેલ 
મફહતી િક્ત માગગદશગન માટે છે. જેનો ઉપયોગ કાયદાકીય દસ્ટ્તાવેજ તરીકે કરી શકાશે  નહીં.    
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અનામત બેઠકો : 
 યષુનવષ િટી ધ્વારા પ્રવેશ માટે નીચે મજુબની બેઠકો અનામત રાખવામા ંઆવેલ છે : 

1  ભારતીય કૃષિ અન ુધંાન  સં્થા / વેટરનરી કાઉન્જ ીલના ઉમેદવારો માટે  15% 

2 ગજુરાત રાજ્યના ઉમેદવારો માટે 85% 

ગજુરાત રાજ્યના ઉમેદવારો માટેની બેઠકો નીચ ેદશાનવેલ કેટેગરી મજુબ અનામત રિશેે : 
અનસુચૂચત જાષત  7% આ કેટેગરીની અનામત બેઠકો 

એકબીજા મા ંતબદીલ થઈ શકશે. અનસુચૂચત જનજાષત  15% 

 ામાજજક અને શૈક્ષચણક  પછાત વગન (ઉન્નત વગનમા ં
સ્માષવષ્ટ્ઠ ન િોય તવેા)  

27% ગજુરાત રાજ્ય  રકાર ધ્વારા 
માન્જયતા પ્રાપ્ત 

ષવકલાગં 3% જે - તે કેટેગરીમા ં માષવષ્ટ્ઠ થશે 

 ેનામા ંકાયનરત અથવા  ેનામાથંી ષનવતૃ્ત કમનચારીના 
 તંાનો 

1% ----- 

કોઈપણ  જંોગોમા ંઆ ટકાવારીથી વધારે  ખં્યામા ં અથવા યષુનવષ િટી ધ્વારા નક્કી કરાયેલ જરૂરી 
લાયકાત કરતા ઓછી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારથી જે - તે કેટેગરીની બેઠકો ભરી શકાશે નિી. 

 પાર ી જાતી : 
1 ગજુરાત રાજ્યના વતની એવા પાર ી જાતીના ઉમેદવારો માટે 1 વધારીની બેઠક રાખવામા ં

આવેલ છે. જે અન્જય કેટેગરીમા ંતબહદલ થઈ શકશે નિીં.  
2 પાર ી જાતીની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે  ક્ષમ અષધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ 

કરવાનુ ંરિશેે. 
3 પાર ી જાતીની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તે મતલબનુ ં  ક્ષમ અષધકરીનુ ં

પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરિશેે. જો પ્રવેશપત્ર વેરીફીકેશન વખતે જાતીનુ ંપ્રમાણપત્ર ખોટંુ માલમુ પડશે તો 
તે ઉમેદવારનો અનામત કેટેગરી પર પ્રવેશ અંગેનો િક્ક દાવો રિશેે નિીં. જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેશ 
આપી દેવામા ંઆવ્યો િોય તો તે તત્કાચલન અ રથી રદ થશે.   

 ડેરી ષવજ્ઞાન કોલેજ, અમરેલી – કામધેન ુયષુનવષ િટી ખાતે ૧૦% બેઠકો ધોરણ-

12  (ષવજ્ઞાન પ્રવાિ) પરીક્ષા ગજુરાત બોડનૅા અમરેલી જજલ્લાના કોઇપણ  ેન્જટરમાથંી પા  કરેલ 
ઉમેદવાર માટે અનામત રિશેે. 

 ગજુરાત રાજ્યના દૂધ ઉત્પાદક  ધંના નોંઘાયેલ પ્રાથષમક  ભ્યોના 
 તંાનો માટે અનામત બેઠકો : 
 રદાર કૃષિનગર દાષંતવાડા કૃષિ યષુનવષ િટી,  રદાર કૃષિનગર ધ્વારા ચલાવાતા બી.ટેક. ( ડરેી અને 
ફૂડ ટેક્નોલોજી) કો નમા ં30% બેઠકો ગજુરાત રાજ્યના દૂધ ઉત્પાદક  ઘંના નોંધાયેલ પ્રાથષમક  ભ્યના 
 તંાનો માટે અનામત રિશેે. જે પૈકીની 30% બેઠકો ફક્ત છોકરીઓ માટે  અનામત રિશેે. આ ષનયમ 
દરેક કેટેગરી ( ામાન્જય, અનસુચૂચત જાષત, અનસુચૂચત જનજાષત,  ા.શૌ.પ.વ.) અને અન્જય તમામ 
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ષવભાજનોમા ંલાગ ુપડશે. જેમા પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજ્દાર પોતે અથવા તેના માતા કે ષપતા દૂધ 
ઉત્પાદક  ધંના પ્રાથષમક  ભ્ય છે, તે મતલબનુ ંપ્રમાણપત્ર જે - તે ડરેીના મેનેજીંગ ડીરેકટર પા ેથી 
મેળવી રજૂ કરવાનુ ંરિશેે. 

 કાશ્મીરી ષવસ્થાષપતો : 
કાશ્મીરી ષવસ્થાપીતો માટે 2 બેઠકો અનામત રાખવામા ંઆવેલ છે. જે નીચેની શરતોને આષધન છે : 

1 પ્રવેશ વખતે ષવદ્યાથીને નીચે મજુબની છૂટછાટ આપવામા ંઆવશે 

(i) પ્રવેશની તારીખમા ં30 હદવ ની છૂટછાટ 

(ii) ઓછામાઓંછી પ્રવેશ લાયકાતમા ં10% ની છૂટછાટ 

(iii) વતની િોવાના પ્રમાણપત્રની જરૂરી નથી 
(iv) બીજી અને ત્યારબાદના વિોમા ંસ્થાળતરમા ંછૂટછાટ 

(v) પ્રવેશ પરીક્ષા આપેલ િોવી જરૂરી નથી. 
2 આવા ઉમેદવારના નામાકંન માટેની અરજી કૃષિ અને  િકાર ષવભાગ, ગજુરાત રાજ્ય ધ્વારા 

મોકલાવાયેલ િોય તો જ પ્રવેશ માટે માન્જય ગણાશે. 
3 ઉમેદવાર કાશ્મીરમાથંી જે રાજ્યમા ંસ્થાળાતંહરત થયેલ િોય તે રાજ્યના ડપે્યટુી કમીશનરનુ ંતે 

મતલબનુ ંરજીસ્રેશન નબંર  ાથેનુ ંપ્રમાણપત્ર અને રેશન કાડન રજૂ કરવાનુ ંરિશેે. 
4 આ ષનયમો જમ્મ ુકાશ્મીરની પહરસ્સ્થત  ામાન્જય થાય ત્યા ંસધુી જ લાગ ુપડશે. 
5 અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે જે તે કેટેગરી માટે ગજુરાત રાજ્ય  રકાર 

ધ્વારા માન્જયતાપ્રાપ્ત અષધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રિશેે. જો પ્રવેશપત્ર વેરીફીકેશન 
વખતે જાતીનુ ંપ્રમાણપત્ર ખોટંુ માલમુ પડશે તો તે ઉમેદવારનો અનામત કેટેગરી પર પ્રવેશ 
અંગેનો િક્ક દાવો રિશેે નિીં. જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેશ આપી દેવામા ંઆવ્યો િોય તો તે 
તત્કાચલન અ રથી રદ થશે. 
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 લબન ષનવાસી ભારતીય (NRI) / પેમેન્ટની બેઠકો : 

યષુનવષ િટી ધ્વારા NRI / પેમેન્જટની વધારાની બેઠકો અનામત રાખવામા ંઆવેલ છે. જે નીચેની શરતે 

ને આષધન છે : 

1 NRI બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા માટે  ામાન્જય ફી ઉપરાતં US $ 3500/- વધારાની ફી પેટે 
ભરવાના રિશેે. 

2 NRI / પેમેન્જટની બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે બે  ેમેસ્ટરની ફી એકી  ાથે 
પ્રથમ તબક્કામા ં(પ્રવેશ  મયે) ભરવાની રિશેે. 

3 NRI બેઠકો પર ઉમેદવારોએ ધો. 12 (ષવજ્ઞાન પ્રવાિ)ની પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના આધારે 
મેરીટ બનાવી પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. આ ઉપરાતં ઉમેદવારે તેના માતા-ષપતા NRI છે ત ે
મતલબના જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રિશેે. 

4 પેમેન્જટની બેઠકો પર ઉમેદવારે ધો. 12 (ષવજ્ઞાન પ્રવાિ)  ની પરીક્ષામા ં મેળવેલ ગણુને 
આધારે બનાવેલ મેરીટ મજુબ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. જો કે ઉમેદવાર મેડીકલી ફીટ િોવો 
જોઈએ અને ચાલ ુવિનની GUJCET/JEE પરીક્ષા આપેલી િોવી જોઈએ અને અન્જય ઉમેદવારની 
પ્રવેશ લાયકાતના ષનયમોન ુાર લાયકાત ધરાવતો િોવો જોઈએ. 

5 NRI માટે ઉપલબ્ધ બેઠકોની  ખં્યા યોગ્ય જગ્યાએ દશાનવેલ છે. જો NRI ઉમેદવારો નિીં મળે 
તો આવી બેઠકો પેમેન્જટમા ંતબહદલ કરવામા ંઆવશે. 

6 ષવદેશી ષવદ્યાથીઓ તેમની રાષ્ટ્રીય  રકાર અને / અથવા ભારત  રકાર / ભારતીય કૃષિ 
અન ુધંાન પહરિદ ધ્વારા સ્પોન્જ ડન કરાયેલ િશે તો જ પ્રવેશ માટે લાયક ગણવામા ંઆવશે. 

  

Contact Numbers: 

યષુનવષસિટી / કોલેજ હોદ્દો િોન 

આણદં કૃષિ યષુનવષ િટી, આણદં- 388110 મદદનીશ કુલ  ચચવ  02692-264462 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષ િટી, જૂનાગઢ  362001 મદદનીશ કુલ  ચચવ  0285-2673040 

નવ ારી કૃષિ યષુનવષ િટી, નવ ારી – 396450 મદદનીશ કુલ  ચચવ  02637-282786 

 રદારકૃષિનગર દાષંતવાડા કૃષિ યષુનવષ િટી, 
 રદારકૃષિનગર – 385506 

મદદનીશ કુલ  ચચવ  02748-278229 

ડરેી ષવજ્ઞાન મિાષવદ્યાલય, કામધેન ુ યષુનવષ િટી, અમરેલી 
– 365601 

આચાયન 02792-229456 

 

 


