
પ્રવેશ �ગેની મા�હતી 

 

 

ક્રમ પ્રોગ્રામ ડ�ગ્રી / સમયગાળો કોલજ�ુ ંનામ �ુલ 

બેઠકો 

આ�ૃ� ુ

બેઠકો  

ICAR/
VCI 

અન્ય 

બોડર્  

લાયકાત ફ� 

સ્નાતક કક્ષા (એ-�પુ) 

૧. બચેરલ ઓફ ટ�કનોલો�  

(ડ�ર� સાયન્સ) 

બી.ટ�ક. (ડ�ર� ટ�ક.) 

૪ વષર્ (૮ સમે.) 

શઠે મ. છ. ડ�ર� િવજ્ઞાન કોલજે, 

આ�ૃ�,ુ આણદં 

૬૫ ૫૨ ૧૦ ૦૩ ધો-૧૨ની પર�ક્ષામા ંભૌિતક િવજ્ઞાન , રાસાય�ણક 

િવજ્ઞાન અને ગ�ણત (�પુ-એ) િવષયોની થીયર�મા ં

(ગ્રેસ�ગ માકર્સ િસવાય)  જનરલ તથા એસઇબીસી 

ક�ટ�ગર�ના િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૪૦% �ણુ, એસસી/એસટ� 

ક�ટ�ગર�ના  િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૩૫% મેળવેલ હોવા 

જોઈએ. તેમજ �ગ્રે� િવષય સાથે પાસ કર�લ હોવી 

જોઈએ. ઉમેદવાર� �જુરાત સરકાર દ્વારા આયો�ત 

પ્રવેશ પર�ક્ષા પાસ કર�લ હોવી જોઈએ.  

િવદ્યાથ�-

૧૩૭૦૦/-  

પ્રિત સેમેસ્ટર 

િવદ્યાથ�ની-

૮૭૦૦/-     

પ્રિત સેમેસ્ટર   

૨. બચેરલ ઓફ ટ�કનોલો�  

(�ૃિષ ઈજનરે�) 

બી.ટ�ક. (એગ્રી. એન્�.) 

૪ વષર્ (૮ સમે.) 

�ૃિષ ઈજનરે� અન ેટ�કનોલો� 

કોલજે, આ�ૃ�,ુ ગોધરા  

૫૦ ૩૯ ૦૮ ૦૩ 

૩. બચેરલ ઓફ ટ�કનોલો�  

(�ડ ટ�કનોલો�) 

બી.ટ�ક. (�ડ ટ�ક.) 

૪ વષર્ (૮ સમે.) 

�ડ પ્રોસસે�ગ ટ�કનોલો� અન ે

બાયો એનજ� કોલજે, આ�ૃ�,ુ 

આણદં 

૫૦ ૩૯ ૦૮ ૦૩ 

સ્નાતક કક્ષા (બી-�પુ) 

૪. બચેરલ ઓફ સાયન્સ 

(ઓનસર્) �ૃિષ  

બી. એસસી. (ઓનસર્) 

�ૃિષ   

૪ વષર્ (૮ સમે.) 

બ.ં અ. �ૃિષ મહાિવદ્યાલય, 

આ�ૃ�,ુ આણદં  

૧૩૫ ૧૦૮ ૨૦ ૦૭ ધો-૧૨ની પર�ક્ષામા ંભૌિતક િવજ્ઞાન , રાસાય�ણક 

િવજ્ઞાન અને �વિવજ્ઞાન (�પુ-બી) િવષયોની 

થીયર�મા ં(ગ્રેસ�ગ માકર્સ િસવાય)  જનરલ તથા 

એસઇબીસી ક�ટ�ગર�ના  િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૪૦% �ણુ , 

એસસી/એસટ� ક�ટ�ગર�ના  િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૩૫% 

�ણુ મેળવેલ હોવા જોઈએ. તેમજ �ગ્રે� િવષય 

સાથે પાસ કર�લ હોવી જોઈએ. ઉમેદવાર� �જુરાત 

સરકાર દ્વારા આયો�ત પ્રવેશ પર�ક્ષા પાસ કર�લ 

હોવી જોઈએ.  

િવદ્યાથ�-

૧૩૭૦૦/-  

પ્રિત સેમેસ્ટર  

િવદ્યાથ�ની-

૮૭૦૦/-     

પ્રિત સેમેસ્ટર  

�ૃિષ મહાિવદ્યાલય, આ�ૃ�,ુ વસો  ૬૦ ૪૮ ૦૯ ૦૩ 

�ૃિષ મહાિવદ્યાલય, આ�ૃ�,ુ 

જ�ગુામ 

૪૦ ૩૭ - ૦૩ 

૫. બચેરલ ઓફ સાયન્સ 

(ઓનસર્) બાગાયત 

બી. એસસી. (ઓનસર્) 

બાગાયત   

૪ વષર્ (૮ સમે.) 

બાગાયત મહાિવદ્યાલય, આ�ૃ�,ુ 

આણદં  

૭૦ ૫૫ ૧૧ ૦૪ 

૬. બચેરલ ઓફ વટેરનર� 

સાયન્સ અન ેએિનમલ 

હસબન્ડર�  

બી. વી. એસસી. એન્ડ 

એ. એચ.  ૫૧૨�  વષર્  

પ��ુચ�કત્સા અન ેપ�પુાલન 

મહાિવદ્યાલય, આ�ૃ�,ુ આણદં  

૮૦ ૬૮ ૧૨ - ધો-૧૨ની પર�ક્ષામા ંભૌિતક િવજ્ઞાન ,રાસાય�ણક 

િવજ્ઞાન, �વિવજ્ઞાન અને �ગ્રે� િવષય સાથે પાસ 

કર�લ હોવી જોઈએ. �મા ંજનરલ ક�ટ�ગર�ના 

િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૫૦% તથા એસસી/એસટ�/ 

એસઇબીસી ક�ટ�ગર�ના િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૪૭.૫૦% 

�ણુ મેળવેલ હોવા જોઈએ. તેમજ �જુરાત સરકાર 

દ્વારા આયો�ત માત્ર પ્રવેશ પર�ક્ષાના મેર�ટના 

આધાર� જ પ્રવેશ મળશે. ૧૭ વષર્થી થી ઓછ� અને 

૨૫ વષર્થી વ� ુઉમર ન હોવી જોઈએ.  

િવદ્યાથ�- 

૨૧૨૫૦/-  

પ્રિત વષર્ 

િવદ્યાથ�ની-

૧૧૨૫૦/-  

પ્રિત વષર્  



 

 

સ્નાતક કક્ષા (એબી-�પુ) 

ક્રમ પ્રોગ્રામ ડ�ગ્રી / સમયગાળો કોલજ�ુ ંનામ બેઠકો આ�ૃ� ુ

બેઠક  

ICAR/
VCI 

અન્ય 

બોડર્  

લાયકાત ફ� 

૭. બચેરલ ઓફ ટ�કનોલો�  

(એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફોમ�શન  

ટ�કનોલો�) 

બી. ટ�ક. (એઆઇટ�)  

૪ વષર્ (૮ સમે.) 

કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર 

ઇન્ફોમ�શન  ટ�કનોલો�, આ�ૃ�,ુ 

આણદં  

૪૦ ૩૭ - ૦૩ ધો-૧૨ની પર�ક્ષામા ંભૌિતક િવજ્ઞાન , 

રાસાય�ણક િવજ્ઞાન , ગ�ણત (�પુ-એ) ,  ભૌિતક 

િવજ્ઞાન, રાસાય�ણક િવજ્ઞાન , �વિવજ્ઞાન  

(�પુ-બી), ભૌિતક િવજ્ઞાન , રાસાય�ણક િવજ્ઞાન 

�વિવજ્ઞાન અન ેગ�ણત (�પુ-એબી) િવષયોની  

થીયર�મા ં(ગે્રસ�ગ માકર્સ િસવાય)  જનરલ 

તથા એસઇબીસી ક�ટ�ગર�ના  િવદ્યાથ�ઓ માટ� 

૪૦% �ણુ , એસસી/એસટ� ક�ટ�ગર�ના  

િવદ્યાથ�ઓ માટ� ૩૫% �ણુ મળેવલે હોવા 

જોઈએ. તમેજ �ગે્ર� િવષય સાથ ેપાસ કર�લ 

હોવી જોઈએ. ઉમદેવાર� �જુરાત સરકાર દ્વારા 

આયો�ત પ્રવશે પર�ક્ષા પાસ કર�લ હોવી 

જોઈએ.    

િવદ્યાથ�-

૧૩૭૦૦/- 

પ્રિત સમેસે્ટર  

િવદ્યાથ�ની-

૮૭૦૦/-   

પ્રિત સમેસે્ટર  


