økwshkík hkßÞLke f]r»k ÞwrLkðŠMkxeyku
MLkkíkf fûkkLkk ‘çke’ øk]ÃkLkk yÇÞkMk¢{ ytøkuLke

{krníke ÃkwrMíkfk
‘બી’ ગૃપ ( ફ

સ, કમે
ે ટી, બાયોલો )

ો ામ કે ટગરી-૧
બી.વી.એસસી. એ ડ એ.એચ.
ે
ો ામ કે ટગરી-૨
બી.એસસી. (ઓનસ) એ ીક ચર
ે
બી.એસસી. (ઓનસ) હોટ ક ચર
બી.એસસી. (ઓનસ) ફોરે ટી
બી.ટક
)
ે (બાયોટકનોલો
ે
ો ામ કે ટગરી-૩
બી.એફ.એસસી.-ફીશરીઝ સાય સ
ે

þiûkrýf ð»ko : 2019-20
િવશેષ ન ધ :
બી. ટેક. (એ ીક ચરલ ઈ ફમશન ટેકનોલો )ના અ યાસ મમાં ‘એ’ ગૃપ તથા ‘બી’ ગૃપના ઉમેદવારો
વેશપા છ.ે જથેી આવા ઉમેદવારોએ ‘એ’ ગૃપના અ યાસ મોમાં એડમીશન માટે ઓનલાઈન ફોમ
ભરવાનું રહે શે.

ykýtË f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
ykýtË - 388 110

sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
sqLkkøkZ - 36h 001

LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
LkðMkkhe - 396 4Ãk0

MkhËkhf]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
MkhËkhf]r»kLkøkh - 38Ãk Ãk06

કમત
િપયા : ૧૦૦/ં
yk {krníke ÃkwrMíkfk ðuçkMkkEx www.b.gsauca.in WÃkhÚke rðLkk{qÕÞu zkWLk÷kuz fhe þfkþu.
yk {krníke ÃkwrMíkfkLke r«Lx fkuÃke su íku nuÕÃk MkuLxh Ãkh Yk.100/- [qfðeLku {u¤ðe þfkþu.

“બી” ગૃપના સંલગ્ન અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશ અંગે ની અગત્યની તારીખો
PROVISIONAL KEY DATES SCHEDULE FOR UNDERGRADUATE ADMISSION 2019-20
For latest updates see website www.b.gsauca.in & www.aau.in
Sr.
No.
1

Activities

Date

Display of online Information Booklet on the website www.b.gsauca.in, www.aau.in
વેબસાઇટ પર માહિતી પુસ્તિકાની ઉપલબ્ધતા

2

Printing of Bank Challan for application form from the website www.b.gsauca.in
and Deposition of application fee through Bank Challan in any branch of HDFC through online/
offline Banking
અરજી ફોર્મ માટે બેંક ચલણ પ્રિન્ટ કરવું અને બેંક ચલણ દ્વારા અરજી ફી એચડીએફસી બેંકની કોઇપણ શાખામાં ઓનલાઈન/ઓફલાઇન
ભરવી.

3

Online registration & submission of filled application form after verification with necessary
documents at the Help Centers (9.30 am to 5.30 pm)

હે લ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઇન ફોર્મની ચકાસણી કરાવવા માટે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહે વું. (સવારે ૯.3૦ થી સાંજ ે ૫.૩૦ કલાક સુધી)
(મહિનાનો બીજો અને ચોથો શનિવાર તથા રવિવાર અને જાહે ર રજાના દિવસો સિવાય)

4

Choice filling for Mock Round for the selection of colleges of the respective degree programme
after verification of the application forms with necessary documents at the Help Centers

ચોઇસ ફિલિંગ મોક રાઉન્ડ માટે હે લ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઇન ફોર્મ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે ચકાસણી કરાવ્યા બાદ સંલગ્ન અભ્યાસક્રમની કોલેજ
પસંદગી કરવી

5

Display of Seat Allotment of Mock Round and Provisional Merit

મોક રાઉન્ડનું પરીણામ અને કામચલાઉ મેરીટ યાદી

6

Alteration of choices by the candidates for actual Admission : Round 1

પસંદગી કોલેજમાં એડમિશન માટેની અંતિમ ચોઇસ ફિલિંગ

7

Declaration of First Allotment List
પ્રથમ કોલેજ ફાળવણી યાદી : રાઉન્ડ-૧

8

Deposition of fees in the Bank through online/offline Banking to confirm the admission or
participate in next round.

બેંકમાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાં એડમીશન “સ્વીકાર્ય” હોય અને બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ ન લેવો હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર
થવું. વધુમાં જ ે વિદ્યાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ સિવાય પછીના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવો હોય તો તેને બેંકમાં ફક્ત ફી ભરવાની રહે શે.

9

Reporting at the respective college with Original Documents/ Certificates/ Testimonials

જ ે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર થવું.

10

Display of vacant seats after Round-1 with cut of marks

પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહે તી બેઠકોની વિગતો (કટ ઓફ માર્કસ સાથે)ની યાદી (સાંજ ે ૬.૩૦ વાગ્યે)

11

Declaration of Second Allotment List
દ્રીતીય કોલેજ ફાળવણી યાદી

12

Deposition of fees in the Bank through online Banking through online/offline banking to
confirm the admission or participate in next round.

બેંકમાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાં એડમીશન “સ્વીકાર્ય” હોય અને બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ ન લેવો હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર
થવું. વધુમાં જ ે વિદ્યાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ સિવાય પછીના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવો હોય તો તેને બેંકમાં ફક્ત ફી ભરવાની રહે શે.

13

Reporting at the respective college with Original Documents/ Certificates/ Testimonials

જ ે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર થવું.

14

Display of vacant seats after Round-2 with cut of marks

દ્વિતીય રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહે તી બેઠકોની વિગતો (કટ ઓફ માર્કસ સાથે)ની યાદી (સાંજ ે ૬.૩૦ વાગ્યે)

15

Declaration of Third Allotment List

તૃતીય કોલેજ ફાળવણી યાદી

16

Deposition of fees in the Bank through online/offline Banking & Reporting at the respective
college with Original Documents/ Certificates / Testimonials

બેંકમાં ફી ભરવી અને ફાળવેલ કોલેજમાં એડમીશન “સ્વીકાર્ય” હોય અને ત્રીજા રાઉન્ડમાં ભાગ ન લેવો હોય તો જ ે તે કોલેજ ખાતે હાજર થવું.
વધુમાં જ ે વિદ્યાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ સિવાય પછીના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવો હોય તો તેને બેંકમાં ફક્ત ફી ભરવાની રહે શે.

17

Display of vacant seats after Round-3 with cut of marks

18

ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહે તી બેઠકોની વિગતો (કટ ઓફ માર્કસ સાથે)ની યાદી (સાંજ ે ૬.૩૦ વાગ્યે)
Commencement of Academic Term
શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત

19

Declaration of personal counseling round on the basis of vacant seats if available (સાંજ ે ૬.૩૦

વાગ્યે)

ખાલી રહે તી બેઠકો માટે રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગનો કાર્યક્રમ વેબસાઇટ ઉપર મૂકવા આવશે.

1

From

To

28-05-2019

-

04-06-2019

20-06-2019

04-06-2019

24-06-2019

04-06-2019

24-06-2019

01-07-2019

02-07-2019

01-07-2019

02-07-2019

08-07-2019

-

08-07-2019

11-07-2019

08-07-2019

12-07-2019

16-07-2019

-

18-07-2019

-

18-07-2019

22-07-2019

18-07-2019

23-07-2019

24-07-2019

-

29-07-2019

-

29-07-2019

01-08-2019

02-08-2019
03-08-2019

-

03-08-2019

-

Note:
•

Online form can be filled up next day after 4.00 p.m. after successful deposition of application fee Rs. 200/- through Bank Challan
in any branch of HDFC.

•

ઉપરોક્ત ત્રણ ઓનલાઈન રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહે લ બેઠકો માટે રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગ ટકાવારીના આધારે જનરે ટ કરવામાં આવેલ નવી જનરલ
મેરીટ યાદી મુજબ પ્રવેશ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગનો કાર્યક્રમ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે.
ત્રીજા ઓનલાઈન રાઉન્ડના અંતે જે ઉમેદવારોએ ટોકન ફી ભરે લ ન હોય અને રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાની સંમતિ દર્શાવેલ
ન હોય તેવા ઉમેદવારોના નામ રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગ માટે જનરે ટ કરવામાં આવેલ નવી જનરલ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.
ઉપર દર્શાવેલ તારીખોમાં ફે રફારને અવકાશ હોઈ છેલ્લામાં છેલ્લી માહિતી માટે વેબસાઈટ www.b.gsauca.in અને www.aau.inની
મુલાકાત લેવી.
શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાં ઉમેદવાર કોલેજના શરૂઆતના પંદર દિવસ ગેરહાજર રહે શે તો તેનો પ્રવેશ
આપોઆપ રદપાત્ર ઠરશે અને ખાલી થયેલ સીટ નિયમોનુસાર ભરવામાં આવશે. જે અંગે ઉમેદવારનો કોઈ હક્ક દાવો માન્ય રહે શે નહીં.

•
•
•

સ્નાતક કક્ષાના ‘બી’ ગૃપમાં પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ www.b.gsauca.in ઉપરથી જે પ્રાેગ્રામ કેે ટેગરીના
અભ્યાસક્રમમાં રસ ધરાવતા હોય તેની ચલણની પ્રિન્ટ કાઢી ગુજરાતની એચ. ડી. એફ. સી. બેન્કની કોઈ પણ
શાખામાં પ્રાેગ્રામ કેે ટેગરી વાઈઝ અભ્યાસક્રમ દીઠ રૂ.૨૦૦/- પ્રથમ ભરવાના રહે શે. ત્યાર બાદ, ૨૪ કલાક બાદ
ચલણ નંબર નાખી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.
અરજીપત્રક નીચે દર્શાવેલ પ્રાેગ્રામ કેે ટેગરી વાઈઝ અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે અલગ ભરવાનું રહે શે.

૧.

૨.

પ્રાેગ્રામ કેે ટેગરી-૧ ઃ બી. વી. એસ.સી. એન્ડ એ. એચ. માટે અલગથી અરજીપત્રક ભરવું.
પ્રાેગ્રામ કેે ટેગરી-૨ ઃ બી.એસસી. (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર, બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર,
બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી, બી.ટે ક(બાયોટે કનોલોજી) માટે એક જ અરજીપત્રક ભરવું.
પ્રાેગ્રામ કેે ટેગરી-૩ ઃ બી. એફ. એસસી.(બેચરલ ઓફ ફીશરીઝ સાયન્સ) માટે અલગ અરજીપત્રક ભરવું.
પ્રાેગ્રામ
કેે ટેગરી
૧.
૨.
૩.

‘B’ ગ્રુપના સંલગ્ન અભ્યાસક્રમો
બી. વી. એસ.સી. એન્ડ એ. એચ.
બી.એસસી. (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર
બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર
બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી
બી.ટે ક (બાયોટે કનોલોજી)
બી. એફ. એસસી.- ફીશરીઝ સાયન્સ

અરજી ફી ની રકમ (ચલણ)
રૂ.૨૦૦/રૂ.૨૦૦/રૂ.૨૦૦/-

2

અનુક્રમણિકા
ક્રમ

વિગત

પાન નંબર

૧.

ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ માટે ના હે લ્પ સેન્ટર

૪

૨.

પ્રવેશક્ષમતા

૫

૩.

પ્રવેશ લાયકાત

૭

૪.

ઉંમર

૯

૫.

અનામત બેઠકો અને પાત્રતા

૯

૬.

મેરીટ લિસ્ટ

૧૧

૭.

ફીનું ધોરણ

૧૨

૮.

ખોટા પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાથી પ્રવેશ રદ થવો

૧૩

૯.

અભ્યાસક્રમની સામાન્ય માહિતી

૧૩

૧૦.

પ્રવેશ પ્રક્રિયા

૧૩

૧૧.

એન્ટી રે ગીંગ કમિટી

૧૫

૧૨.

વિદ્યાર્થીનીઓને હે રાનગતિ બાબત

૧૫

૧૩.

ડિસ્ક્લેઇમર

૧૫

૧૪.

ગત વર્ષના પ્રવેશના કટ અાેફ માર્કસ

૧૬

૧૫.

વિશેષ નોંધ

૧૮
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૧. ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ માટે ના હે લ્પ સેન્ટર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
૧ કોલેજ ઓફ ફૂડ પ્રાેસેસિંગ ટે કનાેલાજી અેન્ડ બાયાેઅેનર્જી, અાણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, અાણંદ
૨ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, વસો
૩ શેઠ ડી. અેમ. બાગાયત પોલિટે કનિક, શાસ્ત્રી બ્રીજની પાસે, અેલમે ્બીક રાેડ, મોડે લ ફાર્મ, વડોદરા
૪ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ એન્જીનિયરીંગ એન્ડ ટે કનૉલોજી, ગોધરા
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
૧ કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, મોતીબાગ, ગેટ નં. ૨, વંથલી રોડ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, જૂ નાગઢ
૨ કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, અાદિત્યાણા રાેડ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, ખાપટ (જિ. પાેરબંદર)
૩ કૃ ષિ ઇજનેરી અને ટે કનોલોજી મહાવિદ્યાલય, મોતીબાગ ગેટ નં. ૨, વંથલી રોડ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, જૂ નાગઢ
૪ પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલગ, મોતીબાગ, ગેટ નં. ૨, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, જૂ નાગઢ
૫ મત્સ્ય વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, વેરાવળ
૬ કૃ ષિ વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર, અેરર્ફાેસ રાેડ, દિગ્જામ મીલની સામે, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, જામનગર
૭ પાેલીટે કનિક ઈન અેગ્રીકલ્ચર, દલ્ખાણીયા રાેડ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, ધારી (જિ.અમરે લી)
૮ પાેલીટે કનિક ઈન અેગ્રીકલ્ચરલ અેન્જીનીયરીંગ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડીયા (જિ. રાજકાેટ)
૯ પાેલીટે કનિક ઈન હાેમ સાયન્સ, કે રીયા રાેડ, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, અમરે લી
૧૦ કપાસ સંશાેધન કે ન્દ્ર, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, કુ કડા
૧૧ મુખ્ય શેરડી સંશાેધન કે ન્દ્ર, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, કાેડીનાર
૧૨ કૃ ષિ સંશાેધન કે ન્દ્ર (ફળ પાકાે), જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, મહુવા
૧૩ ફીશરીઝ સંશાેધન કે ન્દ્ર, જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, અાેખા
૧૩ Ãkku÷exufrLkf ELk yurøkúfÕ[, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, n¤ðË
નવસારી કૃષિયુનિવર્સિટી
૧ ન. મ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી
૨ અસ્પી કોલેજ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર એન્ડ ફોરે સ્ટ્ રી, નવસારી
૩ વનબંધુ કોલેજ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ એન્ડ એનિમલ હસબન્ડરી, નવસારી
૪ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ
૫ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, વઘઈ, જિ. ડાંગ
૬ અસ્પી શકીલમ એગ્રી બાયોટે કનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સુરત
૭ ફિશરીઝ કોલેજ, નવસારી
૮ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ એન્જીનિયરીંગ એન્ડ ટે કનૉલોજી, ડે ડીયાપાડા
સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
૧ એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકે શન ટે કનોલોજી, સ.કૃ .નગર
૨ ચી. પ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, સ.કૃ .નગર
૩ કોલેજ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ એન્ડ એનિમલ હસબન્ડરી, સ.કૃ .નગર
૪ અસ્પી કોલેજ ઓફ હોમ સાયન્સ એન્ડ ન્યુટ્ર્રીશન, સ.કૃ .નગર
૫ જી. એન. પટે લ ડે રી સાયન્સ એન્ડ એફ. ટી. કોલેજ, સ.કૃ .નગર
૬ કોલેજ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર, જગુદણ
૭ કોલેજ ઓફ રિન્યુએબલ એનર્જી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ એન્જીનિયરીંગ, સ.કૃ .નગર
૮ કોલેજ ઓફ બેઝિક સાયન્સ એન્ડ હ્યુમનિટીઝ, સ.કૃ .નગર
૯ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, થરાદ, જિ. બનાસકાંઠા
૧૦ પોલિટે કનિક ઇન એગ્રીકલ્ચર, ડીસા
૧૧ પોલિટે કનિક ઇન એગ્રીકલ્ચર, ખેડબ્રહ્મા	
૧૨ શેઠ બી. આર. પોલિટે કનિક ઇન હોર્ટિકલ્ચર, જગુદણ
૧૩ પોલિટે કનિક ઇન વેટેરનરી સાયન્સ, સ.કૃ .નગર
૧૪ રીજઓનલ રિસર્ચ સ્ટેશન, ભચાઉ

આણંદ
વસો
વડોદરા
ગોધરા

02692-261302
0268-2553108
0265-2281880
02672-265128

જૂ નાગઢ
ખાપટ
જૂ નાગઢ
જૂ નાગઢ
વેરાવળ
જામનગર
ધારી
તરઘડીયા
અમરે લી
કુ કડા
કાેડીનાર
મહુવા
અાેખા
n¤ðË

0285-2670289
9408903529
0285-2671018
0285-2670722
02876-221053
02876-242052
0288-2710165
02797-221112
0281-2784748
02792-220293
02756-291891
02795-221473
02844-222593
02892-262056
02758-261445

નવસારી
નવસારી
નવસારી
ભરૂચ
વઘઈ
સુરત
નવસારી
ડે ડીયાપાડા

02637-282766
02637-282745
02637-282299
02637-282964
02642-246152
02631-246688
02631-246622
0261-2668046
08128203823
02649-235200

02748-278262
02748-278422
02748-278263
02748-278401
02748-278266
02748-291227
02748-278739
02748-278016
02748-278097
02737-222180
9909865177
9429240475
02762-285342
9427537698
9925337989
નોંધ : • હે લ્પ સેન્ટરો તા. ૦૪-૬-૨૦૧૯ થી તા. ૨૪-૬-૨૦૧૯ સુધી સવારે ૯-૩૦ થી ૫-૩૦ કલાક સુધી કાર્યરત રહે શે.			
• મહિનાના બીજા અને ચાેથા શનિવાર અને રવિવાર તેમજ જાહેર રજાના દિવસે હેલ્પ સેન્ટર બંધ રહેશે.
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સ.કૃ .નગર
સ.કૃ .નગર
સ.કૃ .નગર
સ.કૃ .નગર
સ.કૃ .નગર
જગુદણ
સ.કૃ .નગર
સ.કૃ .નગર
થરાદ
ડીસા
ખેડબ્રહ્મા
જગુદણ
સ.કૃ .નગર
ભચાઉ

પરિશિષ્ટ-અ
Seat Matrix : “B” Group(2019-20)
કુલ
બેઠકો

કોલેજ/યુનિવર્સિટી

ICAR/
VCI 15

ICAR/VCI/
Other Board
ICAR/VCI અન્ય બાદની
ઠકો * @
બાદની બેઠકો બોર્ડ (પ્રવેશ બે
કાર્યવાહી
સંદર્ભે)

અભ્યાસક્રમ : બી.વી.એસસી. એન્ડ એ.એચ.#
પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ

૮૦

૧૨

૬૮

-

૬૮

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, સદાકૃ યુ, સ.કૃ .નગર

૮૦

૧૨

૬૮

-

૬૮

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

૮૦

૧૨

૬૮

-

૬૮

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃ યુ, જૂ નાગઢ

૮૦

૧૨

૬૮

-

૬૮

અભ્યાસક્રમ : બી.એસ.સી.(ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર
બં. અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ

૧૩૫

૨૦

૧૧૫

૭

૧૦૮

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, વસો

૬૦

-

૬૦

૩

૫૭

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય,આકુ યુ, જબુગામ

૫૦

-

૫૦

૩

૪૭

ચી.પ. કૃ ષિ મહાવિધાલય, સદાકૃ યુ, સ.કૃ .નગર

૧૩૫

૨૦

૧૧૫

૭

૧૦૮

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, સદાકૃ યુ, થરાદ

૬૦

૯

૫૧

૩

૪૮

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃ યુ, જૂ નાગઢ

૧૩૫

૨૦

૧૧૫

૭

૧૦૮

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, મોટા ભંડારિયા, જૂ કૃ યુ, અમરે લી

૭૦

-

૭૦

૪

૬૬

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, જુ કૃ યુ, ખાપટ (પોરબંદર)

૪૦

-

૪૦

૨

૩૮

ન. મ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

૧૩૫

૨૦

૧૧૫

૭

૧૦૮

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, ભરૂચ

૭૦

૧૦

૬૦

૩

૫૭

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, વઘઇ

૭૦

૧૦

૬૦

૩

૫૭

અભ્યાસક્રમ : બી.એસસી.(ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર
બાગાયત મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ

૭૦

-

૭૦

૪

૬૬

અસ્પી બાગાયત-વ-વનવિદ્યા મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

૭૦

૧૦

૬૦

૩

૫૭

બાગાયત મહાવિદ્યાલય, સદાકૃ યુ, જગૂદણ

૭૦

૧૦

૬૦

૩

૫૭

બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃ યુ, જૂ નાગઢ

૭૦

-

૭૦

૪

૬૬

૫૭

૩

૫૪

૫૧

૩

૪૮

અભ્યાસક્રમ : બી.એસસી.(ઓનર્સ) ફોરેસ્ટ્રી
અસ્પી બાગાયત-વ-વનવિદ્યા મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

૬૬

૯

અભ્યાસક્રમ : બી.ટેક (બાયોટેક્નોલોજી)
અસ્પી શકીલમ એગ્રી બાયોટે ક્નોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, નકૃ યુ, સુરત

૬૦

5

૯

અભ્યાસક્રમ : બી.એફ.એસ.સી.
ICAR/VCI/
Other Board
બાદની બેઠકો * @

કુલ
બેઠકો

ICAR/VCI
15

ICAR/VCI
બાદની બેઠકો

અન્ય
બોર્ડ

મત્સ્ય વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃ યુ, વેરાવળ

૭૦

૧૦

૬૦

૩

૫૧+૬ (ફીશરમેન)

મત્સ્ય વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

૨૫

૦

૨૫

૧

૨૦+૨ (ફીશરમેન)

કોલેજ/યુનિવર્સિટી

(પ્રવેશ કાર્યવાહી સંદર્ભે)

* ICAR/VCI તથા અન્ય બોર્ડની બેઠકો બાદ કરતા રાજ્ય કૃ ષિ યુનીવર્સીટીઓ દ્વારા ભરવામાં આવનાર બેઠકોમાંથી સરકારશ્રીના વખતોવખતના
અનામત અંગેના નિયમો મુજબ બેઠકોની ફાળવણી મેરીટના ધોરણે કરવામાં આવશે (માહિતી પુસ્તિકાના નિયમ નં.૫ મુજબ)
@ EWS સંદર્ભે ૧૦% અનામત બેઠકો ભરવા અંગે કૃ ષિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ,ગાંધીનગરના ઠરાવ તથા સૂચનાઓ મુજબ પ્રવેશ
કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
# પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન અભ્યાસક્રમોમાં EWS સંદર્ભે ૧૦% અનામત બેઠકો VCIની મંજુરી મળ્યા બાદ જ સમાવેશ કરવામાં આવશે.
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૩.

પ્રવેશ લાયકાત:

૩A

બી.એસસી.(ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરેસ્ટ્રી/બી.એફ.એસસી./બી. ટે ક (બાયોટે ક્નોલોજી)
સ્નાતક કક્ષાના ‘બી’ ગૃપના અભ્યાસક્રમો માટે

૩.૧

ઉમેદવાર ગુજરાતનો રહે વાસી હોવો જોઈએ અને તેણે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ-૧૨) વિજ્ઞાન પ્રવાહના ફિજીક્સ, કે મેસ્ટ્ રી,
બાયોલોજી અને અંગ્રેજી વિષય સાથે ગુજરાત બોર્ડ અથવા રાજ્યના અન્ય માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડ માંથી પાસ કરે લ હોવી જોઈએ.
બી.એસસી.(ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી/બી.એફ.એસસી./બી.ટે ક (બાયોટે ક્નોલોજી)
સ્નાતક કક્ષાના ‘બી’ ગૃપના અભ્યાસક્રમો માટે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષામાં ફિજીક્સ, કે મેસ્ટ્ રી, બાયોલોજીના માત્ર થીયરીમાં (ગ્રેસિંગ માર્કસ સિવાય) કે ટેગરી
પ્રમાણે ઓછામાં ઓછા નીચે મુજબના ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ.
ૂ ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે
૧૦૫ માર્કસ (35%)
(i) અનુસચિ
ૂ ત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે
૧૦૫ માર્કસ (35%)
(ii) અનુસચિ
૧૨૦ માર્કસ (40%)
(iii) સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે
૧૨૦ માર્કસ (40%)
(iv) અન્ય તમામ વિદ્યાર્થીઓ કે જે નિયમોનુસાર પ્રવેશપાત્ર ગણાતા હોય
પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે નીચેના બોર્ડ માંથી પરીક્ષા પાસ કરે લી હોવી જોઇએ :
(A) ગુજરાત બોર્ડ અથવા
(B) અન્ય બોર્ડ માંથી ૧૦+૨ પદ્ધતિ અંતર્ગત ફિજીક્સ, કે મેસ્ટ્ રી, બાયોલોજી અને અંગ્રેજી વિષય સાથે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય અને ૩.૧માં
જણાવ્યા મુજબની લાયકાત ધરાવતા હાેય તેઓને પ્રો-રટાને આધારે સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમ માટે ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઅાેની
મધ્યસ્થ પ્રવેશ સમિતિ નક્કી કરે તે પ્રમાણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
(i) સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા ગુજરાત રાજયમાં આવેલ હોવી જોઈએ અથવા
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આવેલી હોય, પરંતુ તેના માતા-પિતા
ગુજરાત રાજ્યના મૂળ રહે વાસી હોય
(ii) કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયન સ્કૂ લ ઓફ સર્ટીફીકે ટ એકઝામીનેશન, ન્યુ દિલ્હી (CISE)
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા ગુજરાત રાજયમાં આવેલ હોવી જોઇએ અથવા
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આવેલી હોય, પરંતુ તેના માતા-પિતા
ગુજરાત રાજ્યના મૂળ રહે વાસી હોય
(iii) નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્કુલિંગ (NIOS)
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા ગુજરાત રાજયમાં આવેલ હોવી જોઇએ અથવા
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આવેલી હોય, પરંતુ તેના માતા-પિતા
ગુજરાત રાજ્યના મૂળ રહે વાસી હોય
(iv) ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂ લ બોર્ડ (ISB)
(a) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા ગુજરાત રાજયમાં આવેલ હોવી જોઇએ અથવા
(b) ઉમેદવાર જે શાળામાંથી અભ્યાસ કરે લ હોય તે શાળા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આવેલી હોય, પરંતુ તેના માતા-પિતા
ગુજરાત રાજ્યના મૂળ રહે વાસી હોય
(C) જાે ઉમેદવાર ગુજરાત રાજયના નિઝર તાલુકાનો રહે વાસી હોય અને ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા મહારાષ્ટ્ર બોર્ડ માંથી પાસ કરે લ હોય તેમજ પ્રવેશ માટે ની
ન્યુનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતો હાેય તાે આવા અરજદારે થીયરી અને પ્રેક્ટિકલના જૂ દા જૂ દા ગુણ દર્શાવતી અધિકૃ ત માર્કશીટ જે તે શાળાના
અાચાર્યશ્રીની સહીવાળી રજૂ કરવાની રહે શે તેમજ તેણે ચાલુ વર્ષે GUJCET પરીક્ષા આપેલી હોવી જોઇએ.
જે ઉમેદવારના માતા-પિતા ગુજરાત રાજ્યના મૂળ વતની હોય અને ગુજરાત રાજ્યની બહાર કે ન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર, સેના, બાેર્ડ અથવા રાજ્ય
સરકાર કે કે ન્દ્ર સરકારના નિગમાે અથવા રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેંકાેમાં નોકરી કરતા હોય અને તેણે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા તેના માતા-પિતા નોકરી કરતા હોય તે
રાજ્યમાંથી પાસ કરી હોય અને GUJCET કે તેની સમકક્ષ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વખતોવખત માન્ય કરાયેલ પ્રવેશ પરીક્ષા ચાલુ વર્ષે આપેલી હોય તે પણ
પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને તેનો સમાવેશ મેરીટ લિસ્ટમાં યોગ્ય જગ્યાએ કરવામાં આવશે.
જે ઉમેદવારના વાલીની બદલી ગુજરાત રાજ્યમાં થઈ હોય અને રજિસ્ટ્રે શન સુધીમાં ફરજ પર હાજર થઈ ગયા હોય અને ત્યાં રજિસ્ટ્રે શન સુધી ફરજ
I
પર રહે વાના હોય તેઓ પણ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને તેમનો સમાવેશ બીજા પ્રકારના મેરીટ લિસ્ટમાં યાેગ્ય જગ્યાએ કરવામાં આવશે.
II જેના વાલી નીચે દર્શાવેલ કે ટેગરીમાં નોકરી કરતા હોય

૩.૨

૩.૩

૩.૪
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નોકરીની કે ટે ગરી :
(૧) કે ન્દ્ર સરકારના અધિકારી અથવા કર્મચારી
(૨) કે ન્દ્ર સરકારના અને રાજ્ય સરકારના જાહે ર સાહસોના અધિકારી અથવા કર્મચારી
(૩) રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેન્કના અધિકારી અથવા કર્મચારી
(૪) ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ UN/UNICEF/WHO અને તેના જેવી અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાના અધિકારી અથવા કર્મચારી
(૫) ગુજરાત કે ડરના ભારતીય સનદી સેવા/ભારતીય જગ
ં લ સેવા/ભારતીય પોલીસ સેવાના અધિકારી/કર્મચારી કે જેઓ ગુજરાત અથવા ગુજરાત રાજ્ય બહાર
ડે પ્યુટેશન પર ફરજ બજાવે છે .
(૬) ગુજરાત રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ કે જેઓ વહીવટી કારણોસર ગુજરાત રાજ્ય બહાર ફરજ બજાવે છે .
૩.૫ જે ઉમેદવારે
i. ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી કોઈ પણ જ્વાહર નવોદય વિદ્યાલય યોજના અંતર્ગત ધોરણ ૮ સુધી અભ્યાસ કરે લ હોય અને
ii.

iii.

૩.૬

ત્યારબાદ અન્ય રાજ્યમાં આવેલી જવાહર નવોદય વિદ્યાલય યોજના અંતર્ગત અભ્યાસ કરે લ હોય અને

ગુજરાત સિવાયના રાજ્યમાં આવેલ નવોદય વિદ્યાલય યોજના અંતર્ગત ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય અને

iv. ચાલુ વર્ષે GUJCET પરીક્ષા આપેલ હોય તે પણ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને તેનો સમાવેશ મેરીટ લિસ્ટમાં યાેગ્ય જગ્યાએ કરવામાં આવશે.
નોંધ : જવાહર નવોદય વિદ્યાલય યોજના એટલે કે , જવાહર નવોદય વિદ્યાલય યોજના કે જે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક પોલીસી હે ઠળ કે ન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ
૧૯૮૫-૮૬ દરમ્યાન શરૂ કરવામાં આવેલ છે . આ યોજના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયના શિક્ષણ વિભાગ અંતર્ગત ચાલતી નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ
(સ્વાયત્ત સંસ્થા) દ્વારા સંચાલિત છે .
જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા કૃ ષિ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અથવા ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહ (કૃ ષિના વિષયો સાથે) ફિજીક્સ, કે મેસ્ટ્ રી, બાયોલોજી અને
અંગ્રેજી વિષય સાથે ૩.૧ જણાવેલ ટકાવારીથી પાસ કરે લ હોય તેઓ બી.એસસી. (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી.
(ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી તથા બી.ટે ક (બાયોટે કનોલોજી)માં પ્રવેશ મેળવી શકશે.

૩.૭

જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા કૃ ષિ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ સાથે અથવા ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહ (કૃ ષિના વિષયો સહિત) સાથે પાસ કરી હોય તોઓને માત્ર
બી.એસસી. (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી અને બી.ટે ક (બાયોટે કનોલોજી) અભ્યાસક્રમોમાં
પ્રવેશ માટે વધારાના ૫% ગુણ મળવાપાત્ર છે .

૩.૮

ખેડૂતના પુત્ર/પુત્રી/ભાઇ/બહે ન/પૌત્ર/પૌત્રીને વધારાના ૫% ગુણ (ભારાંક - Weightage) માત્ર બી.એસસી.(ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી.
(ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી અને બી.ટે ક (બાયોટે કનોલોજી) અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે જ મળવાપાત્ર છે . જાે કે અાવા ઉમેદવાર
પ્રવેશ માટે ની ન્યુનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતાે હાેવાે જાેઇઅે. અા માટે ઉમેદવારે તેના પિતા/માતા/દાદા (પિતૃ પક્ષ)/દાદી (પિતૃ પક્ષ) કે ભાઇ/
બહે ન ગુજરાત રાજ્યમાં ખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે તે અંગેનો ૭-૧૨/૮-અ નો ચાલુ નાણાકીય વર્ષનો (તા. ૧-૦૪-૨૦૧૯ પછીનાે) ઉતારો તેમજ
જમીન ધારક અને ઉમેદવાર વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું તલાટી/મામલતદાર નું પેઢીનામું રજૂ કરવાનું રહે શે.
ગુજરાત રાજ્યના માછીમાર જાતિના ઉમેદવાર પોતે/માછીમારના પુત્ર/પુત્રી/ભાઇ/બહે ન/પૌત્ર/પૌત્રીને વધારાના ૧૫% ગુણ માત્ર બી.એફ.એસસી.
અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે જ મળવાપાત્ર છે . જો કે આવા ઉમેદવાર પ્રવેશ માટે ની ઓછામાં ઓછી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ. જે માટે ઉમેદવારે તે
પોતે/તેના માતા કે પિતા/દાદા કે દાદી (પિતૃપક્ષ)/ભાઈ કે બહે ન માછીમારીનો ધંધો અથવા તેના ઉત્પાદનમાં સંકળાયેલા છે તે મતલબનું માન્ય સત્તાધીશનું
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શ.ે
રમત-ગમતમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારને તમામ સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે નીચે મુજબ ભારાંક આપવામાં આવે છે :

૩.૯

૩.૧૦

ક્રમ
i.

ii.

iii.

૩.૧૧

સ્પર્ધા
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો

ભારાંક
7%

1%

રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો
(a)

(b)

5%

પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ હાેય

3%

દ્રિતીય ક્રમાંક મેળવેલ હાેય

(c)
રાજ્ય સ્તરની સ્પર્ધામાં
પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ હાેય
(a)
(b)

2%

તૃતીય ક્રમાંક મેળવેલ હાેય

1%

0.5%
નોંધ : ઉપરાેક્ત ભારાંકના ઉચ્ચતર સ્તરનાે લાભ ઉમેદવારને તેના યુનિવર્સિટીના અભ્યાસકાળ દરમ્યાન ફક્ત એક વખત મળવાપાત્ર થશે.
જે ઉમેદવારે બાેર્ડ દ્વારા લેવાયેલ ધાેરણ-૧૨ની સપ્લીમેન્ટરી પરીક્ષા પાસ કરે લ હશે તે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે નહી.
દ્રિતીય ક્રમાંક મેળવેલ હાેય
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૩. B

બેચલર અાેફ વેટરીનરી સાયન્સ અેન્ડ અેનીમલ હસબન્ડરી અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે ની લાયકાત
ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા વિજ્ઞાન પ્રવાહના ફિજીક્સ, કે મેસ્ટ્ રી, બાયોલોજી અને અંગ્રેજી વિષય સાથે પાસ કરે લ હોવી જોઈએ. ધોરણ-૧૨ના ફિજીક્સ,
કે મેસ્ટ્ રી, બાયોલોજી અને અંગ્રેજી વિષયાેની માત્ર થીયરીમાં (ગ્રેસીંગ માર્કસ સિવાય) કે ટેગરી પ્રમાણે ઓછામાં ઓછા નીચે મુજબના ગુણ મેળવેલ હોવા
જોઈએ.
i.

અનુસચિ
ૂ ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે

૧૯૦ માર્કસ (47.50%*)

અનુસચિ
ૂ ત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે

૧૯૦ માર્કસ (47.50%*)

iii.

સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતવર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે

૧૯૦ માર્કસ (47.50%*)

૧.

પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે ચાલુ વર્ષની GUJCET પરીક્ષા આપેલ હોવી જોઈએ.

ii.

iv.

અન્ય તમામ વિદ્યાર્થીઓ કે જે નિયમોનુસાર પ્રવેશપાત્ર ગણાતા હાેય

૨૦૦ માર્કસ (50%*)

નોંધ:- *VCI ૨૦૧૬-૧૭ પ્રવેશ લાયકાતના ધારાધોરણો મુજબ
૨.
૩

૪.

ઉંમર:

પ્રવેશ મેરીટ બનાવવા ચાલુ વર્ષની GUJCET પરીક્ષામાં મેળવેલ કુ લ ગુણ ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

ઉમેદવારની ઉંમર તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં અાેછામાં ઓછા ૧૭ વર્ષ અને ૨૫ વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો બી.એસસી. (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી, બી.અેફ. અેસ. સી. તથા
બી.ટે ક (બાયોટે કનોલોજી)માં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ઓછામાં ઓછા ૧૭ વર્ષ પૂર્ણ કરે લા હોવા જોઈએ.

૫.
૫.૧

અનામત બેઠકો અને પાત્રતા:
યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રવેશ માટે નીચે મુજબની બેઠકો અનામત રાખવામાં આવેલ છે :
૧.

ભારતીય કૃ ષિ અનુસંધાન સંસ્થા/વેટરનરી કાઉન્સીલ ઓફ ઈન્ડીયાના ઉમેદવારો માટે

15%

૨.

ગુજરાત રાજ્યના ઉમેદવારો માટે

85%

ગુજરાત રાજ્યના ઉમેદવારો માટે ની બેઠકો નીચે દર્શાવેલ કે ટેગરી મુજબ અનામત રહે શે:
અનુસચિ
ૂ ત જાતિ (SC)

7%

અનુસચિ
ૂ ત જનજાતિ (ST)

15 %

આ કે ટેગરીની અનામત બેઠકો એકબીજામાં તબદીલ થઈ
શકશે.

Mkk{kSf yLku þiûkrýf ÃkAkík ðøko (WÒkík ðøko{kt Mk{krð»x Lk nkuÞ íkuðk) (SEBC)

27 %

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર ધ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત

દિવ્યાંગ (PC)

5%

જે-તે કે ટેગરીમાં સમાવિષ્ટ થશે

સેનામાં કાર્યરત અથવા સેનામાંથી નિવૃત્ત કર્મચારીના સંતાનો (Ex. Serviceman)

1%

-

10 %

EWS સંદર્ભે ૧૦% અનામત બેઠકો ભરવા અંગે કૃ ષિ,
ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ,ગાંધીનગરના ઠરાવ
તથા સૂચનાઓ મુજબ પ્રવેશ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

અાર્થિક રીતે નબળા વર્ગાે (EWS)

૫.૨

કોઈપણ સંજોગોમાં આ ટકાવારીથી વધારે સંખ્યામાં અથવા યુનિવર્સિટી દ્વારા નક્કી કરાયેલ (૩.૧ અને ૩B મુજબ) જરૂરી લાયકાત કરતા ઓછી લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારથી જે-તે કે ટેગરીની બેઠકો ભરી શકાશે નહી.
અનામત બેઠકો માટે સામાન્ય શરતો:
વિવિધ કે ટેગરીના ઉમેદવારો માટે ની અનામત બેઠકો નીચેની શરતોને આધિન રહે શે.

૫.૩

૧.

કોઈપણ ઉમેદવારને એક સમયે એક જ અનામત બેઠક કે લાયકાતમાં છૂટછાટ મળશે.

૨.

કોઈપણ સંજોગોમાં કોઈપણ કે ટેગરીની અમુક કે બધી બેઠકો ઓછા ઉમેદવારો અથવા જરૂરી લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારોને કારણે ખાલી રહે શે
તો તેને બિનઅનામત કે ટેગરીમાં ગણવામાં આવશે અને તે બિનઅનામત કે ટેગરીના ઉમેદવારોથી મેરીટના આધારે ભરવામાં આવશે.

અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો (SC & ST) :
અનુસચિ
ૂ ત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો માટે ની અનામત બેઠકોનું પ્રમાણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતોવખત નક્કી થયા મુજબનું રહે શે. જે
હાલમાં નીચે મુજબ છે :
૧. ૨૨% બેઠકો આ બંને પછાતવર્ગના ઉમેદવારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. જે પૈકીની ૭% બેઠકો અનુસૂચિત જાતિ અને ૧૫% બેઠકો
અનુસચિ
ૂ ત જનજાતિના ઉમેદવારો માટે અનામત રહે શે.
૨.

જે ઉમેદવારાે તેમના મેરીટ પ્રમાણે બિનઅનામત કે ટેગરીમાં પ્રવેશપાત્ર હાેય તેઅાેનાે સમાવેશ અનામત બેઠકાે પર કરવાનાે રહે શે નહી.
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૫.૪

૫.૫

૫.૬

૫.૭

નોંધ :
• આ બંને અનામત બેઠકોના ગૃપ પૈકી કોઈ એક ગૃપમાં ઓછા અરજદારોને લીધે બેઠકો ખાલી રહે તો એકબીજીની નિર્ધારીત ૭% અને ૧૫% અનામત
બેઠકોમાં પ્રવેશ આપી શકાશે.
• આ બંને પછાતવર્ગની કોઈપણ એક કે ટેગરીમાં અનામત બેઠકો કરતા વધારે ઉમેદવારો હોય તો તેમને જે-તે કે ટેગરીના મેરીટ લિસ્ટ મુજબ પ્રવેશ
આપવાનો રહે શે.
• અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે જે તે કે ટેગરી માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતાપ્રાપ્ત અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શે.
જો પ્રવેશપત્ર વેરીફીકે શન વખતે જાતિનું પ્રમાણપત્ર ખોટું માલુમ પડશે તો તે ઉમેદવારનો અનામત કે ટેગરી પર પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો રહે શે નહીં. જો
આવા ઉમેદવારે પ્રવેશ મેળવેલ હશે તો તે તત્કાલિન અસરથી રદ થશે.
સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતવર્ગના ઉમેદવાર (SEBC):
ગુજરાત રાજ્યના સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતવર્ગના ઉમેદવારો માટે ૨૭% બેઠકો રાજ્ય સરકારના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર અનામત રાખવામાં આવેલ
છે . જે નીચેની શરતોને આધિન છે :
૧. આ કે ટેગરીની અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે પોતાની જાતિનો સમાવેશ સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગમાં થાય છે તે
મતલબનું ગુજરાત રાજ્યના સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શે.
૨. સા.શૈ.પ.વ. ના ઉમેદવારે “ઉન્નતવર્ગમાં સમાવિષ્ટ થતાં નથી” તે મતલબનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર (નોન ક્રિમીલેયર સર્ટીફીકે ટ) રજૂ
કરવાનું રહે શે. આ પ્રમાણપત્ર જે શૈક્ષણિક વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવવાનો છે તે વર્ષની ૧લી અેપ્રિલ અથવા ૧લી અેપ્રિલ પછીનું અથવા માન્ય મુદતનું હાેવું
જાેઇઅે અન્યથા તેઓને સા.શૈ.પ.વ.ની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મળી શકશે નહીં. (ગુજરાત સરકારના સામાજીક ન્યાય અધિકારીતા વિભાગ,
ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૨૬-૪-૨૦૧૬ની જાેગવાઇ મુજબ)
૩. સા.શૈ.પ.વ.ના જે ઉમેદવાર મેરીટના ધોરણે બિનઅનામત કે ટેગરીમાં પ્રવેશ મળ્યો હશે તેનો સમાવેશ અનામત બેઠક પર કરવાનો રહે શે નહીં.
૪. જો પ્રવેશપત્ર વેરીફીકે શન વખતે જાતિનું પ્રમાણપત્ર અને નાેન ક્રીમીલેયરનુ પ્રમાણપત્ર ખોટું માલુમ પડશે તો તે ઉમેદવારનો અનામત કે ટેગરી પર
પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો રહે શે નહીં. જો આવા ઉમેદવારે પ્રવેશ મેળવેલ હશે તો તે તત્કાલિન અસરથી રદ થશે.
ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkkouLkk W{uËðkh (Economically Weaker Sections) :
W{uËðkhLku hkßÞLke f]r»k ÞwrLkðŠMkxeyku{kt «ðuþ Mk{Þu yLkk{íkLkk ÷k¼ ytøkuLkk økwshkík MkhfkhLkk Mkk{kSf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køkLkk
íkk. h3-1-h019Lkk Xhkð ¢{ktf E.zçkÕÞw.yuMk./1hh019/4Ãk903/y {wsçk 10% çkuXfku Ãkh «ðuþ {¤ðkÃkkºk hnuþu. su ytøku Ãkrhrþü-øk {wsçkLkwt
«{kýÃkºk òuzðkLkwt hnuþu. yk ytøkuLke rðMík]ík {krníke htttp://sje.gujarat.gov.in / downloads/gr_23012019.pdf yLku htttp://sje.gujarat.gov.in /
downloads/gr_25012019.pdf WÃkhÚke {u¤ðe þfkþu. ðÄw{kt Wõík MktË¼uo Mkhfkh©e íkhVÚke ð¾íkku ð¾íkLke Mkq[LkkykuLkku y{÷ fhðk{kt ykðþu.
દિવ્યાંગ ઉમેદવારો (PC):
ગુજરાત રાજ્યના દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ૫% બેઠકો અનામત રાખવામાં આવેલ છે અને જે-તે કે ટેગરીમાં સરભર કરવાની રહે શે તેમજ નીચેની શરતોને
આધિન રહે શે :
૧. શારીરિક દિવ્યાંગતા બાબતે ઉમેદવારની પ્રવેશ પાત્રતા ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે, જો.....
(a) કુ લ શારીરિક દિવ્યાંગતા (છાતી/સ્પાઈન સહિત) ૫૦% કરતાં વધારે હોય,
(b) પગની દિવ્યાંગતા ૫૦% કરતાં વધારે હોય
(c) હાથની દિવ્યાંગતા હોય
(d) દ્રષ્ટિની દિવ્યાંગતા અને સાંભળવાની વિકલાંગતા હોય
(e) ક્રમશઃ વધતા જતા માયોપેથીઝ જેવા રોગોથી પીડીત ઉમેદવાર હોય
(f) જે તે અભ્યાસક્રમમાં ભણવા માટે અને તેના પ્રાયોગિક કાર્યો/ફીલ્ડવર્ક કરવામાં બાધક દિવ્યાંગતા હોય
૨ દિવ્યાંગ ઉમેદવારની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તે મતલબનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર (પરિશિષ્ટ ‘અ’ માં દર્શાવ્યા
મુજબના નમૂના પ્રમાણેનું) રજૂ કરવાનું રહે શે જો પ્રવેશપત્ર વેરીફીકે શન વખતે પ્રમાણપત્ર ખોટું માલુમ પડશે તો તે ઉમેદવારનો દિવ્યાંગ માટે ની
અનામત બેઠક પર પ્રવેશનો અંગે હક્ક દાવો રહે શે નહીં. જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેશ આપી દેવામાં આવ્યો હોય તો તે તત્કાલિન અસરથી રદ થશે.
3 rËÔÞktøk W{uËðkhLke yLkk{ík fuxuøkhe{kt «ðuþ {u¤ððk {kxu W{uËðkh 3.1 yLku 3B {wsçk sYhe ykuAk{kt ykuAe «ðuþ ÷kÞfkík Ähkðíkku
nkuðku òuEyu.
સેનાના કર્મચારીના સં તાનો માટે અનામત બેઠક (Ex-Serviceman) :
સેનાના કર્મચારીના સંતાનો માટે ૧% બેઠક અનામત રાખવામાં આવેલ છે . જે નીચેની શરતોને આધિન છે :
૧. મૂળ ગુજરાત રાજ્યના સેનાના કર્મચારીના સંતાનોનો સમાવેશ અનામત કે ટેગરી અંતર્ગત થતો હોય અને તેમણે ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા ગુજરાત
રાજ્યમાં આવેલ શાળામાંથી પાસ કરે લ હોય તો તેઓનો સમાવેશ કે ટેગરીમાં કરવાનો રહે શે.
૨. સેનાના કર્મચારીના સંતાનાે માટે ની અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ ડાયરે ક્ટર, સૈનિક વેલ્ફેર, ગુજરાત રાજય અથવા
જિલ્લા બોર્ડ સૈનિક વેલ્ફેર ઓફિસર (સેના નિવૃત કર્મચારી) કે જે તે કમાન્ડીંગ ઓફિસરનું જરૂરી (ચાલુ કર્મચારી) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શે.
૩. ગુજરાત રાજય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ માંથી ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરે લ સેનાના કર્મચારી સંતાનોને તેઓની
અનામત બેઠક પર પ્રવેશ આપ્યા બાદ જો કોઈ બેઠકો ખાલી રહે તો તેના પર અન્ય બોર્ડ માંથી ધોરણ-૧૨ પાસ કરનાર સેનાના કર્મચારીના
સંતાનોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. તેમ છતાં જો આ અનામત બેઠકો ખાલી રહે તો તેના પર બિન-અનામત કે ટેગરીના ઉમેદવારોને પ્રવેશ
આપવામાં આવશે.
૪. ઉમેદવાર સેનામાં કાર્યરત કર્મચારી /સેના નિવૃત કર્મચારીના સંતાનો માટે ની અનામત કે ટેગરીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે 3.1 yLku 3B {wsçk જરૂરી
ઓછામાં ઓછી પ્રવેશ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.
૫. સેનાના કર્મચારીના સંતાનાે માટે ની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તે મતલબનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું
રહે શે. જાે પ્રવેશપત્ર વેરીફીકે શન વખતે આવુ પ્રમાણપત્ર ખોટું માલુમ પડશે તો તે ઉમેદવારનો આવી અનામત બેઠક પર પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો
રહે શે નહીં. જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેશ આપી દેવામાં આવ્યો હોય તો તે તત્કાલિન અસરથી રદ થશે.
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૫.૮

૫.૯

૫.૧૦

૬.
૬-A
૬.A.૧

પારસી જાતિ:
૧.
ગુજરાત રાજ્યના વતની એવા પારસી જાતિના ઉમેદવારો માટે ૧ (એક) વધારાની બેઠક રાખવામાં આવેલ છે . જે અન્ય કે ટેગરીમાં તબદીલ થઈ
શકશે નહીં.
૨.
પારસી જાતિની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તે મતલબનું સક્ષમ અધિકરીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શે. જો પ્રવેશપત્ર
વેરીફીકે શન વખતે જાતિનું પ્રમાણપત્ર ખોટું માલુમ પડશે તો તે ઉમેદવારનો અનામત કે ટેગરી પર પ્રવેશ અંગેનો હક્ક દાવો રહે શે નહીં. જો આવા
ઉમેદવારને પ્રવેશ આપી દેવામાં આવ્યો હોય તો તે તત્કાલિન અસરથી રદ થશે.
કાશ્મીરી વિસ્થાપિતો:
કાશ્મીરી વિસ્થાપિતો માટે ૨(બે) બેઠકો અનામત રાખવામાં આવેલ છે . જે નીચેની શરતોને આધિન છે :
૧.
પ્રવેશ વખતે વિદ્યાર્થીને નીચે મુજબની છૂટછાટ આપવામાં આવશે
(i) પ્રવેશની તારીખમાં ૩૦ દિવસની છૂટછાટ
(ii) ઓછામાં ઓછી પ્રવેશ લાયકાતમાં ૧૦% ની છૂટછાટ
(iii) વતની હોવાના પ્રમાણપત્રની જરૂરીયાત નથી
(iv) બીજા અને ત્યારબાદના વર્ષોમાં કોલેજ-સ્થળાંતરમાં છૂટછાટ
(v) પ્રવેશ પરીક્ષા આપેલ હોવી જરૂરી નથી
૨.
અાવા ઉમેદવારના નામાંકન માટે ની અરજી કૃ ષિ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા નિયત સમય મર્યાદા (૫.૯.૧. (i))માં
મોકલાવાયેલ હોય તો જ પ્રવેશ માટે માન્ય ગણાશે.
૩.
ઉમેદવાર કાશ્મીરમાંથી જે રાજ્યમાં સ્થળાંતરીત થયેલ હોય તે રાજ્યના ડે પ્યુટી કમિશનરનું તે મતલબનું રજીસ્ટ્રે શન નંબર સાથેનું પ્રમાણપત્ર અને
રે શન કાર્ડ રજૂ કરવાનું રહે શે. જો પ્રવેશપત્ર વેરીફીકે શન વખતે પ્રમાણપત્ર ખોટું માલુમ પડશે તો તે ઉમેદવારનો કાશ્મીરી વિસ્થાપિત કે ટેગરી પર
પ્રવેશ અંગન
ે ો હક્ક દાવો રહે શે નહીં. જો આવા ઉમેદવારે પ્રવેશ મેળવેલ હશે તો તે તત્કાલિન અસરથી રદ થશે.
૪.
આ નિયમો જમ્મુ કાશ્મીરની પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય ત્યાં સુધી જ લાગુ પડશે.
૫.
ઉમેદવારે રજૂ કરે લ કાશ્મીરી વિસ્થાપિત અંગેનું પ્રમાણપત્ર સંબંધિત સક્ષમ અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત કરે લ હોવું જરૂરી છે .
rçkLk rLkðkMke økwshkíke rðãkÚkeoyku (NRG) {kxuLke yLkk{ík çkuXf :
økwshkík hkßÞLkk ðíkLke nkuÞ íkuðk ¼khík çknkh hnuíkk rðãkÚkeoyku {kxu hkßÞLke ík{k{ f]r»k ÞwrLkðŠMkxeyku{kt Vuf÷xeðkh «ðuþ ûk{íkk
૧.
WÃkhktík yuf ðÄkhkLke çkuXf yLkk{ík hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. su yLÞ fuxuøkhe{kt íkçkËe÷ ÚkE þfþu Lkne.
MLkkíkffûkkLkk yÇÞkMk ¢{ku{kt «ðuþ EåAwf rçkLk rLkðkMke økwshkíke rðãkÚkeoykuyu íku{Lke yhS su-íku ËuþLkk MktçktrÄík rðËuþ {tºkk÷Þ/
૨.
rËÕne ¾kíkuLkk hksËwíkkðkMk yÚkðk rðËuþ{kt ykðu÷ ¼khíkeÞ rLkÞkuøk {khVík s ¼khík Mkhfkh/¼khíkeÞ f]r»k yLkwMktÄkLk Ãkrh»kË, rËÕneLku
{kuf÷ðkLke hnuþu. ykðk W{uËðkhLke yhS òu íku{Lke MktçktrÄík hk»xÙeÞ Mkhfkh yLku / yÚkðk ¼khík Mkhfkh / ¼khíkeÞ f]r»k yLkwMktÄkLk
Ãkrh»kË îkhk «ÞkuSík (Sponsored) fhkÞu÷ nþu íkku s «ðuþ {kxu ÷kÞf økýðk{kt ykðþu.
rçkLk rLkðkMke økwshkíke {kxu WÃk÷çÄ çkuXfku Ãkh W{uËðkhLku Äkuhý 1hLke rð¿kkLk «ðknLke Ãkheûkk yÚkðk íkuLke Mk{fûk Ãkheûkk{kt {u¤ðu÷
૩.
økwýLkk ykÄkhu {uhex çkLkkðe «ðuþ ykÃkðk{kt ykðþu. yk WÃkhktík W{uËðkhu íkuLkk {kíkk-rÃkíkk rçkLk rLkðkMke økwshkíke (NRG) Au íku {ík÷çkLkk
sYhe ËMíkkðuòu hsq fhðkLkk hnuþu.
rçkLk rLkðkMke økwshkíke rðãkÚkeoyku {kxuLke yLkk{ík çkuXf Ãkh «ðuþ {u¤ððk {kxu yLÞ huøÞw÷h rðãkÚkeoykuLkk Mk{kLk Äkuhýu Ve ¼hðkLke
૪.
hnuþu.
મેરીટ લિસ્ટ:
બી.એસસી.(ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર/બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી/બી.એફ.એસસી./બી.ટે ક.(બાયોટે ક્નોલોજી)
અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે નિયત સમય મર્યાદામાં ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ ભરે લ હોય અને પ્રવેશ માટે ની લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા તમામ ઉમેદવારોનું
મેરીટ લિસ્ટ પ્રાેગ્રામ કે ટેગરી મુજબ નીચે પ્રમાણે બનાવવામાં આવશે.
GUJCET કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ય પરીક્ષા અને ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં (ફિજીક્સ, કે મેસ્ટ્ રી અને બાયોલોજી વિષયની ફક્ત
થીયરીમાં મેળવેલ) કુ લ ગુણના અનુક્રમે ૪૦% અને ૬૦%.

૬.A.૨ મધ્યસ્થ પ્રવેશ સમિતિ નીચે મુજબના ગૃપ પ્રમાણે અલગ મેરીટ લિસ્ટ જાહે ર કરશે, જેવા કે :
I.

૬.A.૩

૬-B

•
•

ગુજરાત બોર્ડ માંથી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોનું મેરીટ લિસ્ટ (પ્રથમ મેરીટ લિસ્ટ). તે પૈકીના અનામત
કે ટેગરીના અરજદારોનું મેરીટ લિસ્ટ અલગથી બનાવવામાં આવશે.
II. કે ન્દ્રિય અને અન્ય બોર્ડ (કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ડિયન સ્કૂ લ સર્ટીફીકે ટ એકઝામીનેશન, ન્યુ દિલ્હી, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઓપન સ્કૂ લીંગ,
ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂ લ બોર્ડ )માંથી ધોરણ-૧૨ પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોનું મેરીટ લિસ્ટ (દ્વિતીય મેરીટ લિસ્ટ) બનાવવામાં અાવશે.
બે અથવા વઘારે ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક એકસરખા થશે તો તેઓનું મેરીટ લિસ્ટ નીચે પ્રમાણેના વિષયોના ગુણ/વયની ક્રમશ: સરખામણી કરી બનાવવામાં
આવશે:
જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં જીવવિજ્ઞાન વિષય (ફક્ત થીયરી)માં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
I.
II. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય (ફક્ત થીયરી)માં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
III. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય (ફક્ત થીયરી)માં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
IV. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં અંગ્રેજી વિષયમાં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
V. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં કુ લ વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
VI. જે ઉમેદવારની વય વધારે હોય
બી.વી.એસસી. એન્ડ એ.એચ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે નું મેરીટ લિસ્ટ
આ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા ઉમેદવારે ચાલુ વર્ષે GUJCET ની પરીક્ષા આપેલી હોવી જરૂરી છે .
આ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે નું મેરીટ લિસ્ટ GUJCET ની પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના અાધારે બનાવવામાં આવશે.
બે અથવા વઘારે ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક એકસરખા થશે તો તેઓનું મેરીટ લિસ્ટ નીચે પ્રમાણેના વિષયોના ગુણ/વયની ક્રમશ: સરખામણી કરી બનાવવામાં
આવશે:
જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં જીવવિજ્ઞાન વિષય (ફક્ત થીયરી)માં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
I.
II. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય (ફક્ત થીયરી)માં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
III. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય (ફક્ત થીયરી)માં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
IV. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં અંગ્રેજી વિષયમાં વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
V. જે ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાં કુ લ વધારે ગુણ મેળવેલ હોય
VI. જે ઉમેદવારની વય વધારે હોય
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૭. ફીનું ધોરણ:
ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ હસ્તક ચાલતા ‘બી ગ્રુપ’ના જૂદા જૂદા સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો માટે ફી/ડીપોઝીટનું ધોરણ
ક્રમ
૧.

૨.

૩.

૪.

ફી/ડીપોઝીટની વિગત
પહે લા રજીસ્ટ્રેશન વખતે ચૂકવવાપાત્ર ફી અને ડીપોઝીટ
કોશન મની ડીપોઝીટ
હોસ્ટેલ ડીપોઝીટ
મેસ ડીપોઝીટ
ઈલેક્ટ્રિ ક ડીપોઝીટ
ઓળખપત્ર ફી
થેલેસેમીયા ટે સ્ટ ફી
કુલ
દરેક એકી સેમેસ્ટરમાં ચૂકવવા પાત્ર ફી
યુનિવર્સિટી મેડીકલ ટે સ્ટ ફી
મેગેઝીન ફી
સ્ટુડન્ટ એઈડ ફંડ
જનરલ એમીનિટી
કુલ
દરેક સેમેસ્ટરમાં ચૂકવવા પાત્ર ફી
રજીસ્ટ્રે શન ફી
શિક્ષણ ફી
લાઈબ્રેરી ફી
પરીક્ષા ફી
જીમખાના ફી
સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની ફી
પ્રયોગશાળા ફી
હોસ્ટેલ ફી
માર્કશીટ ફી
કુલ
સમગ્ર કુલ (1+2+3)
અન્ય પ્રકારની ફી (જરૂરીયાત પ્રમાણે )
a. પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર
b. પ્રોવીઝનલ પદવી પ્રમાણપત્ર
c. ટ્ રાન્સક્રીપ્ટ (ફ્ક્ત છે લ્લા સેમેસ્ટર માટે )
d. સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર
e. ડુ પ્લીકે ટ સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર
પદવી પ્રમાણપત્ર
f. પદવીદાન સમારંભમાં હાજર રહીને
પદવીદાન સમારંભમાં ગેરહાજર રહીને
g. ડુ પ્લીકે ટ પદવી પ્રમાણપત્ર
h. પુનઃ નોંધણી
i ડુ પ્લીકે ટ ગુણપત્રક
j. ડુ પ્લીકે ટ ટ્ રાન્સક્રીપ્ટ
k. ગ્રેડ વેરીફિકે શન
l. શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો/દાખલા પ્રમાણિત (એટે સ્ટેડ) કરવા
m. નવું ઓળખપત્ર

વેટરીનરી સિવાયના
અભ્યાસક્રમો માટે ફી (રકમ) (રૂ.)
છોકરાઅાે માટે છોકરીઓ માટે
1000
1000
1500
2000
50
150
5700

1000
1000
1500
2000
50
150
5700

100
100
50
200
450

100
100
50
200
450

500
3500
500
500
200
200
500
1500
150
7550
13700

500
500
500
200
200
500
150
2550
8700

100
100
200
200
1000

500
1000
2000
2000
1000
1000
200
50
50

100
100
200
200
1000

500
1000
2000
2000
1000
1000
200
50
50

નાેંધ ઃ પ્રથમ સત્ર સિવાયના બધા સત્રમાં ઈલેકટ્ રીક ફી પેટે રૂા. ૨૦૦૦/- અલગથી ચૂકવવાના રહે શે.

12

વેટરીનરી માટે વાર્ષિક ફી
(રકમ) (રૂ.)
છોકરાઅાે માટે છોકરીઓ માટે
1000
1000
1000
1000
1500
1500
2000
2000
50
50
150
150
5700
5700
વાર્ષિક ફી
100
100
100
100
50
50
200
200
450
450
વાર્ષિક ફી
1000
1000
7000
1000
1000
1000
1000
400
400
400
400
1000
1000
3000
300
300
15100
5100
21250
11250
100
100
200
200
1000

500
1000
2000
2000
1000
1000
200
50
50

100
100
200
200
1000

500
1000
2000
2000
1000
1000
200
50
50

નોંધ :
૧. વિદેશી વિદ્યાર્થીઓનાે પ્રવેશ ICAR/VCI મારફતે થતાે હાેઇ અાવા વિદ્યાર્થીઅાે માટે ની ફી ભારતીય કૃ ષિ અનુસંઘાન ૫રિષદ/વેટરનરી કાઉન્સિલ ઓફ
ઈન્ડિયા (આઇ.સી.એ.આર./વી.સી.આઈ)ના નિયમો મુજબ રહે શે.
૨. યુનિવર્સિટીની અંગભૂત કોલેજોમાં ભારતીય નાગરિકત્વ ધરાવતી વિદ્યાર્થિનીઓ માટે શિક્ષણ અને હોસ્ટેલ ફી માફી છે .
૩. પોતાનો પ્રવેશ રદ કરાવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોને કોઈ પણ સંજોગોમાં તેમણે ભરે લ ફી પરત મળશે નહીં.

૮. ખોટા પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાથી પ્રવેશ રદ થવો :
જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રમાણપત્ર/દસ્તાવેજ/માહિતી કોલેજ ખાતે તેના વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ/આચાર્ય દ્વારા પ્રવેશ સમયે ઓરીજીનલ દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન
ખોટી જણાશે તો,
૧. આવા ઉમેદવારનું નામ તે વર્ષની પ્રવેશ યાદીમાંથી રદ કરવામાં આવશે.
૨. ઉમેદવાર દ્વારા ભરવામાં આવેલ ફી જપ્ત કરવામાં આવશે.

૯. અભ્યાસક્રમની સામાન્ય માહિતી :
૧. શિક્ષણનું માધ્યમ અંગ્રેજી છે .
૨. જે-તે વિષયનો અભ્યાસક્રમ, તેના વિષયો, વિનિયમો, પરીક્ષા વગેરેને લગતી તમામ માહિતી જે-તે કોલેજના આચાર્ય પાસેથી મેળવી શકાશે. જેમાં જરૂર પડ્યે
સુધારા વધારા કરવાની સત્તા યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને અબાધિત રહે શે. યુનિવર્સિટી તેની કોલેજોમાં કે ટેગરી પ્રમાણે ઓછામાં ઓછી પ્રવેશ લાયકાત ધરાવતા
વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂર્ણ સમયના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો ચલાવે છે . સેમેસ્ટર પદ્ધતિના આવા અભ્યાસક્રમ હે ઠળ છૂટછાટ આપેલ હોય અથવા હોસ્ટેલ
ફાળવેલ ન હોય તે સિવાયના દરે ક વિદ્યાર્થીએ યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલમાં રહે વું ફરજીયાત છે .

૧૦. પ્રવેશ પ્રક્રિયા :
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

૭.

૮.
૯.
૧૦.

૧૧.

ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓના ‘બી’ ગ્રુપના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની સઘળી કામગીરી નોડલ અધિકારીશ્રી (‘બી’ ગૃપ) અને કુ લપતિશ્રી, આકૃ યુ,
આણંદના સીધા માર્ગદર્શન હે ઠળ હાથ ધરવામાં આવશે.
પ્રવેશ અંગેની સઘળી બાબતો વેબસાઇટ www.b.gsauca.in ઉપરથી જોઈ શકાશે.
ધોરણ-૧૨ ના પરિણામ જાહે ર થયા બાદ ‘બી’ ગૃપમાં પ્રવેશ માટે ની જાહે રાત માટે ઉપરોક્ત વેબસાઇટ ચકાસવાની રહે શે.
પ્રવેશ અંગેની જાહે રાત ગુજરાતના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં પણ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે.
પ્રવેશપ્રક્રિયાના ઓનલાઇન કરવામાં આવશે.
સ્નાતક કક્ષાના ‘બી’ ગૃપમાં પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ www.b.gsauca.in ઉપરથી જે અભ્યાસક્રમમાં રસ ધરાવતા હાેય તેની ચલણની પ્રિન્ટ કાઢી ગુજરાતની
HDFC બેન્કની કોઈ પણ શાખામાં રાેકડા / ડે બીટ કાર્ડ / ક્રેડીટ કાર્ડ / અાેનલાઇન નેટ બેંકીગ દ્વારા પ્રતિ અભ્યાસક્રમ રૂ. ર૦૦/- પ્રથમ ભરવાના રહે શે.
su rðãkÚkeoykuyu ykuLk÷kELk [÷ý Ve ¼hu÷ nkuÞ íkuyku íkhík s Vku{o ¼he þfþu íku{s su{ýu HDFC çkUf{kt [÷ý Ve ¼hu÷ nkuÞ íkuyku ૨૪ કલાક બાદ
ચલણ નંબર નાખી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.
અરજીપત્રક પ્રાેગ્રામ કે ટેગરીના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે અલગ-અલગ ભરવાનું રહે શે. દા.ત. (૧) બી. વી. એસ.સી. એન્ડ એ. એચ. માટે અલગથી અરજીપત્રક
ભરવું. (૨) બી.એસસી. (ઓનર્સ) એગ્રીકલ્ચર, બી.એસસી. (ઓનર્સ) હોર્ટીકલ્ચર, બી.એસસી. (ઓનર્સ) ફોરે સ્ટ્ રી અને બી.ટે ક(બાયોટે કનોલોજી) માટે
એક જ અરજીપત્રક ભરવું. (૩) બી. એફ. એસ. સી.(બેચરલ ઓફ ફીશરીઝ સાયન્સ) માટે અલગ અરજીપત્રક ભરવું. દરે ક ફોર્મ માટે અલગથી રૂ.૨૦૦/- ફી
ભરવાની રહે શે. ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરી ફાેર્મ સબમીટ કરવાનું રહે શે.
ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓના નક્કી કરે લ હે લ્પ સેન્ટર ખાતે ઓનલાઈન ભરે લ ચલણ, અરજી પત્રક, અસલ પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજોની ભાૈતિક
ચકાસણી ફરજીયાત કરાવવાની રહે શે. ત્યારબાદ કાેલેજની પસંદગી અાેનલાઇન કરવાની રહે શે.
હે લ્પ સેન્ટર ખાતે ફોર્મની ભૌતિક ચકાસણી કરાવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારના નામ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રે શન, એડમીશન રાઉન્ડ અને પ્રવેશ પ્રક્રિયાના મુદ્દાઓ નીચે દર્શાવેલ ફલો-ચાર્ટમાં બતાવ્યા મુજબ હાથ ધરવામાં આવશે અને જે તે પ્રવેશપાત્ર
ઉમેદવારે પોતાનું એડમીશન પ્રવેશ પ્રક્રિયાના મુદ્દાઓને ધ્યાને રાખી કન્ફર્મ કરાવવાનું રહે શે અન્યથા તેમનું એડમીશન આપોઆપ રદ થઈ જશે અને ઉમેદવાર
આ બાબતે કોઈ હક્ક-દાવો કરી શકશે નહી.
જે ઉમેદવારોએ એક કરતાં વધુ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજી કરે લ હોય અને ત્રીજા રાઉન્ડના અંતે એક કરતાં વધુ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મળતો હોય
તો જે તે ઉમેદવારે પોતાની ચોઇસના કોઈ એક અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ કન્ફર્મ (નક્કી) કરાવવાનો રહે શે અથવા તો રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગમાં જવા માટે ની ઓનલાઇન
સંમતિ આપવાની રહે શે અન્યથા જે તે ઉમેદવારનો પ્રવેશ આપો આપ રદ થઈ જશે અને રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગના જનરલ મેરીટ લિસ્ટમાંથી આવા ઉમેદવારનું નામ
કમી થઈ જશે.

					

13

(૧) ઓન લાઇન રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા

(ર) ઓન લાઇન પસં દગી અને પ્રવેશ કાયમ કરવાની
પક્રિયા

અગ્રણી વર્તમાનપત્રોમાં પ્રવેશ
અંગન
ે ી જાહે રાત

økwýð¥kkÞkËe ({uhex r÷Mx) ònuh fÞko çkkË
çkuXfkuLke ykuLk÷kELk ÃkMktËøke fhðkLke hnuþu.
W{uËðkhu «ðuþLke ¾kºke fhðk {kxu WÃk÷çÄ
çkuXfkuLke {n¥{ ÃkMktËøkeyku fhðkLke Mk÷kn
ykÃkðk{kt ykðu Au.



વેબસાઇટ www.b.gsauca.in ઉપર ઓન લાઇન
(ડે બિટ કાર્ડ / ક્રેટીડ કાર્ટ / નેટ બેંકિંગ) /આેફ લાઇન
HDFC



ની કાેઈપણ શાખામાં ફોર્મ ફી
ભરી ચલણ મેળવવું

પ્રથમ પસંદગીનો તબક્કો મોક રાઉન્ડ હશે જેનુ
વિશ્લેષણ કરી કાેલેજાેની પસંદગીમાં સુધારો કે
વધારો કરી વાસ્તવિક તબક્કા
(Actual Round)માં
પ્રવેશ સુરક્ષિત કરી શકાય.



વેબસાઇટ www.b.gsauca.in ઉપર અાેનલાઇન
ફાેમફી ભર્યા બાદ તરત જ અથવા અાેફલાઇન ફી ભર્યા
બાદ ૨૪ કલાક પછી ઓન લાઇન ફોર્મ ભરી શકાશે





યુનિવર્સિટી દ્વારા વાસ્તવિક તબક્કા
(Actual Round)માં ગુણવત્તા નંબર તથા
કાેલેજની પસંદગીના આધારે ઉમેદવારને
પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે

નિર્ધારીત હે લ્પ સેન્ટર ઉપર ફોર્મ વેરીફાઈ
કરાવવું તથા દસ્તાવેજોની ભાૈતિક ચકાસણી
અવશ્ય કરાવવી





ઉમેદવારે પ્રવેશ કાયમ કરાવવા અથવા અાગળના
રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે નિર્ધારીત ફી HDFC
બેંકની કાેઇપણ શાખામાં રોકડે થી/ઓનલાઈન
ભરવી ફરજીયાત છે .

અાેનલાઇન ચાેઇસ ફીલીંગ કરવું ફરજીયાત છે .
અાેનલાઇન ચાેઇસ ફીલીંગ ન કરનાર ઉમેદવારનું
નામમેરીટ યાદીમાં સમાવેશ થશે નહી.

નિર્ધારીત ફી ભર્યા પછી
ફાળવેલ પ્રવેશ કાયમ કરવા
માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ
મેમો કાઢવાે ફરજીયાત છે .
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su íku hkWLz{kt «ðuþ {éÞk
çkkË ykøk¤Lkk hkWLz{kt
¼køk ÷uðk {kxu fku÷us ¾kíku
nksh ÚkðkLkwt LkÚke Ãkhtíkw
Ve ¼hðe VhSÞkík Au.

‘બી’ ગ્રુપની કોલે જોમાં સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો માટે ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા (૨૦૧૯-૨૦) ના
મુ�ાઓની વિસ્તૃત માહિતી અને સમજ
૧.
૨.
3.
૪.
૫.
6.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

૧૧.
૧૨.

૧૩.

૧૪.
૧૫.

૧૧.

૧૨.

૧૩.

સાૈ પ્રથમ વિદ્યાર્થીઅાેઅે વેબસાઇટ www.b.gsauca.in પરથી પ્રાેગ્રામ કે ટેગરી પ્રમાણે ચલણની પ્રિન્ટ કાઢી HDFC બેંકમાં જરૂરી ફાેર્મ ફી ભરી રજીસ્ટ્રે શન
કરાવવાનું રહે શે.
Vku{o Ve ¼Þko çkkË su íku rðãkÚkeoLkwt ykuLk÷kELk Vku{oLkwt yufxeðuþLk Úkþu. su rðãkÚkeoyu ykuLk÷kELk Ve ¼hu÷ nþu íkuLkwt Vku{o íkhíks yufxeð Úkþu ßÞkhu su rðãkÚkeoyu
ykuV÷kELk Ve ¼hu÷ nþu íkuLkwt Vku{o h4 f÷kf ÃkAe yufxeð Úkþu.
ykuLk÷kELk Vku{o yufxeð ÚkÞk çkkË ykuLk÷kELk Vku{ (Mkk{u÷ Lk{wLkk {wsçk) ¼hðkLkwt hnuþu.
જે તે નજીકના હે લ્પ સેન્ટર ઉપર જઈ ફાેર્મ અને આેરીજીનલ દસ્તાવેજાન
ે ી ભાૈતિક ચકાસણી અવશ્ય કરાવી અેપ્લીકે શન કન્ફર્મ કરવાની રહે શે.
ફાેર્મ વેરીફીકે શન બાદ વિધાર્થીઅે જે તે ફે કલ્ટીમાં આવતી કોલેજોમાંથી પસંદગીની કોલેજોને અગ્રતાક્રમ મુજબ ટીક (√) કરવાની રહે શે.
ÃkMktËøke fÞko çkkË Mkq[ðu÷ yøkíÞLke íkkhe¾ «{kýu {kuf hkWLz yÚkðk fk{[÷kW {uhex çknkh Ãkzþu suLkwt rð&÷u»ký fhe çkuXfkuLke ÃkMktËøke{kt MkwÄkhku fu ðÄkhku
fhe ykøk¤Lkk hkWLz{kt «ðuþ Mkwhrûkík fhe þfkþu.
મેરીટની યાદી ફે કલ્ટીવાઈઝ/કોલેજવાઈઝ નિયમોનુસાર તૈયાર કરવામાં આવશે.
મોક રાઉન્ડના આધારે સુચિત તારીખાે દરમ્યાન ચાેઈસ બદલી શકાશે.
પ્રથમ રાઉન્ડનું એલોટમેન્ટ કોલેજવાઇઝ અને કે ટેગરી-વાઈઝ આપવામાં આવશે.
પ્રવેશ પાત્ર ઉમેદવારને પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ જો પસંદગીની કોલેજ મળી ગઈ હોય તો HDFC બેંકમાં જઈ વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીની માટે દર્શાવેલ ફી ભરી રીસીપ્ટ મેળવી
લેવાની રહે શે અને જે તે કોલેજ ઉપર સૂચિત તારીખાે દરમ્યાન ફરજીયાતપણે રીપોર્ટીંગ કરી એડમીશન કન્ફર્મ કરાવવાનું રહે શે. જે વિદ્યાર્થીઓને પસંદગીની કોલેજ મળી
જતી હશે અને એડમીશન કન્ફર્મ કરાવશે એટલે તેમનું નામ આગળના મેરીટ લીસ્ટમાંથી આપોઆપ રદ થઈ જશે.
જે ઉમેદવારોનું નામ એલોટમેન્ટ લીસ્ટમાં હોય અને પસંદગીની કોલેજ ના મળી હોય પરંતુ બીજા રાઉન્ડનો લાભ લેવા માંગતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ દર્શાવેલ ફી બેંકમાં
જઇ ભરી દેવાની રહે શે જેથી તેમનું નામ આગળના રાઉન્ડમાં ચાલુ રહે શે, અન્યથા તેમનું નામ આગળના મેરીટ લીસ્ટમાંથી આપોઆપ રદ થઈ જશે.
ત્યાર પછી બીજા રાઉન્ડનું એલોટમેન્ટ આપવામાં આવશે. જેને એલોટમેન્ટ મળેલ છે તે ઉમેદવારે પ્રથમ રાઉન્ડની માફક જ એડમીશન કન્ફર્મ કરાવવાનું રહે શે અથવા
ત્રીજા રાઉન્ડનો લાભ લેવા માટે બીજા રાઉન્ડમાં એલોટમેન્ટ મળેલ હોય અને જેમણે ફી ભરે લ નથી તેવા ઉમેદવારોએ HDFC બેંકમાં જરૂરી ફી ભરી દેવાની રહે શે
જેથી અાગળના રાઉન્ડના મેરીટ લીસ્ટમાં જે તે ઉમેદવારનું નામ ચાલુ રહે શે.
ત્યાર પછી ત્રીજા રાઉન્ડનું એલોટમેન્ટ આપવામાં આવશે અને જે તે કાેલેજમાં ખાલી રહે લ બેઠકાે ઉપર અેડમીશન મેરીટના અાધારે મળવાપાત્ર થશે. જેને પાેતાની
પ્રથમ પસંદગીની કાેલેજમાં અેડમીશન મળી જાય છે તેમણે બેંકમાં ફી ભરીને અેડમીશન ફરજીયાત કન્ફર્મ કરવાનું રહે શે અથવા ત્રીજા રાઉન્ડનાે લાભ લેવા બીજા
રાઉન્ડમાં અેલાેટમેન્ટ મળેલ હાેય અને જેમણે ફી ભરે લ નથી તેવા વિદ્યાર્થીએ HDFC બેંેકમાં નિર્ધારીત ફી ભરી દેવાની રહે શે.
ઉપરાેકત ત્રણ અાેનલાઇન રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહે લ બેઠકાે માટે રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગ ટકાવારીના અાધારે જનરે ટ કરવામાં અાવેલ નવી જનરલ મેરીટ યાદી મુજબ પ્રવેશ
કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં અાવશે. રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગના કાર્યક્રમ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં અાવશે.
ઉપર મુજબ એડમીશન કન્ફર્મ કરાવેલ તમામ ઉમેદવારોએ સૂચિત તારીખો દરમિયાન જે તે કોલેજમાં જઇ રીપોર્ટીંગ કરી દેવાનું રહે શે. એડમીશન કન્ફર્મ કરાવ્યા પછી
રીપોર્ટીંગ ના કરાવનાર ઉમેદવારોનો પ્રવેશ રદ થશે અને ફી પરત કરવામાં આવશે નહી.
એન્ટી રેગીંગ કમિટી:
યુનિવર્સિટીમાં એન્ટી રે ગીંગ કમિટી કાર્યરત છે . જો કોઇ વિદ્યાર્થી રે ગીંગ કરતો જણાશે તો તેને કાયદાનુસાર યોગ્ય સજા કરવામાં આવશે. રે ગીંગ કરનાર વિદ્યાર્થી
સામે એફ આઇ આર (FIR)દાખલ કરી શકાશે.
વિધાર્થીનીઓને હે રાન કરવા બાબત:
વિદ્યાર્થિનીઓને હે રાન કરતા તત્વો વિરુધ્ધ ફરિયાદ કરવા માટે દરે ક યુનિવર્સિટીમાં એક સેલ સ્થાપવામાં આવેલ છે . જો કોઇ પણ વિદ્યાર્થી કન્યાઓ કે
મહિલાઓને હે રાન કરતાં જણાશે તો તેને યોગ્ય સજા કરવામાં આવશે.
ડિસ્ક્લેઇમર:
આ માહિતી પુસ્તિકામાં આપવામાં આવેલ નિવેદન કે માહિતી છાપતી વખતે અમારી જાણ મુજબ બરાબર છે . આ માહિતી કોઇપણ જાતની જાણ કર્યા સિવાય
બદલવાની, ધટાડવાની, વઘારવાની, તેમાં સુઘારા-વધારા કરવાની, ફે રફાર કરવાની અબાઘિત સત્તા યુનિવર્સિટીને રહે શે. પ્રવર્તમાન વિનિયમો બદલવાથી કે
સુઘારા-વધારા કરવાથી કે અન્ય કોઇપણ રીતે વિદ્યાર્થીને અભ્યાસ દરમ્યાન કોઇ મુશ્કેલી પડે , તે માટે વિદ્યાર્થી કે અન્ય વ્યકિતને કોઇ ખર્ચ થાય કે કંઇપણ
નુકશાન કે ખોટ જાય તો તેની કોઇપણ પ્રકારની જવાબદારી યુનિવર્સિટીની રહે શે નહીં.
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બી.એસ.
સી. (ઓનર્સ)
એગ્રીકલ્ચર

બી.વી.એસસી.
એન્ડ એ.એચ.

અભ્યાસક્રમ

56.67
55.42
53.54
53.33
64.72
55.32
51.80
54.50
51.18
59.70
51.63
43.09
54.65
52.63
49.35

73.54
67.71
64.58
66.67
75.28
67.47
64.92
70.40
66.63
74.35
68.75
65.28
71.65
67.55
64.37

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, સદાકૃ યુ, સ.કૃ .નગર

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃયુ, જૂ નાગઢ

બં. અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, વસો

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય,આકુ યુ, જબુગામ

ચી.પ. કૃ ષિ મહાવિધાલય, સદાકૃ યુ, સ.કૃ .નગર

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, સદાકૃ યુ, થરાદ

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃયુ, જૂ નાગઢ

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, મોટા ભંડારિયા, જૂ કૃયુ, અમરે લી

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, જુ કૃયુ, ખાપટ (પોરબંદર)

ન. મ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, ભરૂચ

કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, વઘઇ

કોલે જ/યુનિવર્સિટી

અનુસુચિત
જાતિ

જનરલ

46.58

46.88

47.93

64.25

44.10

47.67

44.70

46.58

44.27

45.28

48.52

33.96

41.04

35.21

39.38

અનુસુચિત
જનજાતિ

64.19

65.85

68.23

47.57

65.78

72.07

64.62

69.50

63.88

65.70

72.08

65.21

63.54

64.58

67.29

શા.શૈ.પ.વર્ગ

ગત વર્ષે ટકાવારી મુજબ અટકે લ પ્રવેશની માહિતી (કે ટે ગરી પ્રમાણે)

૧૪. શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ના પ્રવેશના કટ ઓફ માર્ક્સ

48.71

52.92

56.19

-

51.24

56.74

49.37

54.71

52.96

51.61

63.92

-

-

-

-

અન્ય
બોર્ડ

37.13

-

50.40

-

-

60.82

-

39.07

-

36.43

32.17

41.67

-

-

-

દિવ્યાંગ

47.17

-

50.50

-

55.82

66.38

-

57.80

-

50.52

58.78

60.21

51.04

43.75

-

એક્સઆર્મીમેન
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49.00
38.17

47.38

63.60
40.38

56.55

બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃયુ, જૂ નાગઢ

56.28
39.42

52.48
55.38

મત્સ્ય વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, જૂ કૃયુ, વેરાવળ

મત્સ્ય વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

બી.એફ.એસ.સી.
(બેચલર ઓફ
ફિશરીઝ સાયન્સ)

અનુસુચિત
જાતિ

જનરલ

કોલે જ/યુનિવર્સિટી

અભ્યાસક્રમ

38.70

31.13

અનુસુચિત
જનજાતિ

47.37

63.62

બાગાયત મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ

અસ્પી શકીલમ એગ્રી બાયોટેક્નોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, નકૃ યુ, સુરત

47.53

59.80

બાગાયત મહાવિદ્યાલય, સદાકૃ યુ, જગૂદણ

બી.ટેક
(બાયોટેક્નોલોજી)

47.40

63.95

અસ્પી બાગાયત-વ-વનવિદ્યા મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

અસ્પી બાગાયત-વ-વનવિદ્યા મહાવિદ્યાલય, નકૃ યુ, નવસારી

અનુસુચિત
જાતિ

જનરલ

કોલે જ/યુનિવર્સિટી

બી.એસસી.
(ઓનર્સ) ફોરે સ્ટરી્

બી.એસસી.
(ઓનર્સ)
હોર્ટીકલ્ચર

અભ્યાસક્રમ

53.97

50.63

52.21

52.38

અન્ય
બોર્ડ

51.13

37.05

63.52

62.73

59.42

60.22

શા.શૈ.પ.વર્ગ

શા.શૈ.પ.વર્ગ

38.05

34.90

41.75

43.70

43.57

44.85

અનુસુચિત
જનજાતિ

-

-

દિવ્યાંગ

38.86

28.96

45.82

49.01

45.32

46.99

અન્ય
બોર્ડ

-

33.42

એક્સઆર્મીમેન

-

-

-

-

-

-

દિવ્યાંગ

60.73

46.23

ફિશરમેન

-

-

57.33

44.75

49.95

-

એક્સઆર્મીમેન

૧૫. વિશેષ નોંધ
ગુજરાત રાજ્યમાં કૃ ષિ અને તેને સંલગ્ન વિષયો પશુપાલન, ડે રી તથા ફિશરીઝ ક્ષેત્રોમાં શિક્ષણ, સંશોધન અને
વિસ્તરણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્થાપિત યુનિવર્સિટીઓ રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કાર્યરત છે .
વધુમાં, ગુજરાત રાજ્યમાં ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા કૃ ષિ સંલગ્ન અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય
સરકાર અને રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંમતિ ન મળે ત્યાં સુધી ગુજરાત કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓ અધિનિયમ-૨૦૦૪
કલમ-૪ (૪)ની જોગવાઈ અન્વયે કૃ ષિ અને તેના સંલગ્ન કોર્ષ બાબતે ખાનગી યુનિવર્સિટી દ્વારા નવા એડમિશનની
કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં ન આવે તે બાબતની સૂચના શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર સચિવાલય, ગાંધીનગરના પત્ર
નં. ૫૨૫/૨૦૧૯/૫૫૦/ખ.૧, તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૯થી તમામ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને આપવામાં આવેલ છે . જેની બધા
વિદ્યાર્થીઓ/વાલીઓએ નોંધ લઈ કૃ ષિ સંલગ્ન વિષયોના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવતા પહે લા પૂરતી સજાગતા રાખવા
વિનંતી.

છે લ્લામાં છે લ્લી માહિતી માટે નીચે દર્શાવેલ વેબસાઇટની મુલાકાત લે વી.

www.b.gsauca.in
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«ðuþ Vku{oLkku Lk{qLkku
Agricultural Universities of Gujarat Common Admission - 2019-20
For

(1) B.V.Sc. & A. H.
(2) B.Sc. (Hons) Agriculture / B.Sc. (Hons) Horticulture / B.Sc. (Hons) Forestry/
B.Tech Bio-Technology
(3) B. F. Sc. (Fishery Science)

1. Applicant's Name (As per Bank Challan) :
Male/ Female :			
		

Blood Group :

Aadhar No. :

2. Applicant's Full Name (As per Mark-sheet of Std. : XII) :
(Name should not be differed as appear in Bank Challan except spelling mistake)
3. Examination Board of Standard-XII :
Group : 			
4. Std. XII (HSSCE) Info
Std. XII (HSSCE) Seat No.:
Do you have English subject in Std. XII (HSSCE)?
Have you appeared in current year GUJCET (2019)?
[k÷w ð»koLke GUJCET ykÃku÷e nkuðe sYhe Au.
5. Details of Examination :
Examination

Year of
Passing

Board

19

Obtained Marks out
of Total Marks
Obtained
Out of
Marks
Marks

6. Details of marks of Science subject and English obtained in Std.XII (HSSCE) :
Enter marks without grace (økúuMk ðøkhLkk {kfoMk s Ëþkoððk)
Marks of XII. (HSSCE)

Subject

Marks Total Marks
obtained Marks obtained
Theory
Practical
in
(25% of Total Obt. Marks) (25% of Total Obt. Marks)
Gujcet
out of 40
Marks
Out of
Marks
Out of

1. Chemistry

100

50

150

2. Physics

100

50

150

3. Biology

100

50

150

Total

300

150

450

English

100

120

7. Applicant's Contact Details :
7.1 Correspondence Address :
Address : 			

			

Village/City :

Taluka : 			

District : 			

State :

Pincode :
7.2 Contact Info :
Phone with STD Code :
Mobile :
		
		

Email

:

(Email & Mobile No will be used to send admission related details subject to Service
Provider and TRAI Terms & Condition)

8. Applicant's Personal Details :
Upload Photo :
BROWSE.....

(Allowed formats jpeg, jpg, png) (Image size should be less than 2 MB)

Gender :
Select
Nationality Select
Are you physically Challenged? Select

20

%

Category (General/ SC/ST/ SEBC/EWS) :
Are you Domicile of Gujarat?		
økwshkíkLkk hnuðkMke Aku ?			
Select			

Select Category

Are you belong to Parsi
Community?			
Select			

Are you Ex-Service man/
Defence Personnel?
Select		

Date of Birth :
9.
(a) Have you Participated at the International level Games / Competitions organized by
		

authorized organization of Sports Authority of India ? : Select

(b) Have you participated at the National level/Games Competitions organized by
		

authorized organization of Sports Authority of State ? : Select

(c) Have you participated at the National level/Games Competitions organized by
		

authorized organization of Sports Authority of District ? : Select

(d) Hostel accommodation required? : Select
(e) Do you belong to farmer community? : Select
(f) Do you belong to fisherman community? : Select
(g) Have you passed Standard XII examination with Agriculture Subjects? : Select
òu yuøkúefÕ[h rð»kÞ {kfoþex{kt Ëþkoðu÷ nkuÞ, íkku s ‘YES’ ykuÃþLk rMk÷ufx fhðku íkÚkk íku rð»kÞLkk {kfoMkLke {kfoþex nuÕÃk MkuLxh Ãkh
y[qf hsw fhðkLke hnuþu
10.
ykuLk÷kELk Vku{o ¼Þko çkkË su íku nuÕÃk MkuLxh Ãkh yMk÷ «{kýÃkºkku MkkÚku Vku{oLke ¾hkE/[fkMkýe fhkððe VhSÞkík Au.
I have gone through the entire information Booklet for Degree Programmes along with all the terms
and conditions mentioned in it. I have clearly understood the provision of forfeiting of fees and
conditions of cancellation for the candidature of admission as mentioned in Information Booklet.
I hereby affirm that the information given/submitted by me through this online application is
complete and true to the best of my knowledge and that I have made this application with the consent
and approved of my parents/guardian. In the event of my being admitted to the consitituent college
of Universities. I undertake to abide by the disciplinary rules and regulations of the concerned
University. I also undertake to abide by the regulations regarding course curriculum and academic
standardss as may be prescribed by the University from time to time.
		
I Accept
ßÞkhu ík{u Vku{o Mkçk{ex fhþku íÞkhçkkË Vku{o{kt MkwÄkhk (modify) fhðk {kxu yuÂÃ÷fuþLk ykEze yLku Mke¢ux fe ík{khk {kuçkkE÷
Lktçkh Ãkh yLku E-{u÷ ykEze Ãkh ykðþu.
Whenever you submit the form, the Application ID and Secret Key will be sent to your Mobile
Number & E-Mail ID for further Modification in your Form, if any.
			

SUBMIT

Cancel
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Ãkrhrþü - y : rËÔÞktøk fuxuøkheLkk W{uËðkh {kxu {urzf÷ MkŠxrVfuxLkku Lk{qLkku
Candidates
photo with
round seal of
Hospital

1.

2.

3.

4.

Medical Certificate for Physically Handicapped Candidate

FORM OF CERTIFICATE FOR PHYSICALLY DISABLED CANDIDATE FOR ADMISSION TO
FIRST YEAR COURSES IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES OF GUJARAT STATE
AFTER 12TH (H.S.C) SCIENCE STREAM

Full Name of Candidate

:

O.P.D. Case No.

(a) Nature of disability
(to be mentioned in the square on the right side)
POLIO; CEREBRAL PALSY,
HEMIPLEGIA, QUADRUPLEGIA,
AMPUTATIONS, PARAPLEGIA
CONGENITAL & AQUIRED DEFORMITY
VISUAL IMPAIRED,
HEARING IMPAIRED
OTHERS
(b) Any disability in upper limbs?

:

:

Yes / No

(c) Extent of disability :
(to be mentioned in box on the right side)
BELOW 40% / 40% to 50% / 50% to 70%
/ ABOVE 70%
Note: A Candidate shall not be admitted to Graduate level courses of Agricultural Universities of Gujarat if
he/she suffers from the following disabilities, namely:
(a) Disability of total body including disability of chestorspine more than 50 %
(b) Disability of lower limb of more than 50%
(c) Disability of upper limb
(d) Visually handicapped candidates and those with hearing disability
(e) Candidates with progressive diseases like myopathies etc.
(f) Disabilities which otherwise would interfere in the performance of the duties in concerned course.
Despite the disability whether the candidate is fit to undergo Graduate
YES / NO
level courses of Agricultural Universities of Gujarat
(Please state YES or NO in the square on the right side.)
I

certify

that

Shri/Kum_____________________________________________________

Dr._______________________ Designation:_____________________ on Dt.

/

has

been

examined

by

me

/201 , and has been found physically

handicapped and in my opinion, he/she is in a position to undertake Graduate level courses of Agricultural
Universities of Gujarat.

Outward No.:					
Date : 			
Round
seal

STAMP

		
		

Signature of Competent Authority of
Govt. Hospital (District or State level)
Countersigned by Medical Superintendent /
Civil Surgeon of Govt. Hospital (District or State level)
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ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkkouLkk W{uËðkhLku «{kýÃkºk {u¤ððkLkku Lk{qLkku
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ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkkouLkk W{uËðkhLku «{kýÃkºk {u¤ððkLkku Lk{qLkku
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ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની વિવિધ કોલેજોમાં ચાલતા
‘બી’ ગ્રુપના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની માહિતી
આ માહિતી પુસ્તિકામાં ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓ જેવી કે આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ; સરદારકૃ ષિનગર દાંતીવાડા કૃ ષિ
યુનિવર્સિટી, સરદારકૃ ષિનગર; જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, જૂ નાગઢ; નવસારી કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીમાં ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના ‘બી’
ગ્રુપના અભ્યાસક્રમોની માહિતી આપેલ છે . અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ, કોર્સ તેમજ વિનિયમોને લગતી તમામ સત્તા જે તે યુનિવર્સિટીને અબાધિત
રહે શે અને વિધાર્થી અને યુનિવર્સિટીઓના હિતમાં જરૂર પડ્યે તેને બદલવાની સત્તા પણ સબંધિત યુનિવર્સિટીની રહે શે.
પુસ્તિકામાં આપેલ માહિતી ફક્ત માર્ગદર્શન માટે છે , જેનો ઉપયોગ કાયદાકીય દસ્તાવેજ તરીકે કરી શકાશે નહીં.
સં પર્ક સૂત્રો:
ક્રમ

યુનિવર્સિટી

હોદ્દો

ફોન
02692-264462

૧.

આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ- ૩૮૮૧૧૦

મદદનીશ કુ લસચિવ
(એકે ડેમિક)

૨.

જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, જૂ નાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

મદદનીશ કુ લસચિવ
(એકે ડેમિક)

૩.

નવસારી કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી - ૩૯૬૪૫૦

મદદનીશ કુ લસચિવ
(એકે ડેમિક)

૪.

સરદારકૃ ષિનગર દાંતીવાડા કૃ ષિ યુનિવર્સિટી,
સરદારકૃ ષિનગર - ૩૮૫૫૦૬

મદદનીશ કુ લસચિવ
(એકે ડેમિક)

0285-2673040
02637-282823
02748-278229

નાેંધ ઃ જે યુનિવર્સિટીમાં ફાેર્મ ચકાસણી કરાવેલ હાેય તે જ યુનિવર્સિટીના સંપર્ક સૂત્રનાે વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરવાે.
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www.aau.in
ykýtË f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
ykýtË - 388 110

www.jau.in
sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
sqLkkøkZ - 36h 001

www.nau.in
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
LkðMkkhe - 396 450

www.sdau.edu.in
MkhËkhf]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðrMkoxe
MkhËkhf]r»kLkøkh - 38Ãk Ãk06

