આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી
આણંદ
ધોરણ-૧૦ પછીિા પોલિટે કષિક અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે િો રૂબરૂ કાઉન્સેલિિંગ કાયયક્રમ
સિે ૨૦૨૨-૨૩
ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુષનવષસિટીઓમાાં સને ૨૦૨૨-૨૩ના પ્રવેશના ત્રણ ઓનલાઈન રાઉન્ડ તેમજ
ત્યારબાદ યોજાયેલ રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગ બાદ આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી ખાતે નીચે મુજબ પોલલટેકષનકોમાાં
બેઠકો ખાલી રહેવા પામેલ છે .
ક્રમ

પોલિટે કષિક/યષુ િવષસિટીન ંુ િામ

િં.
૧.

શેઠ મ.છ. કૃષિ પોલલટે કષનક, આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણાંદ

૨.

કૃષિ પોલલટે કષનક, આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, વસો.

૩.

શેઠ ડી.એમ. પોલલટે કષનક ઇન હોટીકલ્ચર, આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, વડોદરા

૪.

કૃષિ ઈજનેરી પોલલટે કષનક, આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, દાહોદ

૫.

પોલલટેકષનક ઇન ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઇકોનોષમક્સ, આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણાંદ

આણાંદ કૃષિ યુષનવષસિટી હસ્તકની ઉપરોક્ત પોલલટેકષનકોમાાં ખાલી રહેલ બેઠકો ભરવા માટે
ઉમેદવારો પાસેથી વેબસાઇટ

www.aau.in ઉપર મ ૂકવામાાં આવેલ ફોમમની ષપ્રન્ટ કાઢી ફોમમમાાં દશામ વલ
ે

ષવગતો ભરી તેમજ તમામ પ્રમાણપત્રોની એક એક પ્રમાલણત નકલો સાથે વેબસાઇટ ઉપર મ ૂકવામાાં
આવેલ રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગના કાયમક્રમમાાં દશામવલ
ે
તારીખ અને સ્થળે રૂબરૂમાાં હાજર રહેવાનુ રહેશ.ે
ઉમેદવારોએ સવારે ૯.૦૦ કિાકે િીચે દશાય વેિ તારીખ અિે સમયે અચ ૂક રીપોર્ટિંગ કરી અરજી ફોમય
(પ્રમાણપત્રોિી િકિો સર્િત) સબષમટ કરવાન ંુ રિેશે.

રીપોર્ટિંગ સમય બાદ આવેિ અરજી ફોમય રદ્દ

ગણવામાં આવશે. ફોમય સબષમટ કરતી વખતે ફોમય ફી રૂ.૨૦૦/- ભરવાિી રિેશે.
વધુમાાં ઉમેદવારો દ્વારા રૂબરૂ કાઉન્સેલલિંગના સ્થળે આપવામાાં આવેલ અરજી ફોમમ તેમજ અરજી ફોમમ
સાથે જોડેલ પ્રમાણપત્રોના આધારે મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે. અને મેરીટ યાદીના આધારે રૂબરૂ
કાઉન્સેલલિંગ યોજવામાાં આવશે. જે સવે ષવદ્યાથીઓ/વાલીઓની જાણ અથે. પ્રવેશ મેળવેિ ષવદ્યાર્થીઓએ
કાઉન્સેલિિંગ સ્ર્થળે જરૂરી ફી રોકડમાં ભરવાિી રિેશે. (ષવદ્યાર્થીઓ માટે રૂ.૧૨૬૦/-, ષવદ્યાષર્થિિીઓ માટે
રૂ.૭૬૦/-).
કાઉન્સેલલિંગના સ્થળ, સમય અને તારીખ નીચે મુજબ છે .

કાઉન્સેલિિંગન ંુ સ્ર્થળ : એક્ઝામ િૉિ, બં.અ.કષૃ િ મિાષવદ્યાિય, આણંદ કષૃ િ યષુ િવષસિટી, આણંદ
તારીખ અિે સમય : તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૨, સવારે ૧૦.૦૦ કિાકે
તા.૨૨/૧૧/૨૦૨૨

કુ િસલચવ
આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી
આણંદ

ફોમય ફી રૂ.૨૦૦/-

(તાજેતરિો પાસપોટય
સાઇઝિો ફોટો)

પોલિટેકષિક પ્રવેશ 2022-23
પ્રવેશ અરજી ફોમય

૧.

ષવદ્યાથીનુ ાં નામ (ધોરણ ૧૦ની માકમ શીટ મુજબ)

:

૨.

ષપતાનુ ાં નામ

:

૩.

માતાનુ ાં નામ

:

૪.

ધોરણ ૧૦ પાસ કરે લ ષશક્ષણ બોડમ

:

૫.

ધોરણ પાસ કરે લ વિમ

:

૬.

કુ લ માકમ સ

:

૭.

મેળવેલ માકમ સ

:

૮.

મુખ્ય પાાંચ ષવિયોમાાં મેળવેલ માકમ સ

:

૯.

સરનામુ ાં

:

૧૦.

મોબાઈલ નાંબર

:

૧૧.

ઈમેલ એડ્રેસ

:

૧૨.

જાષત (સ્ત્રી/પુરુિ)

:

૧૩.

જન્મ તારીખ

:

૧૪.

ગુજરાતનાાં રહેવાસી છો ? હા/ના

:

૧૫.

રાષ્ટ્રીયતા

:

૧૬.

કેટેગરી (General/SC/ST/SEBC/EWS)

:

૧.

GUJARATI/REGIONAL LANGUAGE

૨.

SOCIAL SCIENCE/SOCIAL STUDIES

૩.

SCIENCE/SCIENCE AND TECHNOLOGY

૪.

MATHEMATICS

૫.

ENGLISH

જાષતના દાખલા નાંબર તથા ઇસ્યુ થયા તારીખ અને
SEBC જાષતના હોય તો નોન ક્રક્રમીલેયર દાખલા
નાંબર તથા ઇસ્યુ થયા તારીખ
૧૭.

ખેડૂત પુત્ર/પુત્રી છો ? હા/ના

:

જો હા હોય તો 7-12 અને 8-Aના દાખલાની
તારીખ, તેમજ ષવદ્યાથીનો ખેડૂત ખાતેદાર સાથે
સાંબધ
ાં સ્થાષપત કરતુ ાં પેઢીનામુ ાં નાંબર અને તારીખ

આથી હુ ાં ખાતરી આપુ ાં છાં કે, ઉપરોક્ત ફોમમમાાં મે ભરે લી માક્રહતી સાંપ ૂણમપણે સાચી છે અને મારી જાણ અને માન્યતા
મુજબ બરાબર છે . અને મે મારા માતા ષપતા/વાલીની સાંમષત મેળવી આ અરજી કરે લ છે . જો મને યુષનવષસિટીના
પોલલટેકષનકમાાં પ્રવેશ મળે તો હુ ાં નીષત ષનયમોનુ ાં ચુસ્તપણે પાલન કરીશ. તેની બાહેંધરી આપુ ાં છાં.
ષવદ્યાષથિની સહી :.........................
તારીખ :...........................
અરજી ફોમમ સાથે સામેલ કરવાના પ્રમાણપત્રોની નકલોની યાદી
૧. ધોરણ-૧૦ની માકમ શીટની નકલ
૨. શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર
૩. આધાર કાડમ ની નકલ
૪. જાષત અંગેન ુાં પ્રમાણપત્રની નકલ, SEBC હોય તો નોન ક્રક્રષમલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ
૫. ૭-૧૨ અને ૮-અના ઉતારાની નકલ, તેમજ પેઢીનામુાં

