ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ

www.jau.in

www.aau.in

www.nau.in

www.sdau.edu.in

ધોરણ-૧૨ ષવજ્ઞાન પ્રવાહ પછીના કૃ ષિ સંલગ્ન સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો (એ-ગ્રુપ)માં ઓનલાઇન
કે ષરિય પ્રવેશ કાયિક્રમ : શૈક્ષષણક વિિ ૨૦૨૦-૨૧
ગુજરાત રાજ્યની આણંદ, જૂ નાગઢ, નવસારી તથા સરદારકૃ ષિનગર દાંતીવાડા કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓમાં ધોરણ-૧૨માં (ષવજ્ઞાન
પ્રવાહ સાથે) ઉત્તીણિ થયેલ ષવદ્યાથીઓ માટે કૃ ષિ સંલગ્ન સ્નાતક કક્ષાના એ-ગ્રુપના (Physics, Chemistry and
Mathematics) જ ષવષવધ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ પાત્રતા ધરાવતા ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે વિિ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન પ્રથમ વિિમાં
પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ અરજીપત્રક ભરવા માટે વેબસાઇટ www.gsauca.in/ a.gsauca.in અને www.jau.in
દ્વારા તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ થી તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ દરમ્યાન ક્રેડીટ કાડિ /ડે બીટ કાડિ /ઓનલાઇન નેટ બેરકીંગ દ્વારા
અરજી ફી પેટે રા. ૨૦૦/- ભયાિ બાદ ઓનલાઇન ફોમિ ભરી શકાશે. તેમજ પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા પણ ઓનલાઇન થશે.
પ્રવેશ અંગન
ે ી સંપૂણિ ષવગતવાર માહહતી www.gsauca.in / a.gsauca.in અને www.jau.in પરથી મેળવી શકાશે.
સદર કાયિક્રમની તારીખોમાં ફે રફાર ને અવકાશ હોઇ જે અંગેની અધ્યતન માહહતી ઉપરોકત વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી લેવાની
રહે શે. હવે પછી પ્રવેશ કામગીરી અંગેની કોઇપણ જાહે રાત આપવામાં આવશે નહીં. જેની વાલી/ષવદ્યાથીઓએ નોંધ લેવા ષવનંતી.
“A” ગ્રુપના સંલગ્ન અભ્યાસક્રમો

PCM (A-Group)



B.Tech. (Dairy Technology)



B.Tech. (Agricultural Engineering)



B.Tech. (Food Technology)



B.Tech. (Renewable Energy & Environmental Engineering)



B.Tech. (Agricultural Information Technology)

અરજી ફીની રકમ

રા. ૨૦૦/-

નોંધઃ PCM = Physics, Chemistry and Mathematics
અગત્યની સૂચના
:

(૧) સદર અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે ચાલુ વિે GUJCET આપેલ હોવી જરરી છે .
(ર) ષવદ્યાથીઓએ ફોમિ ભરવા માટે જરરી ડોકયુમન્ે ટસ સ્કે ન કરી પ્રવેશ ફોમિ ભરવાનું રહે શ.ે
(૩) સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોની માહહતી પુષસ્તકા ઓનલાઇન વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ
કરી શકાશે. માક્રહતી પુષસ્તકાનો સંપૂણિ અભ્યાસ કયાિ બાદ જ ઓનલાઇન ફોમિ
ભરવુ.
(૪) ઓનલાઇન ફોમિ ભરાયા બાદ વેરીફીકે શન પણ ઓનલાઇન જ કરવામાં આવશે. જેથી
ષવદ્યાથીઓએ હે લ્પ સેન્ટર ખાતે જવાની જરરીયાત નથી.
(૫) ફોમિ વેરીફીકે શન થયા બાદ ચોઇસ ફીલીંગ કરવું ફરજીયાત છે. જે ષવદ્યાથીઓએ ચોઇસ
ફીલીંગ નહી કરે લ હોય તેઓનું નામ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ થશે નહી.
(૬) ફોમિ ભરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાની અગત્યની બાબતો તેમજ વખતો વખતની અન્ય વધુ
માહહતી મેળવવા માટે વેબસાઇટ a.gsauca.in ના સતત સંપકિ માં રહે વુ.

તા. ૧૨/૦૯/૨૦ર૦

કુ લપષત અને નોડલ અષધકારી (એ-ગ્રુપ પ્રવેશ)
જૂ નાગઢ કૃ ષિ યુષનવષસિટી, જૂ નાગઢ

