ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષવ યુષનળષશિટીઓ
ડિપ્રોભાથી ડિગ્રી અભ્માવક્રભોભાાં પ્રલેળ ભાટે ની જાશે યાત લષ ૨૦૧૯-૨૦
ગુજયાત યાજ્મની ચાયે મ કૃ ષ મુષનલષવષટીભાાંથી ઉત્તીર્ષ થમેર ત્રર્ લષના ડિપ્રોભા કોષના જે ષલદ્યાથીઓ વાંરગ્ન
ડિગ્રી કોષભાાં પ્રલેળ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તે ભાટે ની ન્મૂનતભ રામકાત GEN/SEBC-5.5 OGPA તથા ST/SC-5.0
OGPA ધયાલતા શોમ તેભર્ે a.gsauca.in લેફવાઇટ ઉયથી તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૯ થી તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૯ દયમ્માન HDFC
ફેન્કનુાં ફેન્ક ચરર્ ઓનરાઇન બયી અથલા ઓનરાઈન ષપ્રન્ટ ભેલી HDFC ફેન્કની કોઇર્ ળાખાભાાં ઓપરાઈન
રા.૨૦૦/-(અાંકે રષમા ફવો ુયા) ચરર્થી બયલાના યશે ળે. ત્માયફાદ લેફવાઇટ a.gsauca.in ઉય ભૂકલાભાાં આલેર
પોભષ િાઉનરોિ કયી ષલદ્યાથીએ જે ોરીટે કષનક ખાતે અભ્માવ કમો શોમ તે જ ોરીટે કષનકભાાં તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૯ થી
તા.૨૫.૦૬.૨૦૧૯ વુધીભાાં રફરભાાં જઇને પોભષ બયી અવર પ્રભાર્ત્રોની ચકાવર્ી કયાલી તે જ ોરીટે કષનકભાાં પોભષ જભા
કયાલલાનુાં યશે ળે. અરગ-અરગ સ્નાતક કક્ષાના અભ્માવક્રભના પ્રલેળ ભાટે અરગ-અરગ પોભષ બયલાનુાં યશે ળે. રામકાત
ધયાલતા ષલદ્યાથીઓના નાભ તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૯ના યોજ લેફવાઇટ a.gsauca.in ય ભૂકલાભાાં આલળે તેજ ષલદ્યાથીઓએ
તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૯ના યોજ પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે જૂ નાગઢ કૃ ષ મુષનલષવષટી, જૂ નાગઢ ખાતે શાજય યશે લાનુાં યશે ળે.
પોીટે કષનક
સ્નાતક અભ્યાશક્રમ
શમય
પરીક્ષાનું સ્થલ
અ.નં.
અભ્યાશક્રમ
કૃ ષવ ઇજનેરી અને
કૃ ષવ ઇજનેરી અને
૦૯:૦૦
એકઝામીનેન ષો, મોતીબાગ
એગ્રો પ્રોશેશીંગ
આરઇઇઇ
કાકે
૧
ગેટ નં.ર, ળંથી રોડ, જૂ નાગઢ
કૃ ષવ ઇજનેરી અને
૧૧:૩૦
કૃ ષવ યુષનળષશિટી, જૂ નાગઢ
ફડૂ ટે કનોોજી
એગ્રો પ્રોશેશીંગ
કાકે
યીક્ષાનુાં યીર્ાભ અને ભેયીટ માદી તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૯ના યોજ ૧૪:૦૦ કરાકે લેફવાઇટ a.gsauca.in નોટીવ ફોિષ
ય ભૂકલાભાાં આલળે અને યીક્ષાભાાં ૪૦ ગુર્થી ઓછા ગુર્ ભેલનાય ષલદ્યાથીઓને પ્રલેળ ભાટે રામક ગર્લાભાાં આલળે
નશીં. ઉત્તીર્ષ થમેર ષલદ્યાથીઓની પ્રલેળ ભાટે રેષખત યીક્ષાભાાં ભેલેર ગુર્ના ૪૦% અને તેભના િીપ્રોભાના OGPA ના
૬૦% ને ધ્માને રઇ અાંષતભ ભેયીટ માદી તૈમાય કયલાભાાં આલળે. તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૯ના યોજ ૧૬:૦૦ કરાકે રફર કાઉન્વેરીંગ
ભાટે ઉયોકત ટે ફરભાાં નક્કી કયે ર મુષનલષવષટી ખાતે ઉષસ્થત યશે લાનુાં યશે ળે. જમાાંથી તેઓને વાંરગ્ન કોરેજની પ્રલેળ
ક્ષભતાને ધ્માને રઇ પ્રલેળ આલાભાાં આલળે અને ત્માયફાદ જરયી પ્રભાર્ત્રો તેભજ પી વાથે તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૯ વુધીભાાં
પાલલાભાાં આલેર કોરેજ ખાતે શાજય થલાનુાં યશે ળે.
તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૯

નોિર ઓડપવય (એ-ગ્રુ પ્રલેળ) અને કુ રષત
જૂ નાગઢ કૃ ષ મુષનલષવષટી, જૂ નાગઢ

ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષવ યુષનળષશિટીઓમાં ડીપ્ોમા અભ્યાશક્રમમાં ઉષિણિ થયે ષળદ્યાથીઓને D
to D અભ્યાશક્રમમાં પ્રળે માટેની અગત્યની શૂચના
ષલદ્યાથીઓએ a.gsauca.in લેફવાઇટ ઉયથી તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૯ થી તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૯ દયમ્માન HDFC
ફેંકનુાં ફેંક ચરર્ ઓનરાઇન બયી તેની ષપ્રન્ટ ભેલી HDFC ફેંકની કોઇર્ ળાખાભાાં રા.૫૦૦/- ચરર્થી બયલાના યશે ળ.ે
લધુભાાં ષલદ્યાથીએ જે ોરીટે કષનક ખાતે અભ્માવ કમો શોમ તે જ ોરીટે કષનકભાાં તા. ૧૯.૦૬.૨૦૧૯ થી તા.૨૫.૦૬.૨૦૧૯
વુધીભાાં જઇને પોભષ બયી પ્રભાર્ત્રોની ચકાવર્ી કયાલી તે જ ોરીટે કષનકભાાં પોભષ જભા કયાલલાનુાં યશે ળે. અરગ-અરગ
સ્નાતક કક્ષાના અભ્માવક્રભના પ્રલેળ ભાટે અરગ-અરગ પોભષ બયલાનુાં યશે ળ.ે પ્રલેળ ભાટે ની રામકાત ધયાલતા
ષલદ્યાથીઓના નાભ તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૯ના યોજ લેફવાઇટ ય ભૂકલાભાાં આલળે તે જ ષલદ્યાથીઓએ તા.૦૫.૦૭.૨૦૧૯ના
યોજ ૦૮:૦૦ કરાકે યીક્ષા ભાટે જે મુષનલષવષટી ખાતે યીક્ષા છે તે યીક્ષાના સ્થ ખાતે શાજય યશે લાનુાં યશે ળે. યીક્ષા
ઓનરાઇન ધ્ધષતથી રેલાભાાં આલળે. જેના ભાટે ટરે ષનાંગ મુષનલષવષટી દ્વાયા આલાભાાં આલળે. લધુભાાં ફેંકભાાં બયે ર ચરર્ની
નકર તેભજ પોટો આઇ.િી. ોતાની વાથે યાખલાનુાં યશે ળે.
યાજ્મની કૃ ષ મુષનલષવષટીઓ શસ્તકની ોરીટે કષનક િીપ્રોભા યીક્ષા ાવ કયનાય ષલદ્યાથીઓને જ િીપ્રોભા
ભાાંથી િીગ્રી અભ્માવક્રભોભાાં નીચે જર્ાલેર જે તે પે કલ્ટીની કોરેજોભાાં સ્નાતક કક્ષાએ ત્રીજા વેભેસ્ટયભાાં (ફીજા લષભાાં) પ્રલેળ
ભેલલાાત્ર યશે ળે.
ક્રમ
૧
ર

ડીપ્ોમા કોવિ
કૃ ષવ ઇજનેરી અને એગ્રો
પ્રોશેશીંગ ડીપ્ોમા

સ્નાતક પ્રોગ્રામ
બી.ટે ક. (એગ્રી.એન્જજી.)

કૃ ષવ ઇજનેરી અને એગ્રો
પ્રોશેશીંગ ડીપ્ોમા

બી.ટે ક. (ફડૂ ટે કનોોજી)

બી.ટે ક. (રરન્જયુએબ એનજી એન્જડ એનળાયનિમેંટ એન્જજીનીયરીંગ)

------------------------------------------------------------------------------------------ડીપ્ોમા માંથી ડીગ્રી અભ્યાશક્રમોમાં પ્રળે માટે ની ન્જયુનિમ ાયકાત
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