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ધોરણ – ૧૨ ષવજ્ઞાિ પ્રવાહ પછીિા કૃષિ સંલગ્િ સ્િાતક કક્ષાિા એ-ગ્રુપિા અભ્યાસકમોમાં
પ્રવેશ કાયયક્રમ –શૈક્ષણણક વિય ૨૦૨૦-૨૧
રૂબરૂ પ્રવેશ માટે ન ંુ સ્થળ – કૃષિ ઈજિેરી અિે ટે ક્િોલૉજી મહાષવધાલય, આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી,ધોળકવ
ૂ ા, દાહોદ રોડ, ગોધરા,
૩૮૯૦૦૧ અિે એગ્રી. ઇન્ફોમેશિ ટે કિોલોજી મહાષવદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી, આણંદ
આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી અંતગયત ધોરણ – ૧૨ ષવજ્ઞાિ પ્રવાહ પછી ચાલતા એ-ગ્રુપિા બી-ટે ક (કૃષિ ઈજિેરી અિે એગ્રી. ઇન્ફોમેશિ
ટે કિોલોજી) અભ્યાસકમ માટે ચોથા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહેતી જગ્યાઓ માટે રૂબરૂ કાઉન્સેલીગ દ્વારા પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા હાથ ધરવામાં આવશે. પ્રવેશ
મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો માટે િીચે કોષ્ટક તેમજ વેબસાઈટ www.a.gsauca.in અિે www.aau.in પર મુકાયેલ કાયયક્રમમાં દશાયવેલ તારીખ
અિે સમય પ્રમાણે િીચે દશાયવેલ ટકાવારી ધ્યાિે લઇ, મેરીટ મુજબ પ્રવેશિી કાયયવાહી કરવામાં આવશે. જેથી તેઓએ તમામ અસલ પ્રમાણપત્ર,
પ્રમાણપત્રોિી િકલ અિે પ્રવેશ માટે જરૂરી ફી સાથે હાજર રહેવ.ંુ
િીચે જણાવેલ ટકાવારી મુજબ રૂબરૂ પ્રવેશ માટે હાજર રહેવા ઉમેદવારોિે જણાવવામાં આવે છે .
અભ્યાસકમ

તારીખ

બી-ટે ક કૃષિ

૨૪/૧૧/૨૦૨૦

ક્રરપોક્રટિંગ
(સમય)

સ્થળ

સવારે -૦૯:૩૦

કૃષિ ઈજિેરી અિે

ક્રરમાક્સય
૧. ધોરણ-૧૨ સાયન્સિા Physics, Chemistry,

ઈજિેરી

ટે ક્િોલૉજી મહાષવધાલય,

Mathematics ષવિયિા માત્ર થીયરી ગુણિા ટકા

(૧૮ જગ્યાઓ)

આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી,

ધ્યાિે લેવામાં આવશે.

ધોળકૂવા, દાહોદ રોડ,

બી-ટે ક

ગોધરા – ૩૮૯૦૦૧

(એઆઇટી)

અથવા

(૦૮ જગ્યાઓ)

એગ્રી. ઇન્ફોમેશિ

૨. Gen, SEBC-૪૦% (૩૦૦ માંથી ૧૨૦ ગુણ) ST, SC ૩૫% (૩૦૦ માંથી ૧૦૫ ગુણ) હોય તેમજ ચાલુ વિે
ગુજકે ટ આપેલ હોય તેવા ષવધાથીઓ પ્રવેશ માટે
લાયક ગણાશે.

ટે કિોલોજી મહાષવદ્યાલય,
આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી,
આણંદ
ખાસ િોધ :૧. ઉમેદવારોિે ઉપલબ્ધ ખાલી બેઠકો ઉપર જ પ્રવેશ આપી શકશે.
૨. રૂબરૂ પ્રવેશ માટે બોલાવેલ તમામ ઉમેદવારોિે પ્રવેશ મળશે જ તે અંગે િી ખાત્રી પ્રવેશ સષમષત /કોલેજ આપતી િથી.
૩. ઉમેદવારોએ સ્વ ખચે આવવાનું રહેશે.
૪. કાઉન્સેલીંગ સમય બાદ મોડા આવિાર ષવધાથીિે જે તે સમયે રહેલ મેક્રિક્સિા પ્રમાણે મેરીટિા આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે જેિી િોધ
લેવી.
૫. જે ઉમેદવારોએ અગાઉિા રાઉન્ડમાં અરજી કરે લ હોય અિે સદર કાઉન્સેલીંગિા પ્રવેશ માટે ઈચ્ુક હોય તેવા ઉમેદવારોએ પ્રવેશ અરજી લઈ
રૂબરૂ કાઉન્સેલીંગમાં હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે .
કુ લસણચવ
આણંદ કૃષિયુષિવષસિટી,આણંદ

