ગુજરાત રાજ્યની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓની ષવષવધ કોલેજોમાાં
ચાલતા ધોરણ-૧૨ (ષવજ્ઞાન પ્રવાહ) પછીના સ્નાતક કક્ષાના
અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ માટે નીચે મુજબના પ્રમાણપત્રોની
જરૂરીયાત રહેશે જન
ે ી ષવદ્યાર્થી તેમજ વાલીઓએ નોંધ લેવી.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

પ્રમાણપત્રનુાં નામ
ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની માર્ક શીટ
ગુજર્ે ટ માર્ક શીટ-૨૦૨૨ માાંજ પાસ ર્રે લ હોિી જોઈએ.
શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર / જ્ન્મ તારીખનો દાખલો
ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)નુાં ટર ાયલ સટીફિર્ે ટ
જાવત અાંગેના પ્રમાણપત્ર ( િક્ત ર્ે ટેગરીિાળા વિદ્યાર્થીઓ માટે )
નોન ફિમીલેયર સટીિીર્ે ટ ( િક્ત SEBC વિદ્યાર્થીઓ માટે )
૭/૧૨ અને ૮/અ ના તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ પછીની તારીખના ઈ-ધરા દ્વારા ઈસ્યુ ર્થયેલ ઉતારાની
નર્લ (ખેડુત પુત્ર/પુત્રી હોય તો)
૮. ખેડુત પુત્ર/પુત્રીનો દાખલો (ખેડુત પુત્ર/પુત્રી હોય તો) નમુનો નીચે સામેલ છે.
૯. પાસપોટક સાઈઝનો િોટો તર્થા વિદ્યાર્થીઓ સહી
૧૦. આધાર ર્ાડક
૧૧. રમત-ગમતનુાં પ્રમાણપત્રો (આાંતરરાષ્ટ્ર ીય, રાષ્ટ્ર ીય તર્થા રાજ્નય ર્ક્ષાનાાં પ્રમાણપત્રોજ મા્ય રહે શે)
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.

ફદવયાાંગ જન (PwD)નુાં પ્રમાણપત્ર ( િક્ત ફદવયાાંગ જન (PwD) વિદ્યાર્થીઓ માટે )
EX-SERVICEMANનુાં પ્રમાણપત્ર ( િક્ત EX-SERVICEMAN ર્ે ટેગરીનાાં વિદ્યાર્થીઓ માટે )
પારસી જાવતનુાં પ્રમાણપત્ર ( િક્ત પારસી જાવતનાાં વિદ્યાર્થીઓ માટે )
ર્ાશ્મીરી વિસ્ર્થાવપતોનુાં પ્રમાણપત્ર ( િક્ત ર્ાશ્મીરી વિસ્ર્થાવપતોનાાં વિદ્યાર્થીઓ માટે )
વિન વનિાસી ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ (NRG) નુાં પ્રમાણપત્ર ( િક્ત વિન વનિાસી ગુજરાતનાાં
વિદ્યાર્થીઓ માટે )

ઉપરોક્ત જરૂરી બધા જ અસલ ડોક્યુમેંટ તર્થા ફોટો અને સહીનો (JPG) નમુનો તમામ ષવગતો
વાાંચી શકાય તે રીતે સ્કે ન કરી PDF ફાઈલ (સોફટ કોપી)માાં તૈયાર રાખવાનાાં રહે શે તેમજ ઓનલાઈન
અરજીપત્રક ભરતી વખતે અપલોડ કરવાનાાં રહે શે. જેની ષવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓએ નોંધ લેવી.

પ્રિેશ પત્ર ભરિા માટે ની િેિસાઈટ : ug.gsauca.in
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ગ્રામ પાંચાયતનુાં લેટર પેડ
આર્થી દાખલો લખી આપિામાાં આિે છે ર્ે શ્રી/ર્ુ . .................................................. ના
વપતા/માતા/દાદા/દાદી શ્રી/શ્રીમવત ...................................................................... ગુજરાત રાજ્નયના
મોજે ગામ ............................... તાલુર્ો ............................... જીલ્લો .......................................
ખાતે ખાતા નાં. ............................. સિે નાં. ................................... મુજિ ર્ુ લ ...............................
હે /આર ખેતી લાયર્ જમીન ધરાિે છે .
ઉમેદિાર શ્રી/ર્ુ .................................................................... નો ખાતેદાર સાર્થે પુત્ર/પુત્રી/
પૌત્ર/પૌત્રી નો સાંિાંધ છે આમ ઉમેદિાર ખેડુત પુત્ર છે .

તલાટી ર્મમાંત્રીનો
સીક્કો

સહીીઃ
નામીઃ
હોદ્ોીઃ
ર્ચેરીના વસક્કા સહીત

નોધઃ ઉમેદિાર/વિધાર્થીનુાં નામ ધોરણ-૧૨ની માર્ક શીટની પ્રમાણે લખિુાં તર્થા ખાતેદારનુાં નામ ૭/૧૨ અને ૮/અ
નમુનામાાં હોય તે મુજિ લખિુાં.
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