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ધોરણ-૧૨ િવ ાન વાહ પછીના કૃ િષ સંલ નાતક ક ાના અ યાસ મોમાં ઓનલાઇન કે િ ય વેશ કાય મ
: શૈ િણક વષ ૨૦૨૨-૨૩
ગુજરાત રા યની આણંદ, જૂ નાગઢ, નવસારી તથા સરદારકૃ િષનગર દાંતીવાડા કૃ િષ યુિનવિસટીઓમાં ધોરણ-૧૨માં
(િવ ાન વાહ સાથે) ઉ ીણ થયેલ તથા GUJCET-2022 વેશ પરી ા આપેલ ઉમેદવારો માટે કૃ િષ સંલ નાતક ક ાના િવિવધ
અ યાસ મોમાં વેશ પા તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે વષ ૨૦૨૨-૨૩ દર યાન થમ વષમાં વેશ મેળવવા માટે ઓનલાઇન વેશ
અર પ ક ભરવા માટે વેબસાઇટ ug.gsauca.in પર તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૨ દર યાન નીચે દશાવેલ ો ામ
કે ટેગરીના અ યાસ મોમાં વેશ મેળવવા ો ામ કે ટેગરી માણે અલગ-અલગ અર ફી પેટે ા. ૩૦૦/- (નોન રીફંડેબલ) ે ડીટ
કાડ/ડે બીટ કાડ/ઓનલાઇન નેટ બે ક ગ ારા ભયા બાદ ઓનલાઇન ફોમ ભરી શકાશે તેમજ વેશ યા પણ ઓનલાઇન થશે .
વેશ અંગેની સંપૂણ િવગતવાર મા હતી ug.gsauca.in પરથી મેળવી શકાશે. સદર કાય મની તારીખોમાં ફે રફાર ને
અવકાશ હોઇ જે અંગેની અ તન મા હતી ઉપરોકત વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી લેવાની રહે શે, વેશ કાયવાહી અંગેની કોઇપણ
હે રાત હવે પછી દૈિનક સમાચારપ ોમાં આપવામાં આવશે નહ . જેની વાલી/ ઉમેદવારોએ ન ધ લેવા િવનંતી.

ો ામ
નાતક ક ાના અ યાસ મો
કે ટેગરી
ો ામ B.Sc.(Hons.)Agri.,
કે ટેગરી-૧ B.Sc.(Hons.)Horti.,

વેશ લાયકાત માટે જ રી િવષયો
PCB/ PCMB
(B-Group/ AB-Group) માટે
બાયોલો િવષય સાથે B અથવા AB ુપમાં ધોરણ-૧૨ અં ે
િવષય સાથે પાસ કરે લ હોવું ઈએ.
PCM/ PCB/ PCMB
(A-Group / B-Group/ AB-Group) માટે
િવ ાન વાહનાં તમામ ુપનાં ઉમેદવારો વેશ ફોમ ભરી શકશે.
( ધોરણ-૧૨ અં ે િવષય સાથે પાસ કરે લ હોવું ઈએ.)

B.Sc.(Hons.)Forestry,
B.Tech. (Biotech.)
ો ામ B.Tech. (Agril.Engg.),
કે ટેગરી-૨ B.Tech.(Food Technology),
B.Tech.(Ren. Energy &
Environ. Engg.),
B.Tech.(AIT)
ો ામ B.Sc. (Hons.) Community Sci., PCM/ PCB/ PCMB
કે ટેગરી-૩ B.Sc.(Hons.) Food Nutrition & (A-Group / B-Group/ AB-Group) માટે
Dietetics
િવ ાન વાહનાં તમામ ુપનાં ઉમેદવારો વેશ ફોમ ભરી શકશે.
( ધોરણ-૧૨ અં ે િવષય સાથે પાસ કરે લ હોવું ઈએ.)
ન ધઃ PCM = Physics, Chemistry and Mathematics
PCB = Physics, Chemistry and Biology
PCMB = Physics, Chemistry, Mathematics and Biology

અગ યની
સૂચના :

અર ફી
ની રકમ
. ૩૦૦/-

. ૩૦૦/-

. ૩૦૦/-

(૧) દરે ક ઉમેદવારે વષ ૨૦૨૨ માં લેવાયેલ GUJCET-2022 પ ર ા ફરિજયાત આપેલ હોવી ઈએ.
(ર) ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ફોમ ભરવા માટે જ રી ડોકયુમે ટસ/ફોટો ાફ/સહી વગેરે યવિ થત વાંચી
શકાય તે રીતે કે ન કરી વેશ ફોમ ભરવાનું રહે શે.
(૩) નાતક ક ાના અ યાસ મોની મા હતી પુિ તકા વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. મા હતી
પુિ તકાનો સંપણ
ૂ અ યાસ કયા બાદ જ ઓનલાઇન ફોમ ભરવુ.
(૪) ઓનલાઇન ફોમ ભરાયા બાદ વેરીફીકે શન ઓનલાઇન જ કરવામાં આવશે.
(૫) ફોમ વેરીફીકે શન થયા બાદ ઉમેદવારે કોલેજ પસંદગી(ચોઇસ ફીલ ગ) કરવી ફર યાત છે . જે ઉમેદવારોએ
ચોઇસ ફીલ ગ નહી કરે લ હોય તેઓનું નામ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ થશે નહી.
(૬) ફોમ ભરતી વખતે યાનમાં લેવાની અગ યની બાબતો તેમજ વખતો વખતની અ ય વધુ મા હતી મેળવવા
માટે વેબસાઇટ www.gsauca.in અથવા ug.gsauca.in તા રહે વું. આ ઉપરાંત ચારે ય કૃ િષ
યુિનવિસટીઓની વેબસાઈટ પરથી પણ મા હતી મેળવી શકાશે.

તા. ૨૧/૦૭/૨૦ર૨

કુ લપિત અને નોડલ અિધકારી ી (યુ વેશ)
જૂ નાગઢ કૃ િષ યુિનવિસટી, જૂ નાગઢ

