
 

 

 

સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ અાંગનેી  

માહિતી પુસ્સ્તકા  
 

શૈક્ષસ્િક વર્ષઃ ૨૦૨૨-૨૩ 

ગુજરાત રાજયની કૃસ્ર્ યુસ્નવસ્સષટીઓ 

Visit us: ug.gsauca.in

 

• બી.એસસી. (ઓનસષ) એગ્રીકલ્ચર  

• બી.એસસી. (ઓનસષ) િોટીકલ્ચર

• બી.એસસી. (ઓનસષ) ફોરેસ્ટરી 

• બી.ટેક. (બાયોટેકનોલોજી)

પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૧

• બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચરલ એન્જજીનીયરીંગ)

• બી.ટેક. (ફડૂ ટેકનૉલોજી)

• બી.ટેક. (હરન્જયુએબલ એનજી એન્જડ એન્જવાયનષમેન્જટલ એન્જજીસ્નયરીંગ)

• બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્જફમેશન ટેક્નોલૉજી) 

પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૨

• બી.એસસી. (ઓનસષ) કોમ્યુનીટી સાયન્જસ

• બી.એસસી. (ઓનસષ) ફડુ ન્જયુટર ીશન એન્જડ ડાયટેટીક્સ

પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૩



 

[III] 

 

Note:   
 After deposition of Application fee Rs.300/- (Non Refundable) from the website 

www.gsauca.in or ug.gsauca.in through Debit Card / Credit Card / Net Banking, 

Online form can be filled up using challan number. (ડેષબટ કાડા/ કે્રહડટ કાડા  / નેટ બેંહકંગ દ્વારા 

www.gsauca.in અથવા ug.gsauca.in પરથી અરજી ફી રૂ. ૩૦૦/- જમા કરાવ્યા પછી, ચલણ નંબરનો 

ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન ફોમા ભરી શકાશે.) 

 ચાર ઓનલાઇન રાઉન્ડના અંતે અગાઉનાં કોઇ પણ ઓનલાઈન રાઉન્ડમાં જો કોલેજ ફાળવણીમાં ઉમેદવારન  

નામ હોય અને ફી (ભાઈઓ માટે ૮૨૦૦ તથા બહેનો માટે ૩૨૦૦) સમયસર ભરેલ નહી હોય અને ઉમેદવારે 

રૂબરૂ કાઉન્સેષલંગ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાની સંમષત દશાાવેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોના નામ રૂબરૂ કાઉન્સેષલંગ 

માટે જનરેટ કરવામાં આવેલ કોલજ વાઈઝ મેરીટ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં. 

 શૈક્ષષણક સત્ર શરૂ થયા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાં ઉમેદવાર કોલેજના શરૂઆતના પંદર હદવસ ગેરહાજર 

રહેશે તો તેનો પ્રવેશ આપોઆપ રદપાત્ર ઠરશે અને ખાલી થયેલ સીટ ષનયમોન સાર ભરવામાં આવશે. જ ે

અંગે ઉમેદવારનો કોઇ હક્ક દાવો માન્ય રહેશે નહીં. 
 

૧. ઉમેદવાર નીચે જણાવેલા જ ેપ્રોગ્રામ કેટેગરીના અભ્યાસક્રમમાં એડસ્મશન લેવા રસ ધરાવતા િોય તેની પ્રોગ્રામ કેટેગરી 

દીઠ ફી રૂ.૩૦૦/-( નોન હરફંડેબલ) ઓનલાઈન ચલણથી ભરવાની રિેશે. ત્યાર બાદ તે પ્રોગ્રામ કેટેગરીનંુ એડસ્મશન 
ફોમડ ઓનલાઈન ભરી શકશે. 

૨. અરજીપત્રક નીચે દશાડવેલ પ્રોગ્રામ કેટેગરી વાઈઝ અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે અલગ ભરવાનું રિેશે. 

પ્રોગ્રામ 

કેટેગરી 
અભ્યાસક્રમો 

અરજી ફી 

ની રકમ 

પ્રોગ્રામ 

કેટેગરી-૧ 

બી.એસસી.(ઓનસડ)એગ્રીકલ્ચર 

બી.એસસી.(ઓનસડ)િોટીકલ્ચર 

બી.એસસી.(ઓનસડ) ફોરેતટર ી 
બી.ટેક. (બાયોટેકનોલોજી) 

રૂ.૩૦૦/- 

પ્રોગ્રામ 

કેટેગરી-૨ 

બી.ટેક (એગ્રી.એન્જી)/બી.ટેક. (ફૂડ ટેકનોલોજી) 

બી.ટેક. (રીન્યુએબલ એનજી એન્ડ એનવાયરમેન્ટલ એન્જી.) 

બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચરલ ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી) 

રૂ.૩૦૦/- 

પ્રોગ્રામ 

કેટેગરી-૩ 

બી.એસસી.(ઓનસડ) કોમ્યુનીટી સાયન્સ 

બી.એસસી.(ઓનસડ) ફુડ ન્યુટર ીશન એન્ડ ડાયટેટીક્સ 
રૂ.૩૦૦/- 

ઉમેદવારોએ દરેક પ્રોગ્રામ કેટેગરી માટે અલગ અરજી ફી તેમજ એડષમશન ફોમા ભરવાના રહેશે. 
 

 

ખ બ જ અગત્યન ં : 
ઉ.દા.: જો કોઈ ઉમેદવાર પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૧ તથા પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૨ બંન્ને માં ફોમા ભરવા માંગતા હોય 
તો તે ઉમેદવારે પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૧ માટે રૂ. ૩૦૦/- તથા પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૨ માટે રૂ. ૩૦૦/- અલગ 
અલગ ભરી બંને્ન પ્રોગ્રામ કેટેગરી માટે અલગ અલગ એડષમશન ફોમા ભરવાન ં રહેશે.   



 

[IV] 

 

અન ક્રમણીકા  
 

ક્રમ ષવગત પાન નંબર 

૧ ફોમા ભરતા પહેલા જરૂરી અષત આવશ્યક સ ચનાઓ  ૦૧ 

૨ પ્રવેશ ક્ષમતા ૦૩ 
૩ પ્રવેશ લાયકાત ૦૭ 
૪ ઉંમર  ૦૯ 

૫ અનામત બેઠકો અને પાત્રતા ૦૯ 

૬ મેરીટ ષલસ્ટ  ૧૨ 

૭ ફીન ં ધોરણ, પ્રવેશ રદ્દ કરાવવા તથા ફી હરફંડ અંગેની પ્રહક્રયા ૧૪ 

૮ ખોટા પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાથી પ્રવેશ રદ્દ થવો ૧૫ 

૯ અભ્યાસક્રમની સામાન્ય માહહતી  ૧૫ 

૧૦ પ્રવેશ પ્રહક્રયા ૧૬ 

૧૧ એન્ટી રેગીંગ કષમટી ૧૬ 

૧૨ ષવદ્યાથીનીઓને હેરાનગષત બાબત ૧૬ 

૧૩ હડસ્્લેઇમર ૧૬ 

૧૪ કોલેજ ખાત ેહાજર થવ  / એડમીશન કન્ફમા કરાવવ  ૧૬ 

૧૫ શૈક્ષષણક વિા : ૨૦૨૧-૨૨ના પ્રવેશના કટ ઓફ માકાસ ૧૭ 

૧૬ પ્રવેશ માગાદશાન માટે સંપકા   ૨૨ 
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૧.  ફોર્મ ભરતા પહેલા જરૂરી અતત આવશ્યક સચુનાઓ 
ગુજરાત રાજ્યની કૃતિ યુતનવતસમટીઓની તવતવધ કોલેજોર્ાાં ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રર્ો ર્ાટે પ્રવેશ 

પ્રક્રક્રયા (૨૦૨૨-૨૩) ના ર્ુદ્દાઓની તવસ્તૃત ર્ાક્રહતી અને સર્જ 
૧. વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કરિા માટે સૌ પ્રર્થમ www.gsauca.in અર્થિા ug.gsauca.in  પર જઇને જરૂરી 

બધીજ વિગતો ભરી ફોમમ ફી રૂા.૩૦૦/-(નોન રરફંડેબલ) ઓનલાઇન (ડેબીટકાડમ , કે્રડીટકાડમ  અર્થિા નેટબેકીંગ) 

ભરિાની રહેશે.   
૨.   ફોમમ ફી ભર્ામબાદ ચલણ નંબર નાખિાર્થી ઓનલાઇન ફોમમ એકટીિેશન ર્થશે અને ભરી શકાશે.  

૩.    પ્રિેશ ફોમમ ઓનલાઇન ભરિાન ં રહેશે તેમજ જરૂરી બધા જ અસલ ડોક્ર્ મેંટની સ્કેન કોપી (PDF)(સ્પષ્ટ િાંચી શકાર્ 

તેિી) તર્થા ફોટો અને સહીનો નમ નો (jpeg) અપલોડ કરિાનાં રહેશે અને ત્ર્ાર બાદ જ ઓનલાઇન ફોમમ સબમીટ 
કરિાન ં રહેશે.  

૪.  ઓનલાઈન ભરેલ અરજી પત્રકમાં અપલોડ કરેલા તમામ ડોક્ર્ મેંટની ચકાસણી ઓનલાઈન જ ર્થશે જરે્થી 

તવદ્યાર્થીઓએ ડોક્યુર્ેન્ટ વેરીક્રફકેશન ર્ાટે રૂબરૂ આવવાનુાં રહેતુાં નર્થી.  
૫.    ઓનલાઈન ફોમમ િેરીફાર્ ર્થર્ા બાદ "Your registration form is sucssesfully verified" નો મેસેજ જ ે તે 

વિદ્યાર્થીના રજીસ્ટડમ  મોબાઇલ પર આિશે. મેસેજ આવ્ર્ા બાદ ચોઇસ ફીલીંગ કરિ  ફરજીર્ાત છે. વિદ્યાર્થીએ જ ે તે 

પ્રોગ્રામ કેટેગરીમા ંઆિતી કોલેજોમાંર્થી પસંદગીની કોલજેોને અગ્રતાક્રમ મ જબ ટીક (√) કરિાની રહેશે. જઓેએ 

ચોઇસફીલીંગ કરેલ નહી હોય તેઓનુ નાર્ ર્ેરીટ યાદીર્ાાં સર્ાવેશ ર્થશે નહી. જ ે અાંગેનો તવધાર્થીનો 

પાછળર્થી કોઈ હક્કદાવો રહેશે નક્રહ.  
૬.    જો વિદ્યાર્થીએ ભરેલ ફોમમમાં કે અપલોડ કરેલા ડોક્ર્ મેંટમાં કોઇ ભૂલ હશે તો ર્ વનિસીટી કક્ષાએર્થી ફોમમ અનિેરીફાર્ 

ર્થર્ા બાદ "Your registration form is unverified" નો મેસેજ જ ે તે વિદ્યાર્થીના રજીસ્ટડમ  મોબાઇલ પર 

આિશે. આિા વિદ્યાર્થીઓએ www.gsauca.in અર્થિા ug.gsauca.in  િેબસાઇટ પર Check Application 

Status પરર્થી ફોમમન ં સ્ટેટસ જાણી તેમા આિેલ ક્િેરી (ક્ષતી) જોઇ િેબસાઇટ પર Edit Application Form માં 
જરૂરી સ ધારો કરી ફરીર્થી સબમીટ કરિાન ં રહેશે. બાદમાં તે ફરીર્થી િેરીફાઇ કરિામાં આિશે અને "Your 

registration form is sucssesfully verified" નો મેસેજ આિશે. ર્ેસેજ આવ્યા બાદ ચોઇસ ફીલીંગ 

કરવુ ફરજીયાત છે.  
૭. ચોઇસ ફીલીંગ કર્ામબાદ સ ચિેલ અગત્ર્ની તારીખ પ્રમાણે કામચલાઉ પ્રોગ્રામ કેટેગરી િાઈઝ મેરીટ લીસ્ટ અને મોક 

રાઉન્ડ બહાર પડશે જને    વિશ્લેષણ કરી ચોઈસફીલીંગ (કોલેજ પસંદગીમાં) સ ધારો કે િધારો કરી શકાશે.  
૮.    મોક રાઉન્ડની સ વચત તારીખ દરમ્ર્ાન અંવતમ િખત ચોઇસ બદલી શકાશે ત્ર્ારબાદ ઓનલાઇન એડમીશન પ્રરક્રર્ા 

દરમ્ર્ાન ચોઇસ બદલી શકાશે નરહ.  
૯.   જ ે તે ડીગ્રી કોષમના વનર્મોન સાર પ્રોગ્રામ કેટેગરી/કોલેજ-િાઈઝ મેરીટ લીસ્ટ તૈર્ાર કરી વનર્ત તારીખો દરમ્ર્ાન 

િેબસાઇટ  www.gsauca.in અર્થિા ug.gsauca.in  પર મ કિામાં આિશે.  

૧૦.   પ્રર્થમ રાઉન્ડન ં એલોટમેન્ટ પ્રોગ્રામ કેટેગરી/કોલેજ-િાઇઝ અને કેટેગરી-િાઈઝ આપિામાં આિશે. જમેા ઉપલબ્ધ 
સીટો મ જબના મેરીટમાં   આિતા વિદ્યાર્થીને તેન ે પ્રિશે મળતી કોલેજન ં નામ પ્રદશીત ર્થશે. મેરીટમાં ન આિતા 

વિદ્યાર્થીઓને "આપે પસાંદ કરેલ કોલેજર્ાાં પ્રવેશ ર્ળતો નર્થી" તેિો મેસેજ પ્રદશીત ર્થશે.   

૧૧. જ ેઉમેદિારને પ્રર્થર્ રાઉન્ડર્ાાં જ જો પ્રર્થર્ પસાંદગીની કોલેજ ર્ળી ગઈ હોય તો િેબસાઇટ(www.gsauca.in 

અર્થિા ug.gsauca.in) પર જઇ ઓનલાઇન (ડેબીટ કાડમ , કે્રડીટ કાડમ  અર્થિા નેટ બેકીંગ) દ્વારા જરૂરી ફી ભરિાની 

રહેશે તેમજ રીસીપ્ટ ડાઉનલોડ કરી અને જ ેતે કોલેજ ખાતે (રજાના રદિસો વસિાર્) ફરજીયાતપણે રીપોટીંગ કરી 

એડર્ીશન કન્ફર્મ કરાવવાનુાં રહેશે. અન્ર્ર્થા આિા વિદ્યાર્થીઓન ં નામ મેરીટ લીસ્ટમાંર્થી વનર્મોન સાર 

આપોઆપ રદ્દ  ર્થઈ જશ.ે હાજર ન ર્થનાર તવધાર્થીનો પાછળર્થી પ્રવેશ ર્ાટે  કોઈ હક્કદાવો રહેશ ેનક્રહ.  

૧૨.   જ ેઉમેદિારોન ં નામ કોલેજ ફાળિણી લીસ્ટમાં હોર્ અને પ્રર્થમ પસંદગીની કોલેજ ના મળી હોર્ અને બીજા રાઉન્ડનો 

લાભ લેવા ર્ાાંગતા હોય તેઓએ વેબસાઇટ પર જઇ ઓનલાઇન (ડેબીટકાડમ , કે્રડીટકાડમ  અર્થવા નેટબેકીંગ) 

દ્વારા જરૂરી ફી ભરવાની રહેશે જરે્થી તેઓનુાં નાર્ આગળના રાઉન્ડર્ાાં ચાલુ રહેશે અન્યર્થા તેર્નુાં નાર્ 

આગળના ર્ેરીટ લીસ્ટર્ાાંર્થી આપોઆપ રદ્દ ર્થઇ જશે. ઉર્ેદવારોએ ભરેલ ફી ની રીસીપ્ટ ડાઉનલોડ કરી 

સાચવી રાખવાની રહેશે. 
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નોંધ : પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી ર્જુબ જ ેઉર્ેદવારને તજે પ્રોગ્રાર્ કેટેગરીની કોલેજોર્ાાં પ્રવેશ ર્ળતો હોય 
અને ઓનલાઈન કોલજે ફી (ભાઈઓ ર્ાટે રૂા.૮૨૦૦ તર્થા બહેનો ર્ાટે રૂા.૩૨૦૦) ભરેલ 
હોય તેવા ઉર્ેદવારે બીજી વખત તજે પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી ર્ાટે ફી ભરવાની રહેતી નર્થી. ર્ાત્ર 
આગળના રાઉન્ડર્ાાં ભાગ લેવાનો રહે છે. 

 જો અન્ય પ્રોગ્રાર્ કેટેગરીની કોલજેર્ાાં પ્રવેશ ર્ળે તો તેઓએ તે પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી ની કોલજે 
ફી ભરવી પણ ફરતજયાત છે. 

૧૩.  બીજા રાઉન્ડન ં એલોટમેન્ટ પ્રોગ્રામ કેટેગરી/કોલેજ-િાઇઝ અને કેટેગરી-િાઈઝ આપિામાં આિશે. જ ેતવદ્યાર્થીઓને 

બીજા રાઉન્ડર્ાાં તેઓની પ્રર્થર્ પસાંદગીની કોલેજ ર્ળી ગઈ હોય તેણે ફરતજયાત પણે કોલેજ ખાતે ક્રરપોક્રટિંગ 

કરી એડતર્શન કન્ફર્મ કરાવવાનુાં રહેશે અન્યર્થા તેઓનુાં એડતર્શન રદ્દ ર્થશે. 
૧૪. બીજા રાઉન્ડમાં નિા પ્રિેશ પામેલા વિદ્યાર્થીઓએ પણ પોતાની પસંદગીની કોલેજ મળી ન હોર્ અને આગળના 

રાઉન્ડમાં ભાગ લેિા માંગતા હોર્ તો તેઓએ જરૂરી ફી ભરિાની રહેશે અન્ર્ર્થા આિા વિદ્યાર્થીઓન  ં નામ મેરીટ 
લીસ્ટમાંર્થી આપોઆપ રદ્દ ર્થઈ જશે.    

૧પ. ત્ર્ારબાદ જ ેતે કોલેજમાં ખાલી રહેલી સીટો ઉપર મેરીટના આધારે ત્રીજા તર્થા ચોર્થા રાઉન્ડન ં એલોટમેન્ટ આપિામાં 

આિશે. તમામ ઓનલાઈન રાઉન્ડ દરમ્ર્ાન જ ેવિદ્યાર્થીઓને પોતાની પ્રર્થમ પસંદગીની કોલેજમા ંએડવમશન મળે છે 

તેઓએ ઓનલાઇન ફી ભરીન ેજ ેત ેકોલેજ ખાતે રૂબરૂ હાજર ર્થઈ એડર્ીશન ફરજીયાત કન્ફર્મ કરિાન ં રહેશે 

અન્ર્ર્થા તેઓન  ંએડમીશન રદ્દ ર્થશે.  

૧૬.   ઓનલાઇન રાઉન્ડ બાદ ખાલી રહેતી બેઠકો માટે જ પ્રોગ્રામ કેટેગરી/કોલેજ િાઈઝ મેરીટ ર્ાદી મ જબ રૂબરૂ કાઉન્સેવલંગ 
રાઉન્ડ હાર્થ ધરિામાં આિશે. રૂબરૂ કાઉન્સેવલંગનો કાર્મક્રમ િેબસાઇટ (www.gsauca.in અર્થિા 

ug.gsauca.in) પર મ કિામાં આિશે.  
૧૭.  પ્રવેશ રદ્દ કરાવવા તર્થા ફી ક્રરફાંડ અાંગેની પ્રક્રક્રયા:  

i. સ્નાતક કક્ષાની કોર્ન પ્રવેશ પ્રક્રક્રયાનાાં અાંતતર્ રાઉન્ડ ની તારીખના(તારીખ વેબસાઈટ પર જાહેર 
કરવાર્ાાં આવશે)આગલા ક્રદવસ સુધીર્ાાં ફી ભરેલ ઉર્ેદવાર પ્રવેશ રદ્દ કરાવે તો પ્રોસેસીંગ ફી પેટે        
રૂ. ૧૦૦૦/-(અાંકે રૂતપયા એક હજાર પુરા) કપાત કરી બાકીની રકર્ પ્રવેશ પ્રક્રીયા પુણમ ર્થયા બાદ જ 
પરત કરવાર્ાાં આવશે.  

ii. પ્રવેશ રદ્દ કરાવવા જ-ેત ે ઉર્ેદવારે સૌપ્રર્થર્ પોતાનાાં ફોર્મર્ાાં દશામવેલ ઇ-ર્ેઈલ આઈડી ર્ાાંર્થી જ 
ugcancel@jau.in પર પ્રવેશ રદ કરવા ર્ાટે અરજી/રજૂઆત નો એપ્લીકેશન નાંબર તર્થા ઉતચત 
કારણ સારે્થ ઇ-ર્ેઇલ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ યુતનવતસમટી દ્વારા પ્રવેશ રદ્દ કરવાર્ાાં આવશે ત ેઅાંગેનો 
ઇ-ર્ેઇલ ઉર્ેદવારનાાં રજીસ્ટડમ  ઈ-ર્ેઇલ આઈડી પર ર્ોકલવાર્ાાં આવશે. ત્યારબાદ ઉર્ેદવારનો પ્રવેશ 
રદ ગણાશે. આવા ઉર્ેદવાર ફરીર્થી એડર્ીશન ર્ાટે કોઇ હક્ક દાવો કરી શકશે નહી.  

iii. ત્યારબાદ ફી ક્રરફાંડ ર્ેળવવા ર્ાાંગતા આવા ઉર્ેદવારના કેસર્ાાં તેના રજીસ્ટડમ  ઈ-ર્ેઇલર્ાાં ક્રરફાંડ ર્ાટેની 
લીંક ર્ોકલવાર્ાાં આવશે જનેા પર ક્લીક કરી ર્ાાંગ્યા ર્ુજબની ર્ાક્રહતી ભરી તેને સબર્ીટ કરી તેની તપ્રન્ટ 
કાઢવાની રહેશે તર્થા તેની સારે્થ નીચે ર્ુજબના સાધતનક કાગળો જોડી હાડમ  કોપીર્ાાં ક્રર્ નાં -૧૭(v) પર 
દશામવેલ  સરનાર્ે અરજી પોસ્ટ/રૂબરૂ ર્ોકલવાની રહેશ.ે 

1. વેરીફાઈડ ર્થયેલ એડર્ીશન ફોર્મ 
2. ફી ભયામ અાંગેની રસીદ 

3. આધાર કાડમ  
4. બેંક ખાતાની પાસબુકના પ્રર્થર્ પેઇઝની નકલ 
ત્યારબાદ જતેે તવદ્યાર્થીને બેંક ખાતાર્ાાં બાકી રહેતી ફી ની રકર્ ટરાન્સફર કરવાર્ાાં આવશે. કોર્ન 

પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા પૂણમ જાહેર કયામ બાદ જ ેતવદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ રદ્દ કરાવશે તેને ઉપરોક્ત ફી કોઈ પણ સાંજોગોર્ાાં 
પરત ર્ળવા પાત્ર ર્થશે નહી. 

iv. જ ે તવદ્યાર્થીઓ એક પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી ર્ાાંર્થી બીજી પ્રોગ્રાર્ કેટેગરીની કોલેજર્ાાં પ્રવેશ ર્ેળવે તો તેઓએ 
ભરેલી કોલેજ ફી(ભાઈઓ ર્ાટે ૮૨૦૦ તર્થા બહેનો ર્ાટે ૩૨૦૦) ક્રરફાંડ ર્ેળવવા પણ ઉપરોક્ત દશામવ્યા 
ર્ુજબની કાયમવાહી કરવાની રહેશે. આવા ઉર્ેદવારોએ ભરેલી પુરેપુરી કોલેજ ફી પરત ર્ળવા પાત્ર ર્થશે. 

v. કુલસતચવશ્રી, જૂનાગઢ કૃતિ યુતનવતસમટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
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૨. પ્રવેશ ક્ષર્તા (કેટેગરી પ્રર્ાણે)  
  ગુજરાત રાજ્યની કૃતિ યુતનવતસમટીઓ અાંતગમત ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના તવતવધ અભ્યાસક્રર્ોની પ્રવેશ ક્ષર્તા  

અભ્યાસ
ક્રર્ 

કોલેજ/યુતનવતસમટી 
બેઝીક 
બેઠકો 

ICAR 

20 % 

ICAR 

બાદની 
બેઠકો 

અન્ય 
બોડમ  
6.33

% 

ICAR / 

અન્ય બોડમ  
બાદની 
બેઠકો 

જનરલ 

અનુ 
સુતચત 
જાતત 

7% 

અનુ 
સુતચત 

જનજાતત 

15% 

શા.શૈ.પ.વ 

27% 

સેના 
કર્મચારીઓ 

ર્ાટે 1% 

EWS 

10 % 

* 

ક્રદવ્યાાંગ
જન 
5% 
# 

પારસી 
જાતત 
*  

કાશ્ર્ીરી 
ર્ાઈગ્રેંટ 

* 

NRG

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

બ
ી.

એ
સ

સ
ી.

 (
ઓ

ન
સ

મ) 
એ

ગ્ર
ીક

લ્ચ
ર

   

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  
જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢ 

૧૪૪ ૨૮ ૧૧૬ ૦૭ ૧૦૯ ૫૬ ૦૭ ૧૬ ૨૯ ૦૧ ૧૪ ૦૫ ૦૧ 

૦૨ ૦૧ 
કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  

જૂ.કૃ.ર્ ., મોટા ભંડારરર્ા (અમરેલી) 
૮૭ ૧૭ ૭૦ ૦૪ ૬૬ ૩૬ ૦૪ ૦૯ ૧૭ ૦૦ ૦૯ ૦૩ 

૦૧ 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  
જૂ.કૃ.ર્ ., ખાપટ (પોરબંદર) 

૫૮ ૦૦ ૫૮ ૦૩ ૫૫ ૩૦ ૦૩ ૦૮ ૧૪ ૦૦ ૦૬ ૦૨ 
૦૧ 

બં. અ. કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., 
આણંદ 

૧૪૫ ૨૯ ૧૧૬ ૦૭ ૧૦૯ ૫૬ ૦૭ ૧૬ ૨૯ ૦૧ ૧૫ ૦૫ 
૦૧ 

૦૨ ૦૧ 
કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  
આ.કૃ.ર્ ., િસો 

૬૬ ૧૩ ૫૩ ૦૩ ૫૦ ૨૭ ૦૩ ૦૭ ૧૩ ૦૦ ૦૭ ૦૨ 
૦૧ 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  

આ.કૃ.ર્ ., જબ ગામ 
૬૧ ૧૨ ૪૯ ૦૩ ૪૬ ૨૫ ૦૩ ૦૬ ૧૨ ૦૦ ૦૬ ૦૨ ૦૧ 

ન. મ. કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  

ન.કૃ.ર્ ., નિસારી 
૧૪૦ ૨૮ ૧૧૨ ૦૭ ૧૦૫ ૫૪ ૦૭ ૧૫ ૨૮ ૦૧ ૧૪ ૦૫ ૦૧ 

૦૨ ૦૧ 
કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  
ન.કૃ.ર્ ., ભરૂચ 

૮૦ ૧૬ ૬૪ ૦૪ ૬૦ ૩૧ ૦૪ ૦૯ ૧૬ ૦૦ ૦૮ ૦૩ 
૦૧ 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  
ન.કૃ.ર્ ., િઘઇ 

૮૦ ૧૬ ૬૪ ૦૪ ૬૦ ૩૧ ૦૪ ૦૯ ૧૬ ૦૦ ૦૮ ૦૩ 
૦૧ 

ચી. પ. કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, 
સ.દા.કૃ.ર્ ., સ.કૃ.નગર 

૧૩૫ ૨૭ ૧૦૮ ૦૬ ૧૦૨ ૫૨ ૦૭ ૧૫ ૨૭ ૦૧ ૧૪ ૦૫ 
૦૧ 

૦૨ ૦૧ 
કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  

સ.દા.કૃ.ર્ ., ર્થરાદ 
૭૧ ૧૪ ૫૭ ૦૩ ૫૪ ૨૯ ૦૩ ૦૮ ૧૪ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૧ 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્,  

સ.દા.કૃ.ર્ ., ભ જ (હાલ ભચાઉ) $ 
૩૦$ ૦૦ ૩૦ ૦૧ ૨૯ ૧૬ ૦૨ ૦૪ ૦૭ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 

૦૧ 
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અભ્યાસક્રર્ કોલેજ/યુતનવતસમટી 
બેઝીક 
બેઠકો 

ICAR 

20 % 

ICAR 

બાદની 
બેઠકો 

અન્ય 
બોડમ  

6.33% 

ICAR / 

અન્ય 

બોડમ  
બાદની 
બેઠકો 

જનરલ 

અનુ 
સુતચત 
જાતત 

7% 

અનુ 
સુતચત 

જનજાતત 

15% 

શા.શૈ.પ.વ 

27% 

સેના 

કર્મચારીઓ 
ર્ાટે 1% 

EWS 

10 

% 

* 

ક્રદવ્યાાંગજન 
5% 
# 

પારસી 
જાતત 
*  

કાશ્ર્ીરી 
ર્ાઈગ્રેંટ 

* 

NRG 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

બી.એસસી. 

(ઓનસમ) 
હોટીકલ્ચર 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, 

જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢ 
૮૭ ૧૭ ૭૦ ૦૪ ૬૬ ૩૬ ૦૪ ૦૯ ૧૭ ૦૦ ૦૯ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, 

આ.કૃ.ર્ ., આણંદ 
૭૦ ૧૪ ૫૬ ૦૩ ૫૩ ૨૯ ૦૩ ૦૭ ૧૪ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, 
ન.કૃ.ર્ ., નિસારી 

૮૫ ૧૭ ૬૮ ૦૪ ૬૪ ૩૪ ૦૪ ૦૯ ૧૭ ૦૦ ૦૯ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, 

સ.દા.કૃ.ર્ ., જગ દણ 
૮૦ ૧૬ ૬૪ ૦૪ ૬૦ ૩૧ ૦૪ ૦૯ ૧૬ ૦૦ ૦૮ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બી.એસસી. 

(ઓનસમ) 
ફોરેસ્ટર ી  

િનીર્  મહાવિદ્યાલર્,  

ન.કૃ.ર્ .,  
નિસારી 

૭૮ ૧૫ ૬૩ ૦૩ ૬૦ ૩૧ ૦૪ ૦૯ ૧૬ ૦૦ ૦૮ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બી.ટેક. 

(બાયોટેકનોલોજી) 

અસ્પી શકીલમ  
એગ્રી બાર્ોટેકનોલોજી 
ઈવન્સ્ટટર્ ટ, ન.કૃ.ર્ .,  

સ રત 

૭૦ ૧૪ ૫૬ ૦૩ ૫૩ ૨૯ ૦૩ ૦૭ ૧૪ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

કોલેજ ઓફ બેવઝક સાર્ન્સ 
એન્ડ હ્ય માવનટીસ, 

સ.દા.કૃ.ર્ ., સ.કૃ.નગર   

૬૦ ૦૦ ૬૦ ૦૩ ૫૭ ૩૧ ૦૩ ૦૮ ૧૫ ૦૦ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બી.એસસી. 

(ઓનસમ) 
કોમ્યુનીટી 

સાયન્સ 
અસ્પી કોલેજ ઓફ ન્ર્ ટર ીશન 

એન્ડ કોમ્ર્ નીટી  સાર્ન્સ, 
સ.દા.કૃ.ર્ ., સ.કૃ.નગર 

૭૦ ૧૪ ૫૬ ૦૩ ૫૩ ૨૯ ૦૩ ૦૭ ૧૪ ૦૦ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બી.એસસી. 
(ઓનસમ) 

ફડુ ન્યુટર ીશન એન્ડ 
ડાયટેટીક્સ 

૫૦ ૦૦ ૫૦ ૦૩ ૪૭ ૨૫ ૦૩ ૦૭ ૧૨ ૦૦ ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
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અભ્યાસક્રર્ કોલેજ/યુતનવતસમટી 
બેઝીક 
બેઠકો 

ICAR 

20 % 

ICAR 

બાદની 
બેઠકો 

અન્ય 
બોડમ  

6.33% 

ICAR 

/ અન્ય 
બોડમ  

બાદની 
બેઠકો 

જનરલ 

અનુ 
સુતચત 
જાતત 

7% 

અનુ 
સુતચત 

જનજાતત 

15% 

શા.શૈ.પ.વ 

27% 

સેના 
કર્મચારીઓ 

ર્ાટે 1% 

EWS 

10 % 

* 

ક્રદવ્યાાંગજન 
5% 
# 

પારસી 
જાતત 
*  

કાશ્ર્ીરી 

ર્ાઈગ્રેંટ * 
NRG* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

બી.ટેક. 
(એગ્રીકલ્ચરલ 

એન્જીનીયરીંગ) 

કૃવષ ઈજનેરી અને 
ટેક્નોલૉજી 
મહાવિદ્યાલર્, 
જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢ 

૯૭ ૧૯ ૭૮ ૦૪ ૭૩ ૩૯ ૦૫ ૧૧ ૧૯ ૦૦ ૧૦ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 

કૃવષ ઈજનેરી અને 
ટેક્નોલૉજી 
મહાવિદ્યાલર્, 

આ.કૃ.ર્ ., ગોધરા 

૬૫ ૧૩ ૫૨ ૦૩ ૪૯ ૨૬ ૦૩ ૦૭ ૧૩ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

કૃવષ ઈજનેરી અને 
ટેક્નોલૉજી 
મહાવિદ્યાલર્, 
ન.કૃ.ર્ ., 

ડેડીર્ાપાડા 

૪૬ ૦૯ ૩૭ ૦૨ ૩૫ ૧૯ ૦૨ ૦૫ ૦૯ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બી.ટેક. 
(ફડૂ ટેકનૉલોજી) 

ફૂડ પ્રોસેસીંગ 
ટેક્નોલૉજી એન્ડ 
બાર્ો એનજી 
મહાવિદ્યાલર્, 

આ.કૃ.ર્ ., આણંદ 

૬૫ ૧૩ ૫૨ ૦૩ ૪૯ ૨૬ ૦૩ ૦૭ ૧૩ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

ફૂડ ટેક્નોલૉજી 
મહાવિદ્યાલર્, 
સ.દા.કૃ.ર્ ., 

સરદારકૃવષનગર 

૪૦ ૦૦ ૪૦ ૦૨ ૩૮ ૨૧ ૦૨ ૦૫ ૧૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બી.ટેક. 

(ક્રરન્યુએબલ 

એનજી એન્ડ 
એન્વાયનમર્ેન્ટલ 

એન્જીતનયરીંગ) 

રરન્ર્ એબલ એનજી 
એન્ડ 

એન્િાર્નમમેન્ટલ 
એન્જીવનર્રીંગ 
મહાવિદ્યાલર્, 
સ.દા.કૃ.ર્ ., 

સરદારકૃવષનગર 

૬૦ ૦૦ ૬૦ ૦૩ ૫૭ ૩૧ ૦૩ ૦૮ ૧૫ ૦૦ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 



Page 6 of 22 

 

અભ્યાસક્રર્ કોલેજ / યુતનવતસમટી 
બેઝીક 
બેઠકો 

ICAR 

20 % 

ICAR 

બાદની 
બેઠકો 

અન્ય 
બોડમ  

6.33% 

ICAR 

/ અન્ય 
બોડમ  

બાદની 
બેઠકો 

જનરલ 

અનુ 
સુતચત 
જાતત 

7% 

અનુ 
સુતચત 

જનજાતત 

15% 

શા.શૈ.પ.વ 

27% 

સેના 
કર્મચારીઓ 

ર્ાટે 1% 

EWS 

10 % 

* 

ક્રદવ્યાાંગજન 
5% 

# 

પારસી 
જાતત 
*  

કાશ્ર્ીરી 

ર્ાઈગ્રેંટ * 
NRG* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
બી.ટેક. 

(એગ્રીકલ્ચરલ 
ઇન્ફર્ેશન 

ટેક્નોલૉજી)  

એગ્રીકલ્ચરલ 
ઇન્ફમેશન 
ટેક્નોલૉજી 
મહાવિદ્યાલર્, 

આ.કૃ.ર્ ., આણંદ 

૬૦ ૦૦ ૬૦ ૦૩ ૫૭ ૩૧ ૦૩ ૦૮ ૧૫ ૦૦ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

નોંધ :     

                ૧) ઉપરોક્ત અનાર્ત કેટેગરી ની સીટોની વહેંચણી ગુજરાત સરકારશ્રીના સાર્ાન્ય વહીવટ તવભાગના ઠરાવ ક્રર્ાાંક પવસ-૧૬૯૬-૮૭૮-ગ-૪, સતચવાલય, 

ગાાંધીનગર તા. ૦૫/૦૯/૨૦૦૦ ર્ુજબ ગણવાર્ાાં આવેલ છે. 

 ૨) # સબાંતધત કેટેગરીર્ાાં એડજસ્ટ કરવાર્ાાં આવશે 

            ૩) * સુપરન્યુર્રરી બેઠકો સરકારશ્રીનાાં તનયર્ોનુસાર 

 ૪) $ કૃતિ ર્હાતવદ્યાલય, સ.દા.કૃ.યુ., ભુજ(હાલ ભચાઉ) ખાતે બહેનો ર્ાટે હોસ્ટેલની વ્યવસ્ર્થા નર્થી. જરે્થી ફક્ત ભાઈઓને જ પ્રવેશ આપવાર્ાાં આવશે. 

 

ઉપરોક્ત પ્રવેશ ક્ષર્તા ઉપરાાંત નીચે ર્ુજબની વધારાની બેઠકો રહેશ.ે 
(i) ગ જરાત રાજ્ર્ના પારસી જાવતના ઉમેદિારો માટે દરેક ર્ વનિવસમટીની દરેક કોલેજમાં િધારાની એક બેઠક  
(ii) કાશ્મીરી માઈગ્રેંટ (વિસ્ર્થાપીતો) માટે દરેક ર્ વનિવસમટીની કૃવષ અને કૃવષ ઈજનેરી ફેકલ્ટી દીઠ િધારાની બે બેઠકો  
(iii) NRG માટે દરેક ર્ વનિવસમટીની દરેક ફેકલ્ટીમાં િધારાની એક બેઠક  

 

જૂ.કૃ.ય.ુ  = જૂનાગઢ કૃતિ યુતનવતસમટી  
આ.કૃ.યુ.       = આણાંદ કૃતિ યુતનવતસમટી 
ન.કૃ.યુ.  = નવસારી કૃતિ યુતનવતસમટી   

સ.દા.કૃ.યુ.    = સરદારકૃતિનગર દાાંતીવાડા કૃતિ યુતનવતસમટી                 
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૩.૦ પ્રવેશ લાયકાત : 
બી.એસસી.(ઓનસમ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) હોટીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફોરેસ્ટરી/ 

બી.ટેક.(બાયોટેકનોલોજી)/ બી.ટેક (એગ્રી.એન્જી.)/બી.ટેક. (ફૂડ ટેકનોલોજી)/બી.ટેક. (રીન્યુએબલ એનજી એન્ડ 
એનવાયરરે્ન્ટલ એન્જી.)/બી.ટેક. (એગ્રી. ઈન્ફરે્શન ટેકનોલોજી) /બી.એસસી.(ઓનસમ) કોમ્યુનીટી 
સાયન્સ/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફુડ ન્યુટરીશન એન્ડ ડાયટેટીક્સ સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રર્ો ર્ાટે 

૩.૧ ઉમેદિાર ગ જરાતનો રહેિાસી હોિો જોઈએ અને તેણે ઉચ્ચતર માધ્ર્વમક વશક્ષણ પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ) 

ના રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી (બી-ગ્ર પ)/ રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, મેર્થેમેટીકસ, બાર્ોલોજી (એબી-ગ્ર પ)/ રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, 
મેર્થેમેટીક્સ (એ-ગ્ર પ) સરહત અંગ્રેજી વિષર્ સાર્થે ગ જરાત બોડમ  અર્થિા ગ જરાત રાજ્ર્ના માન્ર્તાપ્રાપ્ત અન્ર્ બોડમ  માંર્થી પાસ 
કરેલ હોિી જોઈએ તર્થા ગુજકેટ- ૨૦૨૨ પ્રવેશ પરીક્ષા પણ ફરતજયાત પણે પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. 
(A) પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી-૧ 

બી.એસસી.(ઓનસમ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) હોટીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફોરેસ્ટર ી/           
બી.ટેક. (બાર્ોટેકનોલોજી) અભ્ર્ાસક્રમો માટે ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષામાં રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી(ત્રણ વિષર્ો)ની 

ર્થીર્રીમાં (ગ્રેસીંગ માકમસ વસિાર્) કેટેગરી િાઈઝ ઓછામાં ઓછા નીચે મ જબના ગ ણ મેળિેલ હોિા જોઈએ. 

(i) અન સૂવચત જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(ii) અન સૂવચત જનજાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(iii) સામાવજક અને શૈક્ષવણક પછાત િગમના વિદ્યાર્થીઓ તર્થા આવર્થમક રીતે નબળા 
વબનઅનામત િગમના (EWS)  માટે વિદ્યાર્થીઓ માટે 

૪૦ %(૧૨૦ માકમસ) 

(iv) અન્ર્ તમામ વિદ્યાર્થીઓ કે જ ેવનર્મોન સાર પ્રિેશપાત્ર ગણાતા હોર્ ૪૦ %(૧૨૦ માકમસ) 
(B) પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી-૨ 

બી.ટેક (એગ્રી.એન્જી)/બી.ટેક. (ફૂડ ટેકનોલોજી)/બી.ટેક. (રીન્ર્ એબલ એનજી એન્ડ એનિાર્રમેન્ટલ એન્જી.)/ 

બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચરલ ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી) અભ્ર્ાસક્રમો માટે ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષામાં રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી 

(બી-ગ્ર પ)/રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, મેર્થેમેટીકસ, બાર્ોલોજી (એબી-ગ્ર પ) (‘AB’ ગૃપ ર્ાટે બાયોલોજી અર્થવા 

રે્ર્થેરે્ટીકસ ર્ાાંર્થી જ ેતવિયના ર્ાકમસ વધારે હશે તે ર્ાકમસ જ ગણતરીર્ાાં લેવાર્ાાં આવશે.)/રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, 
મેર્થેમેટીક્સ (એ-ગ્ર પ) વિષર્ોની ર્થીર્રીમાં (ગ્રેસીંગ માકમસ વસિાર્) કેટેગરી િાઈઝ ઓછામાં ઓછા નીચે મ જબના ગ ણ 

મેળિેલ હોિા જોઈએ. 

(i) અન સૂવચત જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(ii) અન સૂવચત જનજાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(iii) સામાવજક અને શૈક્ષવણક પછાત િગમના વિદ્યાર્થીઓ તર્થા આવર્થમક રીતે નબળા 
વબનઅનામત િગમના (EWS)  માટે વિદ્યાર્થીઓ માટે 

૪૦ %(૧૨૦ માકમસ) 

(iv) અન્ર્ તમામ વિદ્યાર્થીઓ કે જ ેવનર્મોન સાર પ્રિેશપાત્ર ગણાતા હોર્ ૪૦ %(૧૨૦ માકમસ) 
(C) પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી-૩ 

બી.એસસી.(ઓનસમ) કોમ્ર્ નીટી સાર્ન્સ/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફ ડ ન્ર્ ટર ીશન એન્ડ ડાર્ટેટીક્સ અભ્ર્ાસક્રમો માટે 
ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષામાં રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી (બી-ગ્ર પ)/રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, મેર્થેમેટીકસ, બાર્ોલોજી  (એબી-

ગ્ર પ) (‘AB’ ગૃપ ર્ાટે બાયોલોજી અર્થવા રે્ર્થેરે્ટીકસ ર્ાાંર્થી જ ે તવિયના ર્ાકમસ વધારે હશે તે ર્ાકમસ જ 

ગણતરીર્ાાં લેવાર્ાાં આવશે.)/રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, મેર્થેમેટીક્સ (એ-ગ્ર પ) વિષર્ોની ર્થીર્રીમાં (ગ્રેસીંગ માકમસ 
વસિાર્) કેટેગરી િાઈઝ ઓછામાં ઓછા નીચે મ જબના ગ ણ મેળિેલ હોિા જોઈએ. 

(i) અન સૂવચત જાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(ii) અન સૂવચત જનજાવતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(iii) સામાવજક અને શૈક્ષવણક પછાત િગમના વિદ્યાર્થીઓ તર્થા આવર્થમક રીતે નબળા 
વબનઅનામત િગમના (EWS)  માટે વિદ્યાર્થીઓ માટે 

૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

(iv) અન્ર્ તમામ વિદ્યાર્થીઓ કે જ ેવનર્મોન સાર પ્રિેશપાત્ર ગણાતા હોર્ ૩૫ %(૧૦૫ માકમસ) 

 

 

 



Page 8 of 22 

 

૩.૨ પ્રવેશ ર્ાટે ઉરે્દવારે નીચેના બોડમર્ાાંર્થી પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઇએ : 
(A) ગ જરાત બોડમ  અર્થિા ગ જરાત રાજ્ર્ના માન્ર્તાપ્રાપ્ત અન્ર્ બોડમમાંર્થી ૧૦+૨ પધ્ધવત અંતગમત રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, 

મેર્થેમેટીક્સ (એ-ગ્ર પ)/ રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી (બી-ગ્ર પ)/ રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, મેર્થેમેટીક્સ, બાર્ોલોજી (એબી-

ગ્ર પ) અને અંગ્રેજી વિષર્ સાર્થે ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોિી જોઈએ તેમજ પ્રિેશ પરીક્ષા ગ જકેટ-૨૦૨૨ પાસ 
કરેલી હોિી જોઈએ. 

(B) ગ જરાત રાજ્ર્ના માન્ર્તાપ્રાપ્ત અન્ર્ બોડમના ઉમેદિારોને પ્રો-રેટાન ેઆધારે સ્નાતક કક્ષાના અભ્ર્ાસક્રમ માટે ગ જરાત 
રાજ્ર્ની કૃવષ ર્ વનિવસમટીઓની મધ્ર્સ્ર્થ પ્રિેશ સવમવત નક્કી કરે તે પ્રમાણે પ્રિેશ આપિામાં આિશે. 

 

(i) સેન્ટરલ બોડમ  ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)/ કાઉતન્સલ ઓફ ઇતન્ડયન સ્કૂલ ઓફ સટીફીકેટ 

એકઝાર્ીનેશન, ન્યુ ક્રદલ્હી (CISE)/ નેશનલ ઈતન્સ્ટટૂ્યટ ઓફ ઓપન સ્કુતલાંગ (NIOS)/ 

ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ બોડમ  (ISB)  

(a) ઉમેદિાર જ ેશાળામાંર્થી ભણ્ર્ો હોર્ તે ગ જરાત રાજર્માં આિેલ હોિી જોઈએ.  

(b) ઉમેદિાર જ ેશાળામાંર્થી ભણ્ર્ો હોર્ તે શાળા દીિ - દમણ અને દાદરા નગર હિેલીમાં આિેલી હોર્ અને તેના 

િાલી ગ જરાત રાજ્ર્ના મૂળ રહેિાસી હોર્.   
 (C) જો ઉમેદિાર ગ જરાત રાજર્ના વનઝર તાલ કાનો રહેિાસી હોર્ અને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા મહારાષ્ટર બોડમમાંર્થી પાસ કરેલ 

હોર્ તેમજ પ્રિેશ માટેની ન્ર્ નતમ શૈક્ષવણક લાર્કાત ધરાિતો હોર્ તો આિા અરજદારે ર્થીર્રી અને પ્રેવક્ટકલના જૂદા જૂદા 

ગ ણ દશામિતી જ ે તે સ્ક લના આચાર્મશ્રીની સહીિાળી માકમશીટ રજૂ કરિાની રહેશે તેમજ તેણે GUJCET-૨૦૨૨ પરીક્ષા 
પાસ કરેલી હોિી જોઇએ.  

૩.૩ જ ેઉમેદિારના માતા-વપતા ગ જરાત રાજ્ર્ના મૂળ િતની હોર્ અને ગ જરાત રાજ્ર્ની બહાર નીચે દશામિેલ નોકરીની કેટેગરીમાં 

નોકરી  કરતા હોર્, તેણે ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા તેના માતા-વપતા નોકરી કરતા હોર્ તે રાજ્ર્માંર્થી પાસ કરી હોર્ અને 

GUJCET-૨૦૨૨ ગ જરાત સરકાર દ્વારા િખતો િખત માન્ર્ કરાર્ેલ પ્રિેશ પરીક્ષા ચાલ  િષે આપેલી હોર્ તે પણ પ્રિેશ માટે 

લાર્ક ગણાશે અને તેનો સમાિેશ મેરીટ-વલસ્ટમાં ર્ોગ્ર્ જગ્ર્ાએ કરિામાં આિશે. 

૩.૪ 

  

i જ ેઉમેદિારના િાલીની બદલી ગ જરાત રાજ્ર્માં ર્થઈ હોર્ અને રજીસ્ટરેશન સ ધીમાં ફરજ પર હાજર ર્થઈ ગર્ા હોર્ અને 
ત્ર્ાં રજીસ્ટરેશન સ ધી ફરજ પર રહેિાના હોર્ તેણે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા તર્થા ચાલ  િષમની GUJCET કે તેની સમકક્ષ 
ગ જરાત સરકાર દ્વારા િખતો િખત માન્ર્ કરાર્ેલ પ્રિેશ પરીક્ષા આપેલ હોર્ તેઓ પણ પ્રિેશ માટે લાર્ક ગણાશે અને 

તેમનો સમાિેશ અધર બોડમના મેરીટ લીસ્ટમાં કરિામાં આિશે. 

ii તેના િાલી નીચે દશામિેલ કેટેગરીમાં નોકરી કરતા હોર્   

નોકરીની કેટેગરી : 

 કેન્ર સરકારના અવધકારી અર્થિા કમમચારી 

 કેન્ર સરકારના અને રાજ્ર્ સરકારના જાહેર સાહસોના અવધકારી અર્થિા કમમચારી 

 રાષ્ટરીર્કૃત બેન્કના અવધકારી અર્થિા કમમચારી 

 ગ જરાત રાજ્ર્માં આિેલ UNO/UNICEF/WHO જિેી આંતરરાષ્ટરીર્ સંસ્ર્થાના અવધકારી અર્થિા કમમચારી 

 ગ જરાત કેડરના ભારતીર્ સનદી સેિા / ભારતીર્ જગંલ સેિા / ભારતીર્ પોલીસ સેિાના અવધકારી / કમમચારી કે જઓે 
ગ જરાત અર્થિા જ ેરાજ્ર્માં કે ગ જરાત રાજ્ર્ બહાર ડેપ્ર્ ટેશન પર ફરજ બજાિે છે.  

 ગ જરાત રાજ્ર્ સરકારના અવધકારી/કમમચારી કે જઓે િહીિટી કારણોસર ગ જરાત રાજ્ર્ બહાર ફરજ બજાિે છે. 

૩.૫ જ ેઉરે્દવારે 

i ગ જરાત રાજ્ર્માં આિેલી કોઈપણ જિાહર નિોદર્ વિદ્યાલર્ ર્ોજના અંતગમત ધોરણ ૮ સ ધી અભ્ર્ાસ કરેલ હોર્ અને  

ii ત્ર્ારબાદ અન્ર્ રાજ્ર્માં આિેલી જિાહર નિોદર્ વિદ્યાલર્ ર્ોજના અંતગમત અભ્ર્ાસ કરેલ હોર્ અને 

iii ગ જરાત વસિાર્ના રાજ્ર્માં આિેલ નિોદર્ વિદ્યાલર્ ર્ોજના અંતગમત ધોરણ - ૧૨ ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોર્ અને 

iv ચાલ  િષે GUJCET પ્રિેશ પરીક્ષા આપેલ હોર્ તે પણ પ્રિેશ માટે લાર્ક ગણાશે અને તેનો  સમાિેશ પણ બીજા પ્રકારના 
મેરીટ વલસ્ટમાં કરિામાં આિશે. 

નોંધ : "જિાહર નિોદર્ વિદ્યાલર્" ર્ોજના એટલે કે, જિાહર નિોદર્ વિદ્યાલર્ ર્ોજના કે જ ેરાષ્ટરીર્ શૈક્ષવણક પોલીસી હેઠળ 

કેન્ર સરકાર દ્વારા િષમ ૧૯૮૫-૮૬ દરમ્ર્ાન શરૂ કરિામાં આિેલ છે. આ ર્ોજના માનિ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલર્ના વશક્ષણ 
વિભાગ અંતગમત ચાલતી નિોદર્ વિદ્યાલર્ સવમવત (સ્િાર્ત્ત સંસ્ર્થા) દ્વારા સંચાવલત છે. 
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૩.૬ i.  જ ે ઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા કૃષી વ્ર્િસાર્લક્ષી પ્રિાહ અર્થિા ઉતર બ વનર્ાદી પ્રિાહ (કૃવષના વિષર્ો સાર્થે) 
રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી અને અંગ્રેજી વિષર્ સાર્થે ૩.૧ (A) માં જણાિેલ ટકાિારી પ્રમાણે પાસ કરેલ હોર્ તેઓ          
પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૧નાં અભ્ર્ાસક્રમો બી.એસસી.(ઓનસમ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) હોટીકલ્ચર/બી. એસસી. 

(ઓનસમ)  ફોરેસ્ટર ી/ બી.ટેક. (બાર્ોટેકનોલોજી) માં પ્રિેશ માટે િધારાના ૫ % ગ ણ(ભારાંક-Weightage) મળિાપાત્ર 
ર્થશે. 

 

ii.  જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા ગૃહ વિજ્ઞાન વ્ર્િસાર્લક્ષી પ્રિાહ અર્થિા ઉતર બ વનર્ાદી પ્રિાહ (ગૃહ વિજ્ઞાનના વિષર્ો 
સાર્થે) રફજીક્સ, કેમેસ્ટર ી, બાર્ોલોજી/મેર્થેમેરટક્સ અને અંગ્રેજી વિષર્ સાર્થે ૩.૧(C)માં જણાિેલ ટકાિારી પ્રમાણ ેપાસ 

કરેલ હોર્ તેઓને માત્ર પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૩ નાં અભ્ર્ાસક્રમ બી.એસસી.(ઓનસમ) કોમ્ર્ નીટી સાર્ન્સમાં પ્રિેશ માટે 
િધારાના ૫ % ગ ણ(ભારાંક-Weightage) મળિાપાત્ર ર્થશે. 

૩.૭ ખેડ તના પ ત્ર/પ ત્રી/ભાઈ/બહેન/પૌત્ર/પૌત્રીને િધારાનાં ૫ % ગ ણ (ભારાંક-Weightage)  પ્રોગ્રામ કેટેગરી-૧ તર્થા પ્રોગ્રામ 
કેટેગરી-૩નાં અભ્ર્ાસક્રમો બી.એસસી.(ઓનસમ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) હોટીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) 
ફોરેસ્ટર ી/બી.ટેક.(બાર્ોટેકનોલોજી)/બી.એસસી. (ઓનસમ) કોમ્ર્ નીટી સાર્ન્સ/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફ ડ ન્ર્ ટર ીશન એન્ડ 
ડાર્ટેટીક્સ અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ માટે જ મળિાપાત્ર છે. જો કે આિા ઉમેદિાર જ ેતે પ્રોગ્રામ કેટેગરીની પ્રિેશ માટેની ન્ર્ નતમ 
શૈક્ષણીક લાર્કાત ધરાિતો હોિો જોઈએ. આ માટે તેના વપતા/માતા/દાદા (વપત ૃપક્ષ)/દાદી (વપતૃ પક્ષ)  કે ભાઈ/બહેન ગ જરાત 
રાજ્ર્માં ખેતીલાર્ક જમીન ધરાિે છે, તે અંગેનો ૭-૧૨/૮-અ નો ચાલ  નાણાકીર્ િષમનો (તા. ૦૧.૦૪.૨૦૨૨ પછીનો) ઉતારો 
તેમજ જમીન ધારક અને ઉમેદિાર િચ્ચેનો સંબંધ દશામિત ં તલાટી/મામલતદાર ન ં પેઢીનામ ં/ગ્રામ પંચાર્તનો સક્ષમ અવધકારીની 
સહી અને વસક્કા િાળો ખેડ ત પ ત્ર/પ ત્રી નો (જોડાણ-૧ર્ાાં દશામવ્યા રુ્જબ)  દાખલો રજૂ કરિાનો રહેશે. 
ખાસ સૂચના:  ઉમેદિાર ક્રમ નં. ૩.૬(i), ૩.૬(ii) તર્થા ૩.૭ ની જોગિાઈ અન્િર્ે મળિાપાત્ર િધારાના ગ ણભાર પકૈી 

કોઈ પણ એક જ જોગિાઈનો ફક્ત ૫% ગ ણભારનો લાભ મેળિી શકશે. 
૩.૮ રમત-ગમતમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદિારને તમામ સ્નાતક કક્ષાના અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ માટે નીચે મ જબ િઘારાના િેઇટેજ 

(ભારાંક) આપિામાં આિે છે : 

 ક્રર્ સ્પધામ ટકા(ભારાાંક-Weightage) 
i આાંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પધામર્ાાં ભાગ લેવો ૭ % 
ii રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પધામર્ાાં ભાગ લેવો   ૧ % 

(a) પ્રર્થમ ક્રમાંક મેળિેલ હોર્ તો  ૫ % 
(b) રરતીર્ ક્રમાંક મેળિેલ હોર્ તો ૩ % 
(c) તૃતીર્ ક્રમાંક મેળિેલ હોર્ તો ૨ % 

iii રાજ્ય સ્તરની સ્પધામર્ાાં 
(a) પ્રર્થમ ક્રમાંક મેળિેલ હોર્ તો ૧ % 
(b) રરતીર્ ક્રમાંક મેળિેલ હોર્ તો ૦.૫ % 

નોંધ : આ લાભ ઉમેદિારને તેના અભ્ર્ાસકાળ દરમ્ર્ાન ફક્ત એક િખત મળિાપાત્ર ર્થશે.  

૪.૦ ઉંર્ર   :   

 સ્નાતક કક્ષાના અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ મેળિિા માટે ઉમેદિારે ચાલ  િષમની  ૩૧ મી રડસેમ્બરે ઓછામાં ઓછા ૧૭ િષમ પૂરા કરેલા 
હોિા જોઈએ.   

૫.૦ અનાર્ત બેઠકો અને પાત્રતા : 

૫.૧ ર્ વનિવસમટી દ્વારા પ્રિેશ માટે નીચે મ જબની બેઠકો અનામત રાખિામાં આિેલ છે : 

૧. ભારતીર્ કૃવષ અન સંધાન સંસ્ર્થાના ઉમેદિારો માટે  ૨૦ % 

૨. ગ જરાત રાજ્ર્ના ઉમેદિારો માટે ૮૦ % 

ગ જરાત રાજ્ર્ના ઉમેદિારો માટેની બેઠકો નીચે દશામિેલ કેટેગરી મ જબ અનામત રહેશે : 

અન સૂવચત જાવત  ૭ % આ કેટેગરીની અનામત બેઠકો એકબીજામાં 
વનર્મોન સાર તબદીલ ર્થઈ શકશે. અન સૂવચત જનજાવત  ૧૫ % 

સામાવજક અને શૈક્ષવણક પછાત િગમ  
(ઉન્નત િગમમાં સમાવિષ્ઠ ન હોર્ તેિા( 

૨૭ % ગ જરાત રાજ્ર્ સરકાર ધ્િારા માન્ર્તા પ્રાપ્ત 

રદવ્ર્ાંગ જન (PwD) ૫ % જ ે- તે કેટેગરીમાં સમાવિષ્ઠ ર્થશે 

સેનામાં કાર્મરત અર્થિા સેનામાંર્થી વનિૃત્ત કમમચારીના સંતાનો ૧ % - 

EWS  આવર્થમક રીતે નબળા વબન અનામત િગો  ૧૦ % ગ જરાત સરકારશ્રીના વનવતવનર્મો મ જબ  
કોઈપણ સંજોગોમાં આ ટકાિારીર્થી િધારે સંખ્ર્ામાં અર્થિા ર્ વનિવસમટી દ્વારા નક્કી કરાર્ેલ જરૂરી લાર્કાત કરતા ઓછી 
લાર્કાત ધરાિતા ઉમેદિારર્થી જ ે- તે કેટેગરીની બેઠકો ભરી શકાશે નહી. 
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૫.૨ અનાર્ત બેઠકો ર્ાટે સાર્ાન્ય શરતો : 
વિવિધ કેટેગરીના ઉમેદિારો માટેની અનામત બેઠકો નીચેની શરતોને આવધન રહેશે. 
૧. કોઈપણ ઉમેદિારને એક સમર્ે એક જ અનામત બેઠક કે લાર્કાતમાં છૂટછાટ મળશે. 
૨. કોઈપણ સંજોગોમાં કોઈપણ કેટેગરીની અમ ક કે બધી બેઠકો ઓછા ઉમેદિારો અર્થિા જરૂરી લાર્કાત ન ધરાિતા 

ઉમેદિારોને કારણે ખાલી રહેશે તો તેન ે વબનઅનામત કેટેગરીમાં ગણિામાં આિશે અને તે બીન અનામત કેટેગરીના 
ઉમેદિારોર્થી મેરીટના આધારે ભરિામાં આિશે. 

૫.૩ અનુસૂતચત જાતત અને અનુસૂતચત જનજાતતના ઉરે્દવારો (SC & ST): 

અન સૂવચત જાવત અને અન સૂવચત જનજાવતના ઉમેદિારો માટેની અનામત બેઠકોન ં પ્રમાણ રાજ્ર્ સરકાર દ્વારા િખતોિખત 
નક્કી ર્થર્ા મ જબન ં રહેશે. જ ેહાલમાં નીચે મ જબ છે : 

૧. ૨૨% બેઠકો આ બને્ન પછાતિગમના ઉમેદિારો માટે અનામત રાખિામાં આિશે. જ ેપૈકીની ૭ % બેઠકો અન સૂવચત જાવત 
અને ૧૫ % બેઠકો અન સૂવચત જનજાવતના ઉમેદિારો માટે અનામત રહેશે.  

૨. જ ેઉમેદિારો તેમના મેરીટ પ્રમાણે વબનઅનામત કેટેગરીમાં પ્રિેશપાત્ર હોર્ તેઓનો સમાિેશ અનામત બેઠકો પર કરિાનો 
રહેશે નહી. 

 નોંધ : 
 આ બને્ન પછાતિગમની કોઈપણ એક કેટેગરીમાં અનામત બેઠકો કરતા િધારે ઉમેદિારો હોર્ તો તેમને જ ે- તે કેટેગરીના મેરીટ 
વલસ્ટ મ જબ પ્રિેશ આપિાનો રહેશે. 

 આ બને્ન અનામત બેઠકોના ગ્ર પ પૈકી કોઈ એક ગ્ર પમાં ઓછા અરજદારોને લીધે બેઠકો ખાલી રહે તો એકબીજીની વનધામરીત   ૭ 
% અને ૧૫ % અનામત બેઠકોમાં પ્રિેશ આપી શકાશે. 

 અનામત બેઠક પર પ્રિેશ મેળિિા માટે ઉમેદિારે જ ેતે કેટેગરી માટે ગ જરાત રાજ્ર્ સરકાર દ્વારા માન્ર્તાપ્રાપ્ત અવધકારીન ં 
જાવતન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાન ં રહેશે. જો િેરીફીકેશન િખત ેજાવતન ં પ્રમાણપત્ર ખોટ ં  માલ મ પડશે તો તે ઉમેદિારનો અનામત 
કેટેગરી પર પ્રિેશ અંગેનો હક્ક દાિો રહેશ ેનહીં. જો આિા ઉમેદિારે પ્રિેશ મેળિેલ હશે તો તે તાત્કાવલક અસરર્થી રદ્દ ર્થશે. 

૫.૪ સાર્ાતજક અને શૈક્ષતણક પછાત વગમના ઉરે્દવાર (SEBC) : 

ગ જરાત રાજ્ર્ના સામાવજક અને શૈક્ષવણક પછાતિગમના ઉમેદિારો માટે ૨૭ % બેઠકો રાજ્ર્ સરકારના પ્રિતમમાન વનર્મોન સાર 
અનામત રાખિામાં આિેલ છે. જ ેનીચેની શરતોને આવધન છે : 

૧ આ કેટેગરીની અનામત બેઠકો પર પ્રિેશ મેળિિા ઈચ્છતા ઉમેદિારે પોતાની જાવતનો સમાિેશ સામાવજક અને શૈક્ષવણક 
પછાતિગમમાં ર્થાર્ છે તે મતલબન ં ગ જરાત રાજ્ર્ના સક્ષમ અવધકારીન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાન ં રહેશે. જો િેરીફીકેશન 
િખત ેજાવતન ં પ્રમાણપત્ર ખોટ ં  માલ મ પડશે તો તે ઉમેદિારનો અનામત કેટેગરી પર પ્રિેશ અંગેનો હક્ક દાિો રહેશે નહીં. જો 
આિા ઉમેદિારે પ્રિેશ મેળિેલ હશે તો તે તાત્કાવલક અસરર્થી રદ ર્થશે. 

 

૨ સા.શૈ.પ.િ. ના ઉમેદિારે "ઉન્નતિગમમાં સમાવિષ્ટ ર્થતો નર્થી" તે મતલબન ં સક્ષમ અવધકારીન ં પ્રમાણપત્ર (નોન 
ક્રક્રર્ીલેયર સટીફીકેટ) રજૂ કરિાન ં રહેશે. આ પ્રમાણપત્ર જ ેશૈક્ષવણક િષમમાં પ્રવેશ રે્ળવવાનો છે તે વિમનુાં અર્થવા 
તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ બાદનુાં હોવુાં જોઇએ અન્ર્ર્થા તેઓને સા.શૈ.પ.િ.ની અનામત બેઠક પર પ્રિેશ મળી શકશે નહીં. 
(ગ જરાત સરકારના સામાજીક ન્ર્ાર્ અવધકારરતા વિભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાિ ક્રમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, 
તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ની જોગિાઇ મ જબ) 

૩ સા.શૈ.પ.િ.ના જ ેઉમેદિારને મેરીટના ધોરણે બીનઅનામત કેટેગરીમાં પ્રિેશ મળ્યો હશે તેનો સમાિેશ અનામત બેઠક પર 
કરિાનો રહેશે નહીં. 

૫.૫ આતર્થમક રીતે નબળા તબન અનાર્ત વગોના ઉરે્દવાર (Economically Weaker Sections) 

 ગ જરાત રાજર્ના આવર્થમક રીત ેનબળા િગમના (EWS) ઉમેદિારો માટે ગ જરાત સરકારના કૃવષ, ખેડૂત કલ્ર્ાણ અને સહકાર 
વિભાગના તા. ૦૬.૦૬.૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાંક  ગકિ-૧૬ર૦૧૯-૭પર-ક.ર. મ જબ ૧૦ % બેઠકો પર પ્રિેશ મળિાપાત્ર રહેશે. જ ે
માટે આવર્થમક રીત ેનબળા વબનઅનામત િગમન ં સક્ષમ અવધકારીન ં પ્રમાણપત્ર જોડિાન ં રહેશે. 

૫.૬  ક્રદવ્યાાંગજન (PwD) ઉરે્દવારો : 

ગ જરાત રાજ્ર્ના રદવ્ર્ાગંજન ઉમેદિારો માટે ૫% બેઠકો અનામત રાખિામાં આિેલ છે આ બેઠકો જ ે- તે કેટેગરીમાં સરભર 

કરિાની રહેશે. તેમજ નીચેની શરતોને આવધન રહેશે : 

૧ શારીરરક રદવ્ર્ાગંતા બાબત ેઉમેદિારની પ્રવેશપાત્રતા  ગેરલાયક ઠરાવવાર્ાાં આવશે, જો....   

 a ક લ શારીરરક રદવ્ર્ાંગતા (છાતી/સ્પાઇન સરહત) ૫૦ % કરતા િઘારે હોર્  

 b ૫ગની રદવ્ર્ાંગતા ૫૦ % કરતા િઘારે હોર્ 

 c હાર્થની રદવ્ર્ાંગતા હોર્ 

 d રવષ્ટની રદવ્ર્ાંગતા અને સાંભળિાની રદવ્ર્ાંગતા હોર્ 

 e ક્રમશ: િઘતા જતા માર્ોપેર્થીઝ જિેા રોગોર્થી પીડીત ઉમેદિાર હોર્    

 f જ ેતે અભ્ર્ાસક્રમમાં ભણિા માટે અને તેના પ્રાર્ોવગક કાર્ો / ફીલ્ડ િકમ  કરિામાં બાઘક રદવ્ર્ાંગતા હોર્ 
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 ૨ રદવ્ર્ાંગજન ઉમેદિારની અનામત બેઠક પર પ્રિેશ મેળિિા માટે ઉમેદિારે તે મતલબન ં સક્ષમ અવધકારીન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ 
કરિાન ં રહેશે. જો પ્રિેશપત્ર િેરીફીકેશન િખતે પ્રમાણપત્ર ખોટ ં  માલ મ પડશે તો તે ઉમેદિારનો રદવ્ર્ાંગજન માટેની 
અનામત બેઠક પર પ્રિેશનો અંગેનો હક્ક દાિો રહેશે નહીં. જો આિા ઉમેદિારને પ્રિેશ આપી દેિામાં આવ્ર્ો હોર્ તો તે 
તાત્કાવલક અસરર્થી રદ્દ ર્થશે.   

૫.૭  સેનાના કર્મચારીના સાંતાનો ર્ાટે અનાર્ત બેઠક (EX-SERVICEMAN) 

સેનાના કમમચારીના સંતાનો માટે ૧ % બેઠક અનામત રાખિામાં આિેલ છે. જ ેનીચેની શરતોને આવધન છે : 

૧ મૂળ ગ જરાત રાજ્ર્ના સેનાના કમમચારીના સંતાનોનો સમાિેશ અનામત કેટેગરી અંતગમત ર્થતો હોર્ અને તેમણે ધોરણ-૧૨ 
ની પરીક્ષા ગ જરાત રાજ્ર્માં આિેલ શાળામાંર્થી પાસ કરેલ હોર્ અને ચાલ  િષમની ગ જકેટ આપેલ હોર્ તો તેઓનો 

સમાિેશ આ કેટેગરીમા ંકરિાનો રહેશ.ે 

૨ સેનાના કમમચારીના બાળકો માટેની અનામત બેઠકો પર પ્રિેશ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારોએ ડાર્રેક્ટર, સૈવનક િેલ્ફેર, 
ગ જરાત રાજર્ અર્થિા વજલ્લા બોડમ  સૈવનક િેલ્ફેર ઓરફસર (સેના વનિૃત્ત કમમચારી માટે) કે જ ે તે કમાન્ડીંગ ઓરફસરન ં 

જરૂરી (ચાલ  કમમચારી માટે) પ્રમાણપત્ર રજ  કરિાન ં રહેશે.  

૩ ગ જરાત રાજ્ર્ માધ્ર્વમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્ર્વમક વશક્ષણ બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ની વિજ્ઞાનપ્રિાહ પરીક્ષા પાસ કરેલ 
સેનાના કમમચારીના સંતાનોને તેઓની અનામત બેઠક પર પ્રિેશ આપ્ર્ા બાદ જો કોઈ બેઠકો ખાલી રહે તો તેના પર અન્ર્ 
બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાનપ્રિાહની પરીક્ષા પાસ કરનાર સેનાના કમમચારીના સંતાનોને પ્રિેશ આપિામાં આિશે. તેમ 

છતાં જો આ અનામત બેઠકો ખાલી રહે તો તેના પર વબન-અનામત કેટેગરીના ઉમેદિારોને પ્રિેશ આપિામાં આિશે.  

૪ ઉમેદિાર સેનામાં કાર્મરત કમમચારી / સેના વનિૃત કમમચારીના સંતાનો માટેની અનામત કેટેગરીમાં પ્રિેશ મેળિિા માટે 
જરૂરી ઓછામાં ઓછી લાર્કાત ધરાિતો હોિો જોઈએ.  

૫ સેનાના કમમચારીના સંતાનો માટેની અનામત બેઠક પર પ્રિેશ મેળિિા માટે ઉમેદિારે રજ  કરેલ  પ્રમાણપત્ર િેરીફીકેશન 
િખત ેખોટ ં  માલ મ પડશે તો તે ઉમેદિારનો આિી અનામત બેઠક પર પ્રિેશ અંગેનો હક્ક દાિો રહેશે નહીં. જો આિા 
ઉમેદિારને પ્રિેશ આપી દેિામાં આવ્ર્ો હોર્ તો તે તાત્કાવલક અસરર્થી રદ્દ ર્થશે.   

૫.૮  પારસી જાતત : 

 ૧ પારસી જાવતના ઉમેદિારો માટે દરેક કોલેજમાં એક િધારાની બેઠક રાખિામાં આિેલ છે. જમેાં ગ જરાત રાજ્ર્ના િતની 
હોર્ તેિા ઉમેદિારને પ્રર્થમ પસંદગી કરિામાં આિશે ત્ર્ારબાદ અન્ર્ રાજ્ર્ના પારસી ઉમેદરિારને પ્રિેશ આપિામાં 
આિશે. જ ેઅન્ર્ કેટેગરીમા ંતબરદલ ર્થઈ શકશે નહીં.  

૨ પારસી જાવતની અનામત બેઠક પર પ્રિેશ મેળિિા માટે ઉમેદિારે તે મતલબન ં સક્ષમ અવધકારીન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાન ં 

રહેશે. જો પ્રિેશપત્ર િેરીફીકેશન િખતે જાતીન ં પ્રમાણપત્ર ખોટ ં  માલ મ પડશે તો તે ઉમેદિારનો અનામત કેટેગરી પર પ્રિેશ 
અંગેનો હક્ક દાિો રહેશ ેનહીં. જો આિા ઉમેદિારને પ્રિેશ આપી દેિામાં આવ્ર્ો હોર્ તો તે તાત્કાવલક અસરર્થી રદ્દ ર્થશે. 

૫.૯ કાશ્ર્ીરી તવસ્ર્થાતપતો : 

કાશ્મીરી વિસ્ર્થાપીતો માટે દરેક કોલેજમાં બે બેઠકો અનામત રાખિામાં આિેલ છે. જ ેનીચેની શરતોને આવધન છે : 

૧ પ્રિેશ િખતે વિદ્યાર્થીને નીચે મ જબની છૂટછાટ આપિામાં આિશે 

(i) પ્રિેશની તારીખમાં ૩૦ રદિસની છૂટછાટ 

(ii) ઓછામાં ઓછી પ્રિેશ લાર્કાતમાં ૧૦ %ની છૂટછાટ 

(iii) િતની હોિાના પ્રમાણપત્રની જરૂરીર્ાત નર્થી 

(iv) બીજા અને ત્ર્ારબાદના િષોમાં કોલેજ-સ્ર્થળાંતરમાં છૂટછાટ 

(v) પ્રિેશ પરીક્ષા આપેલ હોિી જરૂરી નર્થી. 

૨ આિા ઉમેદિારના નામાંકન માટેની અરજી કૃવષ, ખેડૂતકલ્ર્ાણ અને સહકાર વિભાગ, ગ જરાત રાજ્ર્ દ્વારા વનર્ત સમર્ 
મર્ામદા (૫.૯.૧. (i))માં મોકલાિાર્ેલ હોર્ તો જ પ્રિેશ માટે માન્ર્ ગણાશે. 

 ૩ ઉમેદિાર જમ્મ  કાશ્મીર રાજ્ર્માંર્થી જ ે રાજ્ર્માં સ્ર્થળાંતરરત ર્થર્ેલ હોર્ તે રાજ્ર્ના ડેપ્ર્ ટી કવમશ્નરન ં તે મતલબન ં 
રજીસ્ટરેશન નંબર સાર્થેન ં પ્રમાણપત્ર અને રેશન કાડમ  રજૂ કરિાન ં રહેશે. 

૪ આ વનર્મો જમ્મ  કાશ્મીરની પરરવસ્ર્થતી સામાન્ર્ ર્થાર્ ત્ર્ાં સ ધી જ લાગ  પડશે. 

૫ ઉમેદિારે રજૂ કરેલ કાશ્મીરી વિસ્ર્થાવપત અંગેન ં પ્રમાણપત્ર સંબંવધત સક્ષમ અવધકારી દ્વારા પ્રમાવણત કરેલ હોિ ં જરૂરી 
છે.  
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૫.૧૦ તબન તનવાસી ગુજરાતી તવદ્યાર્થીઓ (NRG) ર્ાટેની અનાર્ત બેઠક  : 

૧ ગ જરાત રાજ્ર્ના િતની હોર્ તેિા ભારત બહાર રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ર્ની તમામ કૃવષ ર્ વનિવસમટીઓમાં 
ફેકલ્ટીિાઇઝ પ્રિેશ ક્ષમતા ઉપરાંત એક િધારાની બેઠક અનામત રાખિામાં આિેલ છે. જ ેઅન્ર્ કેટેગરીમાં તબદીલ ર્થઇ 
શકશે નહીં. 

૨ સ્નાતક કક્ષાના અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ ઇચ્છ ક વબન વનિાસી ગ જરાતી વિદ્યાર્થીઓએ તેમની અરજી જ ેતે દેશના સંબવધત 
વિદેશ મંત્રાલર્/રદલ્હી ખાતેના રાજદ તિાસ અર્થિા વિદેશમાં આિેલ ભારતીર્ વનર્ોગ મારફત જ ભારત 
સરકાર/ભારતીર્ કૃવષ અન સંધાન પરરષદ, રદલ્હીને મોકલિાની રહેશે. આિા ઉમેદિારની અરજી જો તેમની સંબવધત 

રાષ્ટરીર્ સરકાર અને/અર્થિા ભારત સરકાર/ભારતીર્ કૃવષ અન સંધાન પરરષદ દ્વારા પ્રર્ોજીત (SPONSORED) 

કરાર્ેલ હશે તો જ પ્રિેશ માટે લાર્ક ગણિામાં આિશે.  

3 વબન વનિાસી ગ જરાતી માટે ઉપલબ્ધ બેઠકો પર ઉમેદિારને ધોરણ ૧૨ની વિજ્ઞાન પ્રિાહની પરીક્ષા અર્થિા તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષામાં મેળિેલ ગ ણના આધારે મેરીટ બનાિી પ્રિેશ આપિામાં આિશે. આ ઉપરાંત ઉમેદિારે તેના માતા-વપતા વબન 

વનિાસી ગ જરાતી (NRG) છે તે મતલબના જરૂરી દસ્તાિેજો રજ  કરિાના રહેશે. 
૪ વબન વનિાસી ગ જરાતી વિધાર્થીઓ માટે અનામત બેઠક પર પ્રિેશ મેળિિા માટે અન્ર્ રેગ્ર્ લર વિધાર્થીઓના સમાન 

ધોરણે ફી ભરિાની રહેશે.   

૬.૦ રે્રીટ તલસ્ટ : 

૬.૧ 

 
પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી-૧ 
બી.એસસી.(ઓનસમ) એગ્રીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) હોટીકલ્ચર/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફોરેસ્ટર ી/બી.ટેક. 
(બાર્ોટેકનોલોજી) અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ માટે વનર્ત સમર્ મર્ામદામાં ઓનલાઇન પ્રિેશ ફોમમ ભરેલ હોર્ અને પ્રિેશ માટેની 
ન્ર્ નતમ લાર્કાત ધરાિતા હોર્ તેિા તમામ ઉમેદિારોન ં મેરીટ વલસ્ટ નીચે પ્રમાણે બનાિિામાં આિશે.   

૬.૧.૧ GUJCET કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્ાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાના ૪૦% અને ધોરણ-૧૨ (તવજ્ઞાન પ્રવાહ)ની પરીક્ષાર્ાાં 
(ક્રફજીક્સ, કેરે્સ્ટરી અને બાયોલોજી તવિયની ફક્ત ર્થીયરીર્ાાં) રે્ળવેલ કુલ ગુણના ૬૦% રૂ્જબ.  

૬.૧.૨ કૃતિ યુતનવતસમટીઓની ર્ધ્યસ્ર્થ પ્રવેશ સતર્તત નીચે રુ્જબના ગ્રુપ વાઇઝ અલગ અલગ રે્રીટ તલસ્ટ જાહેર કરશે, 

I ગ જરાત બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ (પ્રર્થમ મેરીટ વલસ્ટ). 
તે પૈકીના અનામત કેટેગરીના અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ કેટેગરી િાઇઝ અલગર્થી બનાિિામાં આિશે. 

II કેવન્રર્ અને અન્ર્ બોડમમાંર્થી તર્થા કાઉન્સીલ ઓફ ઇવન્ડર્ન સ્કૂલ સટીફીકેટ એકઝામીનેશન, ન્ર્  રદલ્હી અર્થિા 
નેશનલ ઇવન્સ્ટટ્ય ટ ઓફ ઓપન સ્કૂલીંગ અર્થિા ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષા 

પાસ કરનાર અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ (રદ્વતીર્ મેરીટ વલસ્ટ) બનાિિામાં આિશે. 

૬.૧.૩ બે અર્થવા વઘારે ઉરે્દવારના રે્રીટ ર્ાકમ  એકસરખા ર્થશે તો તેઓનુાં  રે્રીટ તલસ્ટ નીચે પ્રર્ાણેના તવિયોના ર્ાકમ  / 

વયની ક્રર્શ: સરખાર્ણી કરી બનાવવાર્ાાં આવશે : 

I જ ે ઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં બાર્ોલોજી (જીિવિજ્ઞાન) વિષર્ (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ 
મેળિેલ હોર્ 

II જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં રફજીક્સ (ભૌવતક વિજ્ઞાન) વિષર્ની (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ 
મેળિેલ હોર્ 

III જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં કેમેસ્ટર ી (રસાર્ણ વિજ્ઞાન) વિષર્ની (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ 
મેળિેલ હોર્ 

IV જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં અંગ્રેજી વિષર્માં િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્ 

V જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં ક લ િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્ 

VI જ ેઉમેદિારની િર્ િધારે હોર્ 

૬.૨ પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી-૨ 
બી.ટેક (એગ્રી.એન્જી.) /બી.ટેક. (ફૂડ ટેકનોલોજી) /બી.ટેક. (રીન્ર્ એબલ એનજી એન્ડ એનિાર્રમેન્ટલ એન્જી.) /બી.ટેક. 

(એગ્રીકલ્ચરલ ઈન્ફમેશન ટેકનોલોજી) અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ માટે વનર્ત સમર્ મર્ામદામાં ઓનલાઇન પ્રિેશ ફોમમ ભરેલ હોર્ 
અને પ્રિેશ માટેની લાર્કાત ધરાિતા હોર્ તેિા તમામ ઉમેદિારોન ં મેરીટ વલસ્ટ નીચે પ્રમાણે બનાિિામાં આિશે.   

૬.૨.૧ GUJCET કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્ાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાના ૪૦ % અને ધોરણ-૧૨ (તવજ્ઞાન પ્રવાહ) ની પરીક્ષાર્ાાં 
(ક્રફજીક્સ, કેરે્સ્ટરી અને રે્ર્થેરે્ટીકસ/ બાયોલોજી તવિયની ફક્ત ર્થીયરીર્ાાં) રે્ળવેલ કુલ ગુણના ૬૦% રૂ્જબ. 
(‘એબી’ ગૃપના તવદ્યાર્થીઓ ર્ાટે બાયોલોજી કે ગણીત ર્ાાંર્થી ર્થીયરી અને ગુજકેટ-૨૦૨૨ ના અનુક્રરે્ ૬૦:૪૦ ના 
રેશીયાર્ાાં જ ેવધુ ર્થશે તે ગણતરીર્ાાં લેવાર્ાાં આવશે.) 
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૬.૨.૨ કૃતિ યુતનવતસમટીઓની ર્ધ્યસ્ર્થ પ્રવેશ સતર્તત નીચે રુ્જબના ગ્રુપ વાઇઝ અલગ અલગ રે્રીટ તલસ્ટ જાહેર કરશે 
I ગ જરાત બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ (પ્રર્થમ મેરીટ વલસ્ટ). તે પૈકીના 

અનામત કેટેગરીના અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ કેટેગરી િાઇઝ અલગર્થી બનાિિામાં આિશે. 
II કેવન્રર્ અને અન્ર્ બોડમમાંર્થી તર્થા કાઉન્સીલ ઓફ ઇવન્ડર્ન સ્કૂલ સટીફીકેટ એકઝામીનેશન, ન્ર્  રદલ્હી અર્થિા નેશનલ 

ઇવન્સ્ટટ્ય ટ ઓફ ઓપન સ્કૂલીંગ અર્થિા ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષા પાસ કરનાર 
અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ (રદ્વતીર્ મેરીટ વલસ્ટ) બનાિિામાં આિશે. 

૬.૨.૩ બે અર્થવા વઘારે ઉરે્દવારના રે્રીટ ર્ાકમ  એકસરખા ર્થશે તો તેઓનુાં  રે્રીટ તલસ્ટ નીચે પ્રર્ાણેના તવિયોના ર્ાકમ  / 

વયની ક્રર્શ: સરખાર્ણી કરી બનાવવાર્ાાં આવશે : 
I જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં મેરે્થમેટીકસ (ગવણત)/ બાર્ોલોજી (જીિવિજ્ઞાન) વિષર્માંર્થી જ ેવિષર્માં 

(ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્ 
II જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં રફજીક્સ (ભૌવતક વિજ્ઞાન) વિષર્ની (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ મેળિેલ 

હોર્ 
III જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં કેમેસ્ટર ી (રસાર્ણ વિજ્ઞાન) વિષર્ની (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ મેળિેલ 

હોર્ 
IV જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં અંગ્રેજી વિષર્માં િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્ 
V જ ે ઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં ક લ િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્('એબી' ગૃપ માટે જ ે વિષર્ના માકમસ 

એલીજીવબવલટી માટે ગણિામાં આિેલ હશે તે માક્સમ ગણતરીમાં લેિાના રહેશે.) 
VI જ ેઉમેદિારની િર્ િધારે હોર્ 

૬.૩ પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી-૩ 
બી.એસસી.(ઓનસમ) કોમ્ર્ નીટી સાર્ન્સ/બી.એસસી.(ઓનસમ) ફ ડ ન્ર્ ટર ીશન એન્ડ ડાર્ટેટીક્સ અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ માટે 
વનર્ત સમર્ મર્ામદામાં ઓનલાઇન પ્રિેશ ફોમમ ભરેલ હોર્ અને પ્રિેશ માટેની લાર્કાત ધરાિતા હોર્ તેિા તમામ ઉમેદિારોન ં 

મેરીટ વલસ્ટ નીચે પ્રમાણે બનાિિામાં આિશે.   

૬.૩.૧ GUJCET કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્ાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાના ૪૦% અને ધોરણ-૧૨ (તવજ્ઞાન પ્રવાહ) ની પરીક્ષાર્ાાં 

(ક્રફજીક્સ, કેરે્સ્ટરી અને રે્ર્થેરે્ટીકસ/ બાયોલોજી તવિયની ફક્ત ર્થીયરીર્ાાં) રે્ળવેલ કુલ ગુણના ૬૦% રૂ્જબ. 

(‘એબી’ ગૃપના તવદ્યાર્થીઓ ર્ાટે બાયોલોજી કે ગણીત ર્ાાંર્થી ર્થીયરી અને ગુજકેટ-૨૦૨૨ ના અનુક્રરે્ ૬૦:૪૦ ના 
રેશીયાર્ાાં જ ેવધુ ર્થશે તે ગણતરીર્ાાં લેવાર્ાાં આવશે.) 

૬.૩.૨ કૃતિ યુતનવતસમટીઓની ર્ધ્યસ્ર્થ પ્રવેશ સતર્તત નીચે રુ્જબના ગ્રુપ વાઇઝ અલગ અલગ રે્રીટ તલસ્ટ જાહેર કરશે 
I ગ જરાત બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ (પ્રર્થમ મેરીટ વલસ્ટ). તે પૈકીના 

અનામત કેટેગરીના અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ કેટેગરી િાઇઝ અલગર્થી બનાિિામાં આિશે. 
II કેવન્રર્ અને અન્ર્ બોડમમાંર્થી તર્થા કાઉન્સીલ ઓફ ઇવન્ડર્ન સ્કૂલ સટીફીકેટ એકઝામીનેશન, ન્ર્  રદલ્હી અર્થિા નેશનલ 

ઇવન્સ્ટટ્ય ટ ઓફ ઓપન સ્કૂલીંગ અર્થિા ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ બોડમમાંર્થી ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષા પાસ કરનાર 
અરજદારોન ં મેરીટ વલસ્ટ (રદ્વતીર્ મેરીટ વલસ્ટ) બનાિિામાં આિશે. 

૬.૩.૩ બે અર્થવા વઘારે ઉરે્દવારના રે્રીટ ર્ાકમ  એકસરખા ર્થશે તો તેઓનુાં  રે્રીટ તલસ્ટ નીચે પ્રર્ાણેના તવિયોના ર્ાકમ  / 

વયની ક્રર્શ: સરખાર્ણી કરી બનાવવાર્ાાં આવશે : 
I જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં મેરે્થમેટીકસ (ગવણત)/ બાર્ોલોજી (જીિવિજ્ઞાન) વિષર્માંર્થી જ ેવિષર્માં 

(ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્ 
II જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં રફજીક્સ (ભૌવતક વિજ્ઞાન) વિષર્ની (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ મેળિેલ 

હોર્ 
III જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં કેમેસ્ટર ી (રસાર્ણ વિજ્ઞાન) વિષર્ની (ફક્ત ર્થીર્રી)માં િધારે ગ ણ મેળિેલ 

હોર્ 
IV જ ેઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં અંગ્રેજી વિષર્માં િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્ 
V જ ે ઉમેદિારે ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)ની પરીક્ષામાં ક લ િધારે ગ ણ મેળિેલ હોર્('એબી' ગૃપ માટે જ ે વિષર્ના માકમસ 

એલીજીવબવલટી માટે ગણિામાં આિેલ હશે તે માક્સમ ગણતરીમાં લેિાના રહેશે.) 
VI જ ેઉમેદિારની િર્ િધારે હોર્ 
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૭.૦ ફીનુાં ધોરણ 

ક્રર્ ફી / ડીપોઝીટની તવગત 
(રકર્ રૂા.) 

છોકરાઓ ર્ાટે છોકરીઓ ર્ાટે 

૧ તર્ાર્ નવા તવધાર્થીઓએ પહેલા રજીસ્ટરેશન વખતે ચૂકવવા પાત્ર ફી અને ડીપોઝીટ    

 કોશન મની 1000 1000 

હોસ્ટેલ ડીપોઝીટ 1000 1000 

મેસ ડીપોઝીટ 1500 1500 

ઈલેવક્ટરક ફી/ડીપોઝીટ  2000 2000 

ઓળખપત્ર ફી 50 50 

ર્થેલેસેમીર્ા ટેસ્ટ ફી 150 150 

કુલ 5700 5700 

૨ દરેક એકી સેરે્સ્ટરર્ાાં ચૂકવવા પાત્ર ફી  

 

ર્ વનિવસમટી મેડીકલ ટેસ્ટ ફી 100 100 

મેગેઝીન ફી 100 100 

સ્ટ ડન્ટ એઈડ ફંડ    50 50 

જનરલ એમીવનટી 200 200 

કુલ 450 450 

૩ દરેક સેરે્સ્ટરર્ાાં ચૂકવવા પાત્ર ફી 

 

રજીસ્ટરેશન ફી 500 500 

વશક્ષણ ફી 3500 - 

લાઈબે્રરી ફી 500 500 

પરીક્ષા ફી 500 500 

જીમખાના ફી 200 200 

સાંસ્કૃવતક પ્રિૃવત્તઓની ફી 200 200 

પ્રર્ોગશાળા ફી 500 500 

હોસ્ટેલ ફી 1500 - 

માકમશીટ ફી 150 150 

કુલ 7550 2550 

સર્ગ્ર કુલ (૧+૨+૩) 13700 8700 

૪ અન્ય પ્રકારની ફી (જરૂરીયાત પ્રર્ાણ)ે 

 

a. પ્રિેશ ર્ોગ્ર્તા પ્રમાણપત્ર 100 

b. પ્રોિીઝનલ પદિી પ્રમાણપત્ર  100 

c. ટર ાન્સ્ક્રીપ્ટ (ફ્કક્ત છેલ્લા સેમેસ્ટર માટે) 200 

d. સ્ર્થળાંતર પ્રમાણપત્ર 200 

e. ડ પ્લીકેટ સ્ર્થળાંતર પ્રમાણપત્ર 1000 

f. પદિી પ્રમાણપત્ર 

 

પદિીદાન સમારંભમાં હાજર રહીને 500 

પદિીદાન સમારંભમાં ગેરહાજર રહીને 1000 

g. ડ પ્લીકેટ પદિી પ્રમાણપત્ર 2000 

h. પ નઃ નોંધણી  2000 

i. ડ પ્લીકેટ ગ ણપત્રક 1000 

j. ડ પ્લીકેટ ટર ાન્સ્ક્રીપ્ટ 1000 

k. ગ્રેડ િેરીફીકેશન 200 

l. શૈક્ષવણક પ્રમાણપત્રો/દાખલા પ્રમાવણત (એટેસ્ટેડ) કરિા(પ્રવત ડોક્ર્ મેન્ટ) 50 

m. નિ ં ઓળખપત્ર 50 
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નોંધ : 

૧. પ્રર્થમ સત્ર વસિાર્ના બધા સત્રમાં ઈલેક્ટર ીક ફી પેટે રૂ׀. ૨૦૦૦/- અલગર્થી ચૂકિિાના રહેશે.  
૨. વિદેશી વિધાર્થીઓને પ્રિેશ ICAR મારફતે ર્થતો હોઈ આિા વિધાર્થીઓ માટેની ફી ભારતીર્ કૃવષ અન સંધાન પરીષદ (આઈ. સી. 

એ. આર.)ના વનર્મો મ જબ રહેશે.   
૩. અંગભૂત કોલેજોમાં ભારતીય નાગક્રરકત્વ ધરાવતી તવદ્યાતર્થમનીઓ (બહેનો) માટે વશક્ષણ અને હોસ્ટેલ ફી માફી છે. 

૪. પ્રવેશ રદ્દ કરાવવા તર્થા ફી ક્રરફાંડ અાંગેની પ્રક્રક્રયા:  
i. સ્નાતક કક્ષાની કોર્ન પ્રવેશ પ્રક્રક્રયાનાાં અાંતતર્ રાઉન્ડ ની તારીખના(તારીખ વેબસાઈટ પર જાહેર 

કરવાર્ાાં આવશે)આગલા ક્રદવસ સુધીર્ાાં ફી ભરેલ ઉર્ેદવાર પ્રવેશ રદ્દ કરાવે તો પ્રોસેસીંગ ફી પેટે        
રૂ. ૧૦૦૦/-(અાંકે રૂતપયા એક હજાર પુરા) કપાત કરી બાકીની રકર્ પ્રવેશ પ્રક્રીયા પુણમ ર્થયા બાદ જ 
પરત કરવાર્ાાં આવશે.  

ii. પ્રવેશ રદ્દ કરાવવા જ-ેત ે ઉર્ેદવારે સૌપ્રર્થર્ પોતાનાાં ફોર્મર્ાાં દશામવેલ ઇ-ર્ેઈલ આઈડી ર્ાાંર્થી જ 
ugcancel@jau.in પર પ્રવેશ રદ કરવા ર્ાટે અરજી/રજૂઆત નો એપ્લીકેશન નાંબર તર્થા ઉતચત 
કારણ સારે્થ ઇ-ર્ેઇલ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ યુતનવતસમટી દ્વારા પ્રવેશ રદ્દ કરવાર્ાાં આવશે તે 
અાંગેનો ઇ-ર્ેઇલ ઉર્ેદવારનાાં રજીસ્ટડમ  ઈ-ર્ેઇલ આઈડી પર ર્ોકલવાર્ાાં આવશે. ત્યારબાદ 
ઉર્ેદવારનો પ્રવેશ રદ ગણાશે. આવા ઉર્ેદવાર ફરીર્થી એડર્ીશન ર્ાટે કોઇ હક્ક દાવો કરી શકશે 
નહી.  

iii. ત્યારબાદ ફી ક્રરફાંડ ર્ેળવવા ર્ાાંગતા આવા ઉર્ેદવારના કેસર્ાાં તેના રજીસ્ટડમ  ઈ-ર્ેઇલર્ાાં ક્રરફાંડ 
ર્ાટેની લીંક ર્ોકલવાર્ાાં આવશે જનેા પર ક્લીક કરી ર્ાાંગ્યા ર્ુજબની ર્ાક્રહતી ભરી તેને સબર્ીટ કરી 
તેની તપ્રન્ટ કાઢવાની રહેશે તર્થા તેની સારે્થ નીચે ર્ુજબના સાધતનક કાગળો જોડી હાડમ  કોપીર્ાાં        
ક્રર્ નાં -૪(v) પર દશામવેલ  સરનાર્ે અરજી પોસ્ટ/રૂબરૂ ર્ોકલવાની રહેશ.ે 

1. વેરીફાઈડ ર્થયેલ એડર્ીશન ફોર્મ 
2. ફી ભયામ અાંગેની રસીદ 

3. આધાર કાડમ  
4. બેંક ખાતાની પાસબુકના પ્રર્થર્ પેઇઝની નકલ 
ત્યારબાદ જતેે તવદ્યાર્થીને બેંક ખાતાર્ાાં બાકી રહેતી ફી ની રકર્ ટરાન્સફર કરવાર્ાાં આવશે. કોર્ન 

પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા પૂણમ જાહેર કયામ બાદ જ ે તવદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ રદ્દ કરાવશે તેને ઉપરોક્ત ફી કોઈ પણ 
સાંજોગોર્ાાં પરત ર્ળવા પાત્ર ર્થશે નહી. 

iv. જ ેતવદ્યાર્થીઓ એક પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી ર્ાાંર્થી બીજી પ્રોગ્રાર્ કેટેગરીની કોલેજર્ાાં પ્રવેશ ર્ેળવે તો તેઓએ 
ભરેલી કોલેજ ફી(ભાઈઓ ર્ાટે ૮૨૦૦ તર્થા બહેનો ર્ાટે ૩૨૦૦) ક્રરફાંડ ર્ેળવવા પણ ઉપરોક્ત 
દશામવ્યા ર્ુજબની કાયમવાહી કરવાની રહેશ.ે આવા ઉર્ેદવારોએ ભરેલી પુરેપુરી કોલેજ ફી પરત 
ર્ળવા પાત્ર ર્થશે. 

v. કુલસતચવશ્રી, જૂનાગઢ કૃતિ યુતનવતસમટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
૮.૦ ખોટા પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરવાર્થી પ્રવેશ રદ્દ ર્થવો : 

  જો કોઈ ઉમેદિારના પ્રમાણપત્ર / દસ્તાિેજ / મારહતી કોલેજ ખાતે તેના વિદ્યાશાખાધ્ર્ક્ષ (ડીન) / આચાર્મ દ્વારા પ્રિેશ 
સમર્ે અર્થિા ત્ર્ારબાદ ઓરીજીનલ દસ્તાિેજ ચકાસણી દરમ્ર્ાન ખોટા જણાશે તો,         

૧. આિા ઉમેદિારન ં નામ તે િષમની પ્રિેશ ર્ાદીમાંર્થી રદ્દ કરિામાં આિશે.  

૨. ઉમેદિાર દ્વારા ભરિામાં આિેલ ફી જપ્ત કરિામાં આિશે. 

૯.૦ અભ્યાસક્રર્ની સાર્ાન્ય ર્ાક્રહતી :  

 ૧. વશક્ષણન ં માધ્ર્મ અંગ્રેજી છે. 

૨. જ ે તે રડગ્રી કોષમ, તેના વિષર્ો, વિવનર્મો, પરીક્ષા િગેરેને લગતી તમામ મારહતી જ ે તે કોલેજના આચાર્મ તેમજ 
ર્ વનિવસમટીની િેબસાઇટ પરર્થી મેળિી શકાશે. જમેાં જરૂર પડ્યે સ ધારા િધારા કરિાની સત્તા ર્ વનિવસમટીના 

સત્તાધીશોને અબાવધત રહેશ.ે ર્ વનિવસમટી તેની કોલેજોમાં કેટેગરી પ્રમાણે લઘ તમ પ્રિેશ લાર્કાત ધરાિતા   
વિદ્યાર્થીઓ માટે પ ણમસમર્ના સ્નાતક કક્ષાના અભ્ર્ાસક્રમો ચલાિે છે. સેમેસ્ટર પધ્ધત્તીના આિા અભ્ર્ાસક્રમ 

હેઠળ, છૂટછાટ આપેલ હોર્ અર્થિા હોસ્ટેલ ફાળિેલ ન હોર્ તે વસિાર્ના, દરેક વિદ્યાર્થીએ ર્ વનિવસમટી હોસ્ટેલમાં 
રહેિ ં ફરજીર્ાત છે. 

૩. વિદ્યાર્થીઓ/િાલીઓએ સરકારમાન્ર્ કૃવષ સંલગ્ન વિષર્ોના અભ્ર્ાસક્રમમાં પ્રિેશ મેળિિાની સલાહ આપિામાં 

આિે છે તેમજ વિદ્યાર્થીની કારકીદી જોખમાર્ નરહ તે રીતે સજાગતાર્થી વનણમર્ લેિા જાણાિિામાં આિે છે.   
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૧૦.૦ પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા 

૧ ગ જરાત રાજ્ર્ની કૃવષ ર્ વનિવસમટીઓના ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ પછીના સ્નાતક કક્ષાનાં અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ 

અંગેની સઘળી કામગીરી નોડલ અવધકારીશ્રી અને માન. ક લપવતશ્રી, જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢના સીધા માગમદશમન હેઠળ હાર્થ 
ધરિામાં આિશે.  

૨ પ્રિેશ અંગેની સઘળી બાબતો િેબસાઇટ www.gsauca.in અર્થિા ug.gsauca.in  ઉપરર્થી જોઈ શકાશે.  

૩ ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાનપ્રિાહના પરરણામ જાહેર ર્થર્ા બાદ સ્નાતક કક્ષાનાં અભ્ર્ાસક્રમોમાં પ્રિેશ માટેની જાહેરાત માટે 
િેબસાઇટ www.gsauca.in અર્થિા ug.gsauca.in  સમર્ાંતરે જોતી રહેિાની રહેશે.  

૪ પ્રિેશ અંગેની જાહેરાત ગ જરાતનાં અગ્રગણ્ર્ એક દૈવનક સમાચારપત્રમાં પણ પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિશે.  

૫ પ્રિેશ પ્રરક્રર્ા સંપ ણમ ઓનલાઇન કરિામાં આિશે તર્થા જરૂર પડ્યે ઓફલાઇન (રૂબરૂ કાઉન્સેલીંગ) દ્વારા કરિામાં 

આિશે.  

૬ પ્રવેશ પ્રક્રક્રયાનો ફ્લોચાટમ જોડાણ-૨ ર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ છે. 

૧૧.૦ એતન્ટ રેંગીગ કતર્ટી : 

 દરેક ર્ વનિવસમટીમાં એવન્ટ રેગીંગ કવમરટ કાર્મરત છે. જો કોઇ વિદ્યાર્થી રેગીંગ કરતો જણાશે તો તેન ેકાર્દાન સાર 

ર્ોગ્ર્ સજા કરિામાં આિશે. રેગીંગ કરનાર વિદ્યાર્થી સામે એફ.આઇ.આર. (FIR) દાખલ કરી શકાશે. 

૧૨.૦ તવદ્યાર્થીનીઓને  હેરાનગતી બાબત : 

 વિદ્યાવર્થમનીઓને હેરાન કરતા તત્િો વિરૂધ્ધ ફરરર્ાદ કરિા માટે દરેક ર્ વનિવસમટીમાં એક સેલ સ્ર્થાપિામા ં

આિેલ છે. જો કોઇપણ ઇસમ કન્ર્ાઓ કે મરહલાઓને હેરાન કરતાં જણાશે તો તેને ર્ોગ્ર્ સજા કરિામા ં

આિશે. 

૧૩.૦ ક્રડસ્ક્લેઇર્ર : 

 

આ મારહતી પ વસ્તકામાં આપિામાં આિેલ વનિેદન કે મારહતી છાપતી િખતે અમારી જાણ મ જબ બરાબર છે. આ 
મારહતી કોઇપણ જાતની જાણ કર્ામ વસિાર્ બદલિાની, ઘટાડિાની, િઘારિાની, તેમાં સ ઘારા-િધારા કરિાની, 

ફેરફાર કરિાની અબાવઘત સત્તા ર્ વનિવસમટીને રહેશે. પ્રિતમમાન વિવનર્મો બદલિાર્થી કે સ ઘારા-િધારા 
કરિાર્થી કે અન્ર્ કોઇપણ રીતે વિદ્યાર્થીને અભ્ર્ાસ દરમ્ર્ાન કોઇ મ શ્કેલી પડે, તે માટે વિદ્યાર્થી કે અન્ર્ 

વ્ર્રકતને કોઇ ખચમ ર્થાર્ કે કંઇપણ ન કશાન કે ખોટ જાર્ તો તેની કોઇપણ પ્રકારની જિાબદારી ર્ વનિવસમટીની 

રહેશે નહીં. 

૧૪.૦ કોલેજ ખાતે હાજર ર્થવુ / એડર્ીશન કન્ફર્મ કરાવવુુઃ 

 

વિધાર્થીઓએ જ ે તે કોલેજમાં એડમીશન કન્ફમમ કરતી િખતે/કોલેજ ખાતે હાજર ર્થતી િખતે નીચે જણાિેલ 

ઓરીજીનલ પ્રમાણપત્રો તર્થા તેની સ્િપ્રમાવણત બે નકલોનો સેટ સારે્થ લાિિાના રહેશે. 

૧. 
 

૨. 
૩. 
૪. 

૫. 
૬. 

૭. 
૮. 
૯. 

૧૦ 

૧૧ 

૧૨ 

૧૩ 

ઓનલાઈન ભરેલ કોલેજ ફીની રસીદ(System Generated) 

 (ભાઈઓ માટે રૂ. ૮૨૦૦/- તર્થા બહેનો માટે રૂ. ૩૨૦૦/- ભરેલ હોર્ તે) 

ઓનલાઈન ભરેલ એડવમશન ફોમમ(System Generated) 

ધોરણ-૧૨ની માકમશીટ 

ગ જકેટ-૨૦૨૨ માકમશીટ 

શાળા છોડ્યા પ્રમાણપત્ર 

ધોરણ-૧૨ન  ંટર ાર્લ સટીરફકેટ 
જાવત અંગેન  ંપ્રમાણપત્ર ( ફક્ત કેટેગરીિાળા માટે) 

૭/૧૨ અને ૮/અ ના ચાલ  િષમનો ઉતારો (ખેડ ત પ ત્ર/પ ત્રી હોર્ તો) 
પાસપોટમ  સાઈઝના બે ફોટા 
આધાર કાડમ   

બેંક પાસબ કના પ્રર્થમ પેઈઝની નકલ  
મેડીકલ ફીટનેશ સટીરફકેટ (કોલેજ ખાતે હાજર ર્થર્ા બાદ કઢાિિાન ં રહેશે) 

રૂ׀. ૫૫૦૦/- બાકીની ફી/ડીપોઝીટ પેટે કોલેજ ખાતે રોકડા/ઓનલાઈન ભરિાના રહેશે.   



Page 17 of 22 

 

૧૫.૦ શૈક્ષતણક વિમ : ૨૦૨૧-૨૨ના પ્રવેશના કટ ઓફ ર્ાકમસ 

ધોરણ-૧૨ (તવજ્ઞાન પ્રવાહ) ની પરીક્ષાર્ાાં ક્રફજીક્સ (ભૌતતક તવજ્ઞાન), કેર્ેસ્ટરી (રસાયતણક તવજ્ઞાન) અને ર્ેરે્થર્ેટીક્સ (ગતણત) / બાયોલોજી (જીવતવજ્ઞાન) 

તવિયની ફક્ત ર્થીયરીર્ાાં ર્ેળવેલ કુલ ગુણના ૬૦ % અને GUJCET પરીક્ષાર્ા ર્ેળવેલ કુલ ગુણના ૪૦ % ર્જુબ ર્ેરીટ ગણવાર્ા આવેલ છે. 

અભ્યાસક્રર્ કોલેજ/યુતનવતસમટી જનરલ 
અનુ સુતચત 

જાતત 

અનુ સુતચત 
જનજાતત 

શા.શૈ.પ.વ 
અન્ય 
બોડમ  

EWS ક્રદવ્યાાંગ 
સેના 

કર્મચારી 
પારસી 

જાતત  

બી.એસસી. (ઓનસમ) 

એગ્રીકલ્ચર   

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢ ૭૨.૯૫ ૬૭.૬૨ ૪૭.૦૮ ૭૨.૫૦ ૬૨.૮૧ ૭૧.૦૫ - ૬૭.૩૨ - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, જૂ.કૃ.ર્ ., મોટા ભંડારરર્ા (અમરેલી) ૬૪.૭૨ ૬૦.૬૫ ૪૩.૬૨ ૬૩.૭૭ ૫૩.૫૪ ૬૩.૫૮ - - - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, જૂ.કૃ.ર્ ., ખાપટ (પોરબદંર) ૬૨.૦૭ ૫૬.૪૦ ૩૯.૬૦ ૬૨.૫૭ ૫૨.૩૩ ૬૨.૨૭ - - - 

બં. અ. કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., આણંદ ૭૦.૫૮ ૬૬.૮૩ ૫૧.૯૩ ૬૯.૬૮ ૬૯.૦૦ ૭૪.૧૩ ૪૯.૨૨ ૫૯.૪૮ - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., િસો ૬૩.૭૮ ૫૯.૯૭ ૪૭.૭૮ ૬૪.૮૭ ૫૯.૨૪ ૬૨.૭૭ - - - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., જબ ગામ ૬૧.૬૮ ૫૮.૯૫ ૪૯.૭૩ ૬૧.૮૫ ૪૪.૭૮ ૬૧.૪૫ - - - 

ન. મ. કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, ન.કૃ.ર્ ., નિસારી ૬૬.૧૨ ૬૨.૪૫ ૪૮.૦૩ ૬૭.૦૭ ૬૪.૧૫ ૬૫.૩૮ - ૫૯.૧૦ ૫૩.૧૨ 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, ન.કૃ.ર્ ., ભરૂચ ૬૪.૯૭ ૫૮.૭૩ ૫૧.૩૫ ૬૪.૯૨ ૫૮.૫૩ ૬૪.૪૨ - - - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, ન.કૃ.ર્ ., િઘઇ ૬૧.૧૭ ૫૬.૪૦ ૫૦.૦૨ ૬૧.૭૭ ૫૩.૨૧ ૬૧.૪૩ - - - 

ચી. પ. કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, સ.દા.કૃ.ર્ ., સ.કૃ.નગર ૬૮.૨૭ ૬૨.૨૨ ૪૭.૬૨ ૬૯.૦૨ ૫૬.૧૫ ૬૮.૪૫ - - - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, સ.દા.કૃ.ર્ ., ર્થરાદ ૬૪.૮૩ ૬૬.૭૦ ૪૯.૮૨ ૬૪.૬૮ ૫૪.૫૦ ૬૪.૪૮ - - - 

કૃવષ મહાવિદ્યાલર્, સ.દા.કૃ.ર્ ., ભ જ (હાલ ભચાઉ) ૬૪.૩૮ ૫૭.૧૮ ૪૫.૬૦ ૬૩.૧૫ - ૬૭.૭૩ - - - 

બી.એસસી. (ઓનસમ) 
હોટીકલ્ચર 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢ ૬૦.૭૦ ૫૭.૪૩ ૩૯.૬૮ ૬૧.૩૫ ૫૨.૪૦ ૬૦.૫૦ - - - 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., આણંદ ૬૦.૮૩ ૫૪.૨૨ ૪૫.૩૨ ૬૦.૯૦ ૫૫.૩૨ ૬૦.૧૩ - - - 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, ન.કૃ.ર્ ., નિસારી ૬૦.૧૩ ૫૪.૮૫ ૪૬.૧૩ ૬૦.૦૦ ૫૬.૭૨ ૬૦.૪૩ - - - 

બાગાર્ત મહાવિદ્યાલર્, સ.દા.કૃ.ર્ ., જગ દણ ૫૮.૫૮ ૫૨.૩૮ ૪૨.૬૮ ૬૮.૬૫ ૫૩.૦૦ ૫૮.૦૮ - -  

બી.એસસી. (ઓનસમ) ફોરેસ્ટર ી  િનીર્ મહાવિદ્યાલર્, ન.કૃ.ર્ ., નિસારી ૪૬.૭૨ ૪૮.૧૭ ૪૬.૦૩ ૫૪.૫૭ ૫૫.૬૭ ૫૨.૯૮ - - - 

બી.ટેક. (બાર્ોટેકનોલોજી) 

અસ્પી શકીલમ એગ્રી બાર્ોટેકનોલોજી ઈવન્સ્ટટર્ ટ, ન.કૃ.ર્ ., 

સ રત 
૫૨.૨૭ ૪૫.૩૫ ૩૪.૨૫ ૫૧.૭૨ ૫૦.૭૪ ૫૧.૭૨ - - 

- 

કોલેજ ઓફ બેવઝક સાર્ન્સ એન્ડ હ્ય માવનટીસ, સ.દા.કૃ.ર્ ., 
સ.કૃ.નગર   

૫૨.૬૮ ૬૪.૬૦ ૩૧.૯૮ ૫૨.૦૨ ૫૦.૦૬ ૫૨.૭ - - 
 

બી.એસસી. (ઓનસમ) 
કોમ્ર્ નીટી સાર્ન્સ અસ્પી કોલેજ ઓફ ન્ર્ ટર ીશન એન્ડ કોમ્ર્ નીટી  સાર્ન્સ, 

સ.દા.કૃ.ર્ ., સ.કૃ.નગર 

- - - - - - - - - 

બી.એસસી. (ઓનસમ) 
ફ ડ ન્ર્ ટર ીશન એન્ડ ડાર્ટેટીક્સ 

૩૧.૮૩ ૫૪.૮૮ ૪૪.૦૮ ૨૯.૮૮ ૨૮.૮૮ ૪૬.૦૬ - - - 
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અભ્યાસક્રર્ કોલેજ/યુતનવતસમટી જનરલ 
અનુ સુતચત 

જાતત 

અનુ સુતચત 

જનજાતત 
શા.શૈ.પ.વ 

અન્ય 

બોડમ  
EWS ક્રદવ્યાાંગ 

સેના 

કર્મચારી 

 

બી.ટેક. (એગ્રીકલ્ચરલ 
એન્જીનીર્રીંગ) 

કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી મહાવિદ્યાલર્, જૂ.કૃ.ર્ ., જૂનાગઢ ૨૯.૬૭ ૩૨.૦૭ ૨૯.૪૨ ૪૨.૧૫  ૪૮.૦૦ - - - 

કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., ગોધરા ૩૧.૫૨ ૪૪.૭૮ ૩૨.૪૫ ૪૦.૮૨ - ૪૨.૧૮ - - - 

કૃવષ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી મહાવિદ્યાલર્, ન.કૃ.ર્ ., ડેડીર્ાપાડા ૫૦.૮૦ - ૨૭.૪૮ ૪૯.૭૫ - ૩૯.૨૮ - - - 

બી.ટેક. 
(ફૂડ ટેકનૉલોજી) 

ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેક્નોલૉજી એન્ડ બાર્ો એનજી મહાવિદ્યાલર્, 
આ.કૃ.ર્ ., આણંદ 

૪૧.૯૩ ૪૩.૭૨ ૪૫.૬૮ ૫૬.૧૨ ૬૦.૨૬ ૪૩.૮૮ - - 
- 

ફૂડ ટેક્નોલૉજી મહાવિદ્યાલર્, સ.દા.કૃ.ર્ ., સરદારકૃવષનગર ૩૬.૯૫ ૨૫.૭૨ ૨૬.૧૫ ૪૧.૭૩ ૪૬.૧૦ ૩૬.૬૮ - - - 

બી.ટેક. 
(રરન્ર્ એબલ એનજી એન્ડ 

એન્િાર્નમમેન્ટલ 

એન્જીવનર્રીંગ) 

રરન્ર્ એબલ એનજી એન્ડ એન્િાર્નમમેન્ટલ એન્જીવનર્રીંગ 
મહાવિદ્યાલર્, સ.દા.કૃ.ર્ ., સરદારકૃવષનગર 

૨૮.૦૩ ૨૫.૭૨ ૨૩.૯૭ ૨૬.૮૩ ૩૫.૯૮ ૨૫.૪૫ - - - 

બી.ટેક. 
(એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફમેશન 

ટેક્નોલૉજી)  

એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફમેશન ટેક્નોલૉજી મહાવિદ્યાલર્, આ.કૃ.ર્ ., 
આણંદ ૩૩.૮૫ ૩૩.૪૨ ૪૯.૦૨ ૫૦.૦૮ ૪૪.૮૬ ૫૬.૦૫ - - - 

 

     * ગત શૈક્ષતણક વિમ દરમ્યાન સદરહુ કોલેજ ખાતે બઠેકો ખાલી રહેલ હોય કટ ઓફ ર્ાકમસ દશામવવાર્ાાં આવેલ નર્થી.   
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જોડાણ-૧ 

ગ્રાર્ પાંચાયતનુાં લેટર પેડ 

 

  આર્થી દાખલો લખી આપિામાં આિે છે કે શ્રી/ક . .................................................. 

ના વપતા/માતા/દાદા/દાદી શ્રી/શ્રીમવત ...................................................................... ગ જરાત 

રાજ્ર્ના મોજ ે ગામ ............................... તાલ કો ............................... જીલ્લો 

.......................................                                                          ખાતે .............................. 

ખાતા નં. ...................................  મ જબ ક લ ............................... હે/આર ખેતી લાર્ક જમીન 

ધરાિે છે.  

 ઉમેદિાર શ્રી/ક  .................................................................... નો ખાતેદાર સાર્થે 

પ ત્ર/પ ત્રી/ પૌત્ર/પૌત્રી નો સંબંધ છે આમ ઉમેદિાદ ખેડ ત પ ત્ર છે.   

 

 

 

 

 

સહીઃ  

નામઃ 

હોદ્દોઃ 

કચેરીના વસક્કા સહીત  

 

નોધુઃ ઉમેદિાર/વિધાર્થીન ં નામ ધોરણ-૧૨ની માકમશીટની પ્રમાણે લખિ ં તર્થા ખાતેદારન ં નામ ૭/૧૨ અને 

૮/અ નમ નામાં હોર્ તે મ જબ લખિ ં.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ગોળ સીક્કો 
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જોડાણ-૨ 

(૧) ઓનલાઇન રજીસ્ટર ેશન પ્રક્રક્રયા 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અગ્રણી િતમમાનપત્રોમાં પ્રિેશ અંગેની જાહેરાત 

િેબસાઇટ ug.gsauca.in ઉપરર્થી ઓનલાઇન ડેબીટ કાડમ , કે્રડીટ કાડમ  અર્થિા નેટ બેંકીંગ 

દ્વારા ફોમમ ફી ભરી ચલણ મેળિિ ં. િેબસાઇટ ug.gsauca.in ઉપરર્થી    
"Challan reprint" બટન પરર્થી તેને ફરીર્થી રી-પ્રીન્ટ પણ કરી શકાશે. 

દરેક ઉરે્દવારોએ પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી રુ્જબ અલગ અલગ ચલણ ભરવાનુાં રહેશે.  

 

 

ફોમમ અને અપલોડ કરેલા જરૂરી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી ર્ વનિવસમટી દ્વારા ઓનલાઈન જ ર્થશે 

જરે્થી તવદ્યાર્થીઓએ ડોક્યુરે્ન્ટ વેરીક્રફકેશન ર્ાટે રૂબરૂ આવવાનુાં રહેતુાં નર્થી.  

ર્ વનિવસમટી દ્વારા ફોમમ / અપલોડ કરેલ ડોક્ર્ મેંટમાં ભૂલ 

જણાશે તો ફોમમ અનિેરીફાર્ ર્થશે અને “Your 

registration form is unverified” નો SMS 

આિશે.ત્ર્ારબાદ વિદ્યાર્થી “Check Application Status” 

બટન વક્લક કરતા ક્િેરી (ભૂલ) જોઇ શકશે.    ત્ર્ાર બાદ 

“Edit Application Form” માં જઇ જરૂરી સ ધારો કરી 

ફરીર્થી ફોમમ ઓનલાઇન સબમીટ કરિાન ં રહેશે. બાદમાં તે 

ફરીર્થી િેરીફાર્ ર્થશે અને "Your registration form is 

sucssesfully verified" નો SMS આિશે.  

SMS આવ્ર્ા બાદ ચોઇસફીલીંગ(કોલેજ પસંદગી) કરિ  

ફરજીર્ાત છે. જઓેએ ચોઇસફીલીંગ કરેલ નહી તેઓના નામ 

મેરીટ ર્ાદીમાં સમાિેશ ર્થશે નહીં. 
 

ર્ વનિવસમટી દ્વારા ફોમમ િેરીફાર્ ર્થર્ા 

બાદ “Your registration form is 

sucssesfully verified” નો SMS 

આિશે. SMS આવ્ર્ા બાદ 

ચોઇસફીલીંગ(કોલેજ પસંદગી) કરિ  

ફરજીર્ાત છે. જઓેએ ચોઇસફીલીંગ 

કરેલ નહી તેઓના નામ મેરીટ ર્ાદીમાં 

સમાિેશ ર્થશે નહીં. 

િેબસાઇટ ug.gsauca.in પરર્થી  ઓનલાઇન ફોમમ ફી ભર્ામ બાદ "Application Form" બટન ક્લીક કરી 

ઓનલાઇન ફોમમની બધી જ વિગતો ભરી જરૂરી બધાજ ડોક્ર્ મેંટ અપલોડ કરી દશામિેલ તારીખ સ ધીમાં  ફોમમ 

સબમીટ કરિાન  રહેશે. 

 દરેક ઉરે્દવારોએ પ્રોગ્રાર્ કેટેગરી રુ્જબ અલગ અલગ એડતર્શન ફોર્મ ભરવાનુાં રહેશે.  
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(ર) ઓનલાઇન કોલેજ પસાંદગી (ચોઇસ ફીલીંગ) અને પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવાની પ્રક્રક્રયા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

જો તેઓની પ્રર્થમ પસંદગીની પ્રર્થમ કોલેજમાં 

પ્રિેશ મળતો ન હોર્ પણ પાછળની 

પસંદગીની કોલેજમાં પ્રિેશ મળેલ હોર્ અને 

આગળના રાઉન્ડમાં ભાગ લેિો હોર્ તો 

તેઓએ વનધામરીત ફી ઓનલાઇન ભરવી 

ફરજીયાત છે પરંત  પ્રિેશ મેળિેલ કોલેજ 

ખાતે હાજર ર્થવાનુાં નર્થી.  

જો આવા તવદ્યાર્થીઓ ફી નક્રહ ભરે તો 

તેઓનુાં નાર્ ત્યારબાદના રાઉન્ડર્ાાંર્થી 

રદ્દ ર્થઇ જશે.  

જ ેઉમેદિારને તેઓની પસંદગીની પ્રર્થમ 

કોલેજમાં પ્રિેશ મળતો હોર્ તેઓએ 

ઓનલાઇન ફી ભર્ામ પછી ફાળિેલ 

કોલેજમાં પ્રિેશ કન્ફમમ કરિા માટે જ ેતે 

કોલેજ ખાતે રૂબરૂ હાજર ર્થિ ં ફરજીર્ાત છે.  

 અન્યર્થા તેઓનો પ્રવેશ રદ્દ ગણવાર્ાાં 

આવશે અને રે્રીટ યાદી ર્ાાંર્થી તેનુાં 

નાર્ દુર ર્થશે.  

જ ેઉમેદિારને પ્રિેશ મેળેલ હોર્ તેઓએ ઓનલાઇન ડેબીટ કાડમ  / કે્રડીટ કાડમ  / નેટ બેંકીંગ દ્વારા 

સમર્મર્ામદામાં વનધામરીત ફી ભરિી ફરજીર્ાત છે. 

(ભાઈઓ માટે રૂ. ૮૨૦૦/- તર્થા બહેનો માટે રૂ. ૩૨૦૦/-) 

સૌ-પ્રર્થમ મોક રાઉન્ ડન ં પરરણામ જાહેર કરિામાં આિશે જનેો અભ્ર્ાસ કરી જો જરૂર જણાર્ તો 

વિદ્યાર્થીઓ કોલેજોની પસંદગીના ક્રમમાં સ ધારો કરી શકશે. 

 ત્યારબાદ કોલેજ પસાંદગીર્ાાં સુધારો કરી શકાશે નહી. 

ર્ વનિવસમટી દ્વારા ઉમેદિારના મેરીટ તર્થા પ્રોગ્રામ કેટેગરી/ કોલેજ પસંદગી ક્રમના આધારે ઓનલાઈન 

રાઉન્ડ મ જબ પ્રિેશ ફાળિિામાં આિશે. 

ર્ વનિવસમટી દ્વારા ફોમમ િેરીફાર્ ર્થર્ા બાદ “Your registration form is sucssesfully verified” 
નો SMS આિશે. SMS આવ્ર્ા બાદ કોલેજ પસંદગી (ચોઇસફીલીંગ) કરિ  ફરજીર્ાત છે.     

ઉરે્દવારે ઉપલબ્ ધ કોલેજોની વધુ સાંખ્યાર્ાાં પસાંદગી કરવાની સલાહ આપવાર્ાાં આવે છે. 

 

તર્ાર્ ઓનલાઇન રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા ઉપરોક્ત ફ્લોચાટમ રુ્જબ ચાલશે. 
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ગુજરાત રાજ્યની કૃતિ યતુનવતસમટીઓની તવતવધ કોલેજોર્ાાં ચાલતા સ્નાતક 

કક્ષાના અભ્યાસક્રર્ોર્ાાં પ્રવેશ અાંગેની ર્ાક્રહતી 

 

               આ ર્ાક્રહતી પુતસ્તકાર્ાાં ગુજરાત રાજ્યની કૃતિ યુતનવતસમટીઓ જવેી કે જૂનાગઢ કૃતિ 

યુતનવતસમટી; આણાંદ કૃતિ યુતનવતસમટી; નવસારી કૃતિ યુતનવતસમટી અન ે સરદારકૃતિનગર 

દાાંતીવાડા કૃતિ યુતનવતસમટીર્ાાં ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રર્ોની ર્ાક્રહતી આપેલ છે. 

સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રર્ોર્ાાં પ્રવેશ, કોિમ તેર્જ તવતનયર્ોને લગતી તર્ાર્ સત્તા જ ે ત ે

યુતનવતસમટીને અબાતધત રહેશે અને તવદ્યાર્થી અને યુતનવતસમટીઓના ક્રહતર્ાાં જરૂર પડયે તેને 
બદલવાની સત્તા પણ યુતનવતસમટીઓની રહેશે.  

પુતસ્તકાર્ાાં આપેલ ર્ાક્રહતી ફક્ત ર્ાગમદશમન ર્ાટે છે. જનેો ઉપયોગ કાયદાકીય દસ્તાવેજ 
તરીકે કરી શકાશે નહીં. 

ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રક્રયાર્ાાં અગત્યના ર્ાગમદશમનની જરૂર હોય તો જ તવદ્યાર્થીઓએ 
uggsauca@jau.in પર ઈ-ર્ેઇલ કરવાનો રહેશે. 

 

                    પ્રવેશ અાંગે ર્ાગમદશમન ર્ાટે નીચેના ફોન નાંબર પર સાંપકમ  કરી શકાશે 
(સર્ય સવારે ૧૦:૩૦ ર્થી  સાાંજ ે૬:૧૦ સુધી) 

(બીજો તર્થા ચોર્થો શતનવાર તર્થા રતવવારે ઓફીસ બાંધ રહેશે) 

 

ક્રર્ યુતનવતસમટી  હોદ્દો ફોન 

૧ આણંદ કૃવષ ર્ વનિવસમટી, આણંદ- ૩૮૮૧૧૦ 
મદદનીશ ક લસવચિ 

(એકેડેવમક) 
૦૨૬૯૨-
૨૬૪૪૬૨ 

૨ જૂનાગઢ કૃવષ ર્ વનિવસમટી, જૂનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧ 
મદદનીશ ક લસવચિ 

(એકેડેવમક) 
૦૨૮૫-
૨૬૭૨૪૮૨ 

૩ નિસારી કૃવષ ર્ વનિવસમટી, નિસારી – ૩૯૬૪૫૦ 
મદદનીશ ક લસવચિ 

(એકેડેવમક) 
૦૨૬૩૭-
૨૮૨૮૨૩ 

૪ 
સરદારકૃવષનગર દાંતીિાડા કૃવષ ર્ વનિવસમટી,  

સરદારકૃવષનગર – ૩૮૫૫૦૬ 

મદદનીશ ક લસવચિ 

(એકેડેવમક) 

૦૨૭૪૮-

૨૭૮૨૨૯ 
 



 

 

  
JUNAGADH AGRICULTURAL UNIVERSITY  

JUNAGADH – 362 001 

www.jau.in 

  
ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY  

ANAND – 388 110 

www.aau.in 

  
NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY  

NAVSARI – 388 110 

www.nau.in  

  
SARDARKRUSHINAGAR DANTIWADA 

AGRICULTURAL UNIVERSITY  

SARDARKRUSHINAGAR – 385 506 

www.sdau.edu.in 

 

આ માહિતી પુસ્તતકા વેબસાઇટ ug.gsauca.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 


