ધોરણ-૧૨ (િવ ાન વાહ) પછીના કૃ િષ સંલ નાતક ક ાનાં
ો ામ કે ટેગરી-૧ મુજબનાં અ યાસ મોમાં વેશ માટે નો કોમન પાંચમા ઓફલાઈન
રાઉ ડ (પહે લો બ ) કાઉ સેિલંગ કાય મ
શૈ િણક વષ ૨૦૨૨-૨૩
ો ામ કે ટેગરી-૧ બી.એસસી.(ઓનસ) એ ીક ચર, બી.એસસી.(ઓનસ) હોટ ક ચર,
બી.એસસી.(ઓનસ) ફોરે ટી, બી.ટે ક.(બાયોટે કનોલો )
ગુજરાત રા યની આણંદ, જૂ નાગઢ, નવસારી તથા સરદારકૃ િષનગર દાંતીવાડા કૃ િષ યુિનવિસટીઓમાં
ધોરણ-૧૨માં (િવ ાન વાહ) પછીના નાતક ક ાના અ યાસ મો માટે ચાર ઓનલાઈન રાઉ ડ બાદ ખાલી
રહે લ જ યાઓ માટે ચારે ય કૃ િષ યુિનસિસટીઓ ારા ન ી થયા મુજબ આગામી બ કાઉ સેિલંગ તા.૨૧૨૩.૧૧.૨૦૨૨ દર યાન ગુજરાત રા યની ચારે ય કૃ િષ યુનીવિસટીઓનાં મુ ય કે પસ ખાતે વચુઅલ મોડથી હાથ
ધરવામાં આવનાર છે .
નાતક ક ાના બી-ગૃપના અ યાસ મોમાં વેશ અ વયે ચોથા ઓનલાઇન રાઉ ડમાં થમ ચોઈસ
િસવાયની કોલેજમાં વેશ મળેલ હોય તેવા અને ચારે ય ઓનલાઈન રાઉ ડમાં વેશ મળેલ ન હોય તેવા નીચે
આપેલ મેરીટ યાદીમાં સમાિવ િવ ાથ ઓ
ો ામ કે ટેગરી-૧ મુજબનાં અ યાસ મોમાં બાકી રહે લ બેઠકોમાં
વેશ મેળવવા ઇ છતા હોય તેઓએ ફોમ ભરતી વખતે Consent આપેલ કૃ િષ યુિનવિસટી ખાતે અથવા નીચે
દશાવેલ થળો પૈકી કોઇ એક થળે બ નીચે દશાવેલ કાય મ માણે હાજર રહે વાનું જણાવવામાં આવે છે .
નીચે દશાવેલ મેરીટ યાદીનાં મ નંબર માણે બ કાઉ સેિલંગ માટે બોલાવવામાં આવશે જેમાં િવ ાથ ઓએ
વેશ માટે ભરે લ ઓનલાઇન ફોમની નકલ, જે િવ ાથ ઓ એ ટોકન ફી ભરે લ હોય તેની પહ ચ, તમામ અસલ
માણપ ો તથા દરે ક માણપ ોની માિણત નકલોના એક સેટ સાથે હાજર રહે વાનું રહે શ.ે ( જે િવ ાથ ઓ એ
ચોથા ઓનલાઈનમાં બી કે તેનાથી ઊપરની (ચોથા, પાંચમાં, છ ી...વગેરે) પસંદગીની કોલેજમાં એડમીશન
ક ફમ કરાવેલ છે અને તેમને પાંચમાં ઓફલાઈન રાઉ ડમાં એડમીશન મેમો ફર યાત સાથે લઈ આવવાનું
રહે શ.ે )
ઓનલાઇન રાઉ ડમાં થમ ચોઈસ િસવાયની કોલેજમાં વેશ મળેલ હોય અને ચોથા ઓનલાઈન
રાઉ ડમાં એડમીશન ક ફમ કરાવેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓ કોમન પાંચમા ઓફલાઈન રાઉ ડ (પહે લો બ )માં
ગેરહાજર રહે શે તો તેવા િવ ાથ ઓનું એડમીશન ચોથા ઓનલાઈન રાઉ ડમાં ક ફમ કરાવેલ કોલેજ ખાતે જ
ચાલુ રહે શ.ે આવા િવ ાથ ઓ ભિવ યમાં કોઈ કારનો અ ય જ યાએ વેશ માટે દાવો કરી શકશે નહી અને
કોઇ પણ વેશ યામાં ભાગ લઈ શકશે નહી.
મ
યુિનવિસટી
કાઉ સેલ ગ થળ
એ ઝામ હોલ, બં.અ. કૃ િષ મહાિવ ાલય, આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી,
૧ આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી
આણંદ
સરદાર પટે લ સભાગૃહ, ઓડીટોરીયમ પાછળ, જૂ નાગઢ કૃ િષ
૨ જૂ નાગઢ કૃ િષ યુિનવિસટી
યુિનવિસટી, જૂ નાગઢ
અ પી એ ી બીઝનેસ મેનેજમે ટ ઇ ટી ુટ, બી ગેટ પાસે, એ
૩ નવસારી કૃ િષ યુિનવિસટી
ચાર ર તા, નવસારી કૃ િષ યુિનવિસટી, નવસારી
ો. વી. આર. મહે તા ઓડીટોરીયમ, સરદારકૃ િષનગર દાંતીવાડા
સરદારકૃ િષનગર દાંતીવાડા કૃ િષ
૪
યુિનવિસટી
કૃ િષ યુિનવિસટી, સરદારકૃ િષનગર
કાઉ સેિલંગ વખતે વેશ મ થ
ે ી તુરત જ ટોકન ફી(િવ ાથ ઓ માટે ા.૮૨૦૦/- તેમજ િવ ાથ નીઓ
માટે ા.૩૨૦૦/-) કાઉ સેલ ગ થળ પર જ ઓનલાઇન (ડે બીટ કાડ/ ે ડીટ કાડ/ નેટ બક ગથી) ભરવાની
રહે શ.ે ફી ન હં ભરનારનો વેશ આપોઆપ રદ થશે .જે િવ ાથ ઓને અગાઉ એડમીશન મળેલ છે અને ટોકન ફી
ભરે લ છે તે િવ ાથ ઓ એ ટોકન ફી ભયા ની પહ ચ સાથે રાખવાની રહે શ.ે
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બ કાઉ સેિલંગનાં િનયત કરે લ સમય કરતાં મોડા આવનાર િવ ાથ ઓને જે તે સમયે ઉપલ ધ સીટ
મેટી ના માણે મેરીટના આધારે ઉપલ ધ ખાલી બેઠકો ઉપર જ વેશ આપવામાં આવશે.
ખાલી સીટો ભરાઈ ગયા બાદ એડિમશન
યા પૂણ ગણવાની રહે શ,ે રીફીલ ગ દર યાન સીટો ખાલી
થશે તો તે સીટો પણ િનયમોનુસાર ભરવામાં આવશે.

પાંચમો ઓફલાઈન રાઉ ડ ( થમ બ ) કાઉ સેિલંગ કાય મ

તારીખ (વાર)
૨૧.૧૧.૨૦૨૨
(સોમવાર)

૨૨.૧૧.૨૦૨૨
(મંગળવાર)

૨૩.૧૧.૨૦૨૨
(બુધવાર)

ખાસ ન ધ:

ો ામ કે ટેગરી-૧
બી.એસસી.(ઓનસ) એ ીક ચર, બી.એસસી.(ઓનસ) હોટ ક ચર,
બી.એસસી.(ઓનસ) ફોરે ટી, બી.ટે ક.(બાયોટે કનોલો )
મ નંબર (Sr. No)
કાઉ સેલ ગ સમય
કાઉ સેલ ગ થળઃ
(૧) ૧ થી ૧૦ (એ સ
સિવસ કે ટે.)
(૨) ૧ થી ૯૪ (અધર રીપોટ ગ સમય : ૦૭:૪૫ કલાકે
બોડ મેરીટ)
કાઉ સેિલંગ સમય : ૯:૦૦ કલાકથી
િવ ાથ ઓએ ફોમ
(૩) ૧ થી ૧૪૦
ભરતી વખતે પસંદ
(ગુજરાત બોડ મેરીટ)
કરે લ થળ પર
૧૪૧ થી ૩૭૦ (ગુજરાત રીપોટ ગ સમય : ૧૨:૪૫ કલાકે
હાજર રહે વંુ.
બોડ મેરીટ)
કાઉ સેિલંગ સમય : ૧૪:૦૦ કલાકથી
અ યથા ચારે ય
૩૭૧ થી ૬૧૦ (ગુજરાત રીપોટ ગ સમય : ૦૭:૪૫ કલાકે
કૃ િષ યુિનવિસટીના
બોડ મેરીટ)
કાઉ સેિલંગ સમય : ૯:૦૦ કલાકથી
મુ ય કે પસ
૬૧૧ થી ૮૫૦ (ગુજરાત રીપોટ ગ સમય : ૧૨:૪૫ કલાકે
સે ટરમાંથી
બોડ મેરીટ)
કાઉ સેિલંગ સમય : ૧૪:૦૦ કલાકથી
ન કનાં સે ટર પર
હાજર રહે વુ.
રીપોટ ગ સમય : ૦૭:૪૫ કલાકે
૮૫૧ થી ૧૦૮૦
(ગુજરાત બોડ મેરીટ) કાઉ સેિલંગ સમય : ૯:૦૦ કલાકથી
૧૦૮૧ થી ૧૨૮૭
રીપોટ ગ સમય : ૧૨:૪૫ કલાકે
(ગુજરાત બોડ મેરીટ) કાઉ સેિલંગ સમય : ૧૪:૦૦ કલાકથી

 ઉપરોકત વેશ ફકત મેરીટ આધારે જ આપવામાં આવશે તેમજ ખાલી બેઠકો ભયા બાદ
એડમીશન યા પૂણ કરી દેવામા આવશે.
 િવ ાથ ઓને ઉપલ ધ ખાલી બેઠકો ઉપર જ વેશ આપી શકાશે.
 બ કાઉ સેિલંગનાં િનયત કરે લ સમય કરતાં મોડા આવનાર િવ ાથ ઓને જે તે સમયે
ઉપલ ધ સીટ મેટી ના માણે મેરીટના આધારે ઉપલ ધ ખાલી બેઠકો ઉપર જ વેશ
આપવામાં આવશે.
 મ નંબર (Sr. No) ૧ થી ૧૦ એ સ સિવસમેન કે ટેગરી તથા મ નં. ૧ થી ૯૪ અધર બોડના
િવ ાથ ઓનુ મેરીટ થમ ચલાવવામાં આવશે.
 યારબાદ ગુજરાત બોડનું મેરીટ હાલમાં ઉપલ ધ કોલેજ વાઈઝ કે ટગરી વાઈઝ ખાલી બેઠકોને
યાને લઈ િનયમોનુસાર મેરીટ માણે ( મ નંબર અનુસાર) ઉપરો ત િશ લ
ુ મુજબ
િવ ાથ ઓને એડમીશન આપવામાં આવશે.
 બ વેશ માટે બોલાવેલ તમામ ઉમેદવારોને વેશ મળશે જ તે અંગન
ે ી ખા ી વેશ સિમિત
આપતી નથી.
 બ કાઉ સેલ ગમાં િવ ાથ ઓ/ વાલીઓએ વ-ખચ હાજર રહે વાનુ રહે શ.ે
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