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       ધોરણ-૧૨ ષવજ્ઞાન પ્રવાહ પછીના કૃષિ સંલગ્ન સ્નાતક કક્ષા(એ-ગુ્રપ)ના 
અભ્યાસક્રમો  માં ઓનલાઇન કેષરિય પ્રવેશ કાયિક્રમ : શૈક્ષષણક વિિ ૨૦૨૧-૨૨   
 ગુજરાત રાજ્યની  ણંદ,  જનનાગ,  નસાારી  તાા ાર,ાર ષૃ િનનગર ,ાદતી સાા ા 
ષૃ િન યુિનસિાિટી ઓમાદ ધોરં-૧૨માદ (િસજ્ઞાન પ્રસાહ ાાાે) ઉત્તી ંિ ાયેલ િસદ્યાાીઓ માટે ષૃ િન 

ાદલગ્ન સ્નાતૃ ૃક્ષાના એ-ગ્રુપના (Physics, Chemistry and Mathematics) જ િસિસધ 
અભ્યાાક્રમોમાદ પ્રસેશ પાત્રતા ધરાસતા ઇચ્છુૃ ઉમે,સારો માટે સનિ ૨૦૨૧-૨૨ ,રમ્યાન પ્રામ 
સનિમાદ પ્રસેશ મેળસસા માટે ઓનલાઇન પ્રસેશ અરજીપત્રૃ ભરસા માટે સેબાાઇટ a.gsauca.in 
દ્વારા તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૧ દરમ્યાન કે્રડીટ કાડિ /ડેબીટ કાડિ / નેટ 
બેરકીંગ દ્વારા અરજી ફી પેટે રા. ૨૦૦/- ઓનલાઇન ભયાિ બાદ ઓનલાઇન ફોમિ ભરી 
શકાશે. તેમજ પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા પણ ઓનલાઇન થશે.  
 પ્રસેશ અદગેની  ાદપનં િ િસગતસાર માહહતી  a.gsauca.in પરાી  મળેસી  શૃાશે. 
ા,ર ૃાયિક્રમની  તારી ખોમાદ ફેરફાર ને અસૃાશ હોઇ જ ે અદગેની  અધ્યતન માહહતી  ઉપરોૃત 
સેબાાઇટ ઉપરાી  મળેસી  લેસાની  રહેશે. હસે પછી  પ્રસેશ ૃામગી રી  અદગેની  ૃોઇપં જાહેરાત 
ણપસામાદ ણસશે નહીં. જનેી  સાલી /િસદ્યાાીઓએ નોંધ લેસા િસનદતી .  
 

“A” ગુ્રપના સંલગ્ન અભ્યાસક્રમો                    PCM (A-Group) 
અરજી ફીની 

રકમ 
(ચલણ) 

 B.Tech. (Agricultural Engineering) 

 
૨૦૦/- 

 B.Tech. (Food Technology) 
 B.Tech. (Renewable Energy & Environmental 

Engineering) 
 B.Tech. (Agricultural Information Technology) 

નોંધઃ PCM = Physics, Chemistry and Mathematics 
 

અગત્ય
ની  
ાનચના : 

(૧) ા,ર અભ્યાાક્રમોમાદ પ્રસેશ માટે ચાલુ સને GUJCET ણપેલ 
હોસી  જરૂરી  છે. 

(ર) 
 

સ્નાતૃ ૃક્ષાના અભ્યાાક્રમોની  માહહતી  પુિસ્તૃા ઓનલાઇન 
સેબાાઇટ a.gsauca.in પરાી  ા ાઉનલોા  ૃરી  શૃાશે. માક્રહતી 
પુષસ્તકાનો સંપૂણિ અભ્યાસ કયાિ બાદ જ ઓનલાઇન ફોમિ 
ભરવુ. 

(૩) 
 

ગુજરાત રાજ્યની  ચારેય ષૃ િન યુિનસિાિટી ઓમાદ પ્રસેશ મેળસસા માટે 
ઓનલાઇન ફોમિ ભરનાર િસદ્યાાીઓના ફોમિનુદ સેરી ફી ૃેશન પં 
ઓનલાઇન જ ૃરસામાદ ણસશે. ઓનલાઇન ફોમિમાદ િસદ્યાાીઓ 
દ્વારા ભરસામાદ ણસેલ િસગતમાદ ૃોઈ સાદધો/ભનલ હશે તો તેની  
ઓનલાઇન પનતિતા િસદ્યાાીને જાં ૃયાિ બા, િસદ્યાાીએ ૫ હ,સામાદ 
ૃરસાની  રહેશે અને તે માટે એૃ જ તૃ ણપસામાદ ણસશે. 

(૪)  ઓનલાઈન ફોમિનું વેરીફીકેશન થયા બાદ ચોઇસ ફીલીંગ 
કરવંુ ફરજીયાત છે.અન્યાા મેરી ટ યા,ી માદ નામનો ામાસેશ ાશે 
નહી . મોૃ રાઉન્ા  પનંિ ાયા બા, જ ે ચોઇા ફી લીંગ ૃરી  હશે તે 
ણખરી  ગંાશે. ત્યારબા, ચોઈા ફી લીંગ બ,લી  શૃાશે નહી . 

(૫)  પ્રસેશની  ૃાયિસાહી  ઓનલાઈન ૃરસામાદ ણસશે. જ ે અદગેની   
તારી ખો માહહતી  પસુ્તી ૃામાદ જંાસસામાદ ણસશે અને ઓનલાઈન 
પ્રસેશ પ્રહક્રયા જંાસેલ તારી ખ મુજબ હાા ધરસામાદ ણસશે. 
અિનસાયિ ાદજોગોમાદ તારી ખમાદ ફેરફાર ાસા પાત્ર છે. 

(૬)  પ્રસેશ અદગેની  તાજતેરની  માહહતી  માટે સેબાાઇટ a.gsauca.in 
ની  િનયિમત મુલાૃાત લેતા રહેસુદ. 

 

 
 

 
તા.   ૦૭/૦૯/૨૦૨૧                         ૃુલપિત અને નોા લ અિધૃારી શ્રી  (એ-ગ્રુપ પ્રસેશ) 
                જનનાગ, ષૃ િન યુિનસિાિટી   જનનાગ, 
  

 

  
 

 
       

 

        

 


