ુ રાત રાજ્યની કષૃ િ યષુ નવષસિટીઓ
ગજ

ઘોરણ-૧૦ ૫છીના રાજ્યની કૃષિ યુષનવષસિટીઓમાાં પોલીટે કનીકમાાં ચાલતા ડિપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસક્રમો ઓનલાઇન કેન્દ્રીય
પ્રવેશ કાયયક્રમ : શૈક્ષણણક વિય ૨૦૨૨-૨૩
ગુજરાત રાજ્યની આણંદ, જુ નાગઢ, નવસારી તથા સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુષનવષસિટીમાં પોલીટે કનીકમાં
ચાલતા ડડપ્લોમા કક્ષાના ષવષવઘ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ પાત્રતા ઘરાવતા ઘોરણ-૧૦માં ઉતીણણ થયેલ ષવઘાથીઓ માટે વિણ
૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન પ્રથમ વિણ ડડપ્લોમામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ અરજી૫ત્રક તા. ૦૧-૦૮-૨૦૨૨ થી
તા. ૧૭-૦૮-૨૦૨૨ સુઘી વેબસાઇટ poly.gsauca.in માં ઓનલાઇન અરજી ફી રા. ર૦૦/- સાથે ભરી શકાશે તેમજ પ્રવેશ
પ્રડક્રયા પણ ઓનલાઇન થશે.
પ્રવેશ અંગેની સંપ ૂણણ ષવગતવાર માડિતી gsauca.in,

poly.gsauca.in,

www.sdau.edu.in,

www.aau.in,

www.nau.in અને www.jau.in ઉ૫રથી મેળવી શકાશે. સદર તારીખોમાં ફેરફારને અવકાશ િોઇ રોજ બરોજની છે લ્લી માડિતી
ઉ૫રોક્ત વેબસાઇટ ઉ૫રથી મેળવી લેવાની રિેશે. જેની વાલી / ષવઘાથીઓએ નોંઘ લેવા ષવનંતી.
પોલીટે કનીકમાાં ચાલતાાં ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમો
૧

કૃ ષિ ડડપ્લોમા

૪

બાગાયત ડડપ્લોમા

૨

કૃ ષિ ઇજનેરી ડડપ્લોમા

૫

એગ્રો પ્રોસેસીંગ ડડપ્લોમા

૩

ફુડ ટેકનોલોજી એન્ડ ન્યુટ્રીશન ડડપ્લોમા

૬

ન્યુટ્રીશન એન્ડ કૉમ્યુષનટી સાયન્સ ડડપ્લોમા

અગત્યની

(૧)

ડડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની માડિતી પુસ્તતકા ઓનલાઇન gsauca.in, poly.gsauca.in, www.sdau.edu.in,
www.aau.in, www.nau.in અને www.jau.in વેબસાઇટ ઉ૫રથી જોઇ / ડાઉનલોડ કરી શકાશે. અરજી

સ ૂચના :

ફોમય ભરતા ૫હેલા ઉમેદવારે ઓનલાઇન માડહષત પુસ્તતકાનો પુરે પ ુરો અભ્યાસ કરી ફોમય ભરવાનુાં રહેશે.
(ર)

ઉમેદવારે ઓનલાઇન ફોમણ ભરતી વખતે જરરી પ્રમાણ૫ત્રો અ૫લોડ કરવાના રિેશે.

(૩)

જો ૭-૧૨ અને ૮-અ ના દાખલા ઉપરથી ઉમેદવાર અને જમીનના માલલક જોડેનો સંબધ
ં તપષ્ટ ન થતો
િોય તો, તે બન્ને વચ્ચેનો સંબધ
ં દશાણવત ું પેઢીનામું તેમજ, ઘોરણ-૧૦ની માકણ શીટમાં દશાણવલ
ે અટક અને
૭/૧૨, ૮-અ માં દશાણવલ
ે અટકમાં ફેરફાર િોય તો તે અંગેન ું સોગંદનામું રજુ કરવાનું રિેશે.

(૪)

ડદવયાંગજન ઉમેદવારોએ ડદવયાંગતા અંગેન ું સરકારી િોસ્તપટલના સક્ષમ અષઘકારી / ષસષવલ સર્જન અથવા
સુષપ્રન્ટે ન્ડેન્ટનું પ્રમાણ૫ત્ર ૫ણ ઓનલાઇન ફોમણ ભરતી વખતે અ૫લોડ કરવાનુ રિેશે.

(૫)

ઉમેદવાર મોકરાઉન્ડ ૫છી એક જ વાર ચોઇસ ફીલીંગ બદલી શકશે.

(૬)

ઉમેદવારે ઓનલાઇન પ્રવેશ મેળવયા બાદ ઓનલાઇન ફી ભરવાની રિેશે. પ્રવેશ મળ્યા બાદ પ્રવેશ રદ
કરવામાં આવે તો ફી ૫રત મળવા પાત્ર નથી.

(૭)

ઉમેદવારને ઓનલાઇન પ્રવેશ મળ્યા બાદ ઉમેદવાર આગળના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા િોય તો માત્ર
ઓનલાઇન ફી જ ભરવાની રિેશે. ઉમેદવારે કોલેજ ખાતે િાજર રિેવાનું રિેત ું નથી. પ્રથમ ચોઇસની
કોલેજમાં પ્રવેશ મળતા ષવઘાથીએ કોલેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર થવાનું રિેશે.

તા.

/૦૭/૨૦૨૨

કુ લ૫ષત અને નોિલ અષઘકારી (ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમો)
સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાિા કૃષિ યુષનવષસિટી
સરદારકૃષિનગર

