
ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ અને કામધેન ુયષુનવષસિટી 
 
 
 

ધોરણ-૧૨ (ષવજ્ઞાન પ્રવાહ) પછીના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ માટેનો રીશફલીંગ કાયયક્રમ : ૨૦૧૬-૧૭     

રીશફલીંગ કાયયક્રમ 

 રાજયની ચારેય કૃષિ યષુનવષસિટીઓ તેમજ કામધેન ુ યષુનવષસિટીના સ્નાતક કક્ષાના ષવષવધ ્યાયાસરમોમામા  વિ :૨૦૧૬-૧૭ 
દરમ્યાન પ્રવેશ મેળવેલ ષવદ્યાર્થીઓ માટે રીશફલીંગ કાય રમોમ નીચેની ષવગતે રાખવામા આવેલ છે. આ રીશફલીંગ રાઉન્ડમા  ફક્ત પ્રવેશ 
મેળવેલ હાય ્ને જે તે કાલેજ ખાતે હાલમા  ્યાયાસ ચાલ ુ હાય તેવા ષવદ્યાર્થીઓએ જ પાતાના એડમીશન મેમા સારે્થ હાજર રહવેાન ુ
રહશેે. જે તે કેટેગરીની ઉપલબ્ધ ખાલી બેઠકા ધ્યાને લઈને જ મેરીટ મજુબ રીશફલીંગ કરવામા  આવશે.   

રીશફલીંગ માટેની ખાલી બેઠકોની માહહતી તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૬ના રોજ વેબસાઇટ www.gsauca.in  
પરથી જોઈને આવવાન ુાં રહશેે.  

કાઉન્સેલલિંગ સ્થળ : બાં. અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, (એક્ઝામ હોલ), આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, ખેતીવાડી, આણાંદ 
ક્રમ  અભ્યાસક્રમ/ગ્રપુ તારીખ અને સમય રીશફલીંગ કાયયક્રમ  

૧. બી-ગ્રપુના ઉમેદવારો માટે  
* બી.એસસી. (ઓનસ ) એગ્રી.  
* બી.એસસી. (ઓનસ ) હાટી.  
* બી.એસસી. (ઓનસ ) ફારેસ્રી  
* બી.એસસી. (એગ્રી.બાયાટેક.) 

૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 
સવારે ૯.૦૦ 

 

પ્રર્થમ ્ને બીજા રાઉન્ડમા  પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારા પૈકી રમોમ ન .-૧ 
ના ્યાયાસરમોમાની કાલેજ / યષુનવષસિટી બદલવા મા ગતા હાય ફકત 
તેવા બધી જ કેટેગરીના ષવદ્યાર્થીઓએ હાજર રહવે ુ . 

૨. * બી.એફ.એસ.સી.  ૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 
બપારે ૨.૦૦ 

 

પ્રર્થમ ્ને બીજા રાઉન્ડમા  પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારા પૈકી રમોમ ન .-૨ 
ના ્યાયાસરમોમાની કાલેજ / યષુનવષસિટી બદલવા મા ગતા હાય ફકત 
તેવા બધી જ કેટેગરીના ષવદ્યાર્થીઓએ હાજર રહવે ુ . 

૩. * બી.વી.એસસી. એન્ડ એ.એચ. ૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 
બપારે ૨.૦૦  

 

પ્રર્થમ ્ને બીજા રાઉન્ડમા  પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારા પૈકી રમોમ ન .-૩ 
ના ્યાયાસરમોમાની કાલેજ / યષુનવષસિટી બદલવા મા ગતા હાય ફકત 
તેવા બધી જ કેટેગરીના ષવદ્યાર્થીઓએ હાજર રહવે ુ . 

૪. એ-ગ્રપુના ઉમેદવારો માટે  
* બી.ટેક.(ડેરી ટેક) (AAU) 
* બી.ટેક.(એગ્રી એન્ી) 
* બી.ટેક.(એફપીટી)  
* બી.ટેક.(આરઇ & ઈઈ)  

૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 
બપારે ૩.૩૦ 

 

પ્રર્થમ ્ને બીજા રાઉન્ડમા  પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારા પૈકી રમોમ ન .-૪ 
ના ્યાયાસરમોમાની કાલેજ / યષુનવષસિટી બદલવા મા ગતા હાય ફકત 
તેવા બધી જ કેટેગરીના ષવદ્યાર્થીઓએ હાજર રહવે ુ .  

૫. * બી.ટેક.(ડેરી ટેક) (KU) 
* બી.ટેક.(ડેરી ્ને ફૂડ ટેક) 

૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 
બપારે ૩.૩૦ 

 

પ્રર્થમ ્ને બીજા રાઉન્ડમા  પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારા પૈકી રમોમ ન .-૫ 
ના ્યાયાસરમોમાની કાલેજ / યષુનવષસિટી બદલવા મા ગતા હાય ફકત 
તેવા બધી જ કેટેગરીના ષવદ્યાર્થીઓએ હાજર રહવે ુ . 

નોંધ : જે તે યષુનવષસિટી/કોલેજમાાં પ્રવેશ માટે ન્યનૂતમ લાયકાત ધરાવતા ષવદ્યાથીઓને જ જે તે યષુનવષસિટી/કોલેજમાાં પ્રવેશ મળી શકશે.   
 
તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૬                                                                             નોડલ અષધકારીશ્રી(ષશક્ષણ) અને કુલપષત 
   

                                

 

 


