ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી કાઉન્સેલ સ થ ળ
: એક્ઝામ હોલ, બં. અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય,

૧. આણંદ

આણંદ કૃષિ યુષિિષસિટી, આણંદ
૨. જૂિાગઢ

: સરદાર પટેલ સભાગૃહ, ઓડિટોરીયમ હોલિી પાછળ,
જૂિાગઢ કૃષિ યુષિિષસિટી, જૂિાગઢ

૩. િિસારી

: અસ્પી એગ્રી. બબઝિેસ મેિેજમેન્ટ ઇષન્સ્ટટયુટ, ATIC િી સામે,
િિસારી કૃષિ યુષિિષસિટી, િિસારી

૪. સરદારકૃષિિગર

: પ્રો. િી. આર. મહેતા ઓડિટોરીયમ,
સરદારકૃષિિગર દાંતીિાિા કૃષિ યુષિિષસિટી, સરદારકૃષિિગર

સ ૂચનાઓ
(૧) કાઉન્સેલંગ માટે લાયક દરે ક ઉમેદિારે પ્રિેશ ફોમમમાં પસંદ કરે લ યુષિિષસિટીિાં ઉપર મુજબિાં
કાઉન્સેલંગિા સ્થળે ફરજીયાત પણે સમયસર હાજર થિાનુ ં રહેશે. ષિદ્યાથીઓનુ ં રીપોટીંગ પ ૂણમ થયા
બાદ કાઉન્સેલંગ શ ક કરિામાં આિશે. કાઉન્સેલંગ શ ક થયા બાદ મોિા આિિાર ઉમેદિારિી
ઉમેદિારી ગણિામાં આિશે િહં.
ક્રમ

વિસત

કાઉન્સેલ સનો સમય

નં.

સમય

૧.

D to D
(કૃષિ)

૨.

D to D (બાગાયત)
D to D

૩.
૪.

વિદ્યા ીઓનો ડિપોર્ટીંસ

(ફૂિ ટેકિોલોજી)
D to D
(કૃષિ ઇજિેરી/રીન્યુએબલ એિજી

૯.૦૦ થી ૧૨.૦૦ કલાક

૦૭.૩૦ કલાકે

૧૪.૦૦ થી ૧૫.૦૦ કલાક

૧૩.૦૦ કલાકે

૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦ કલાક

૧૩.૦૦ કલાકે

૧૬.૦૦ થી ૧૭.૦૦ કલાક

૧૩.૦૦ કલાકે

એન્િ એન્િાયિમમેન્ટલ એન્જી.)
ષિદ્યાથીએ પોતાિા ઓરીજીિલ િૉક્યુમેન્ટ િીેે મુજબિાં ્રમમ પ્રમાણે ગોઠિી લાિિાિાં રહેશે
તેમજ એક િકલ સ્િપ્રમાબણત (ઝેરોક્ષ) કરીિે લાિિાિા રહેશે.
૧.

પ્રિેશ ેલણ ફોમમ

૨.

જન્મિો દાખલો / સ્કૂલ બલિંગ સડટિડફકેટ

૩.

ધોરણ-૧૦ માકમ શીટ

૪.

પોલીટે કિીક માકમ શીટ – ( ૧ થી ૬ ) સેમેસ્ટર

૫.

જાષતિો દાખલો (લાગુ પિતુ હોય તો)

૬.

િોિ ડ્રમષમલેયર સટીડફકેટ (લાગુ પિતુ હોય તો)

૭.

આધારકાિમ

૧.

પ્રિેશ માટે ષિષિયમો મુજબ લઘુત્તમ લાયકી ગુણથી ઓછા ગુણ મેળિેલ
ષિદ્યાથીઓિો મેરીટમાં સમાિેશ કરિામાં આિેલ િથી.

૨.

દરે ક ષિદ્યાથીએ ફરજીયાત માસ્ક પહેરિાનુ ં રહેશે તથા સરકારશ્રીિી પ્રિતમમાિ

૩.

કોરોિા મહામારીિા કારણે ષિદ્યાથી સાથે આિેલ િાલીઓએ યુષિિષસિટી તરફથી

COVID-19 ગાઈિલાઇિનુ ં પાલિ કરિાનુ ં રહેશ.ે

તમામ સ ૂેિાઓનુ ં ફરજીયાત પાલિ કરિાનુ ં રહેશ.ે
૪.

ષિદ્યાથીએ કોલેજ ખાતે હાજર થતાં ત ુરત જ ફી ભરિાિી રહેશ.ે જે ખાસ ધ્યાિમાં
રાખવુ.ં ફી િહં ભરિારિો પ્રિેશ આપોઆપ રદ્દ ગણિામાં આિશે.

૫.

કોલેજ ખાતે હાજર થિા માટે આપેલ સમયે અચ ૂક હાજર થઈ પછી કોલેજ દ્વારા
આપિામાં આિતી સ ૂેિાઓનુ ં પાલિ કરિાનુ ં રહેશ.ે

Sd/-

કુલસબેિ
આણંદ કૃષિ યુષિિષસિટી
આણંદ

