
ગજુરાત રાજ્યની કષૃિ યષુનવર્સિટીઓ 

 
 
 
 

 

ઘોરણ-૧૦ ૫છીના ડિપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાિક્રમોમાાં ઓનલાઇન કને્દ્રીય પ્રવશે કાયયક્રમ :  

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ 
 

ગજુરાત રાજ્યની આણંદ, જુનાગઢ, નવસારી તથા સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુષનવષસિટીમાં ઘોરણ-૧૦માં ઉતીણિ 
થયેલ ષવઘાથીઓ માટે ચાલતા ષડપ્લોમા કક્ષાના ષવષવઘ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ પાત્રતા ઘરાવતા ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે વિિ 
૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન પ્રથમ વિિમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ અરજી૫ત્રક ભરવા માટે વેબસાઇટ 
www.poly.gsauca.in માં   ઓનલાઇન અરજી ફી રા. ૧૦૦/-  તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૦ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ દરમ્યાન સ્ટેટ બેંક 
ઓફ ઇન્ડીયામાં અરજી ફી પેટે ભયાિ બાદ ઓનલાઇન ફોમિ ભરી શકાશે તેમજ પ્રવેશ પ્રષક્રયા ૫ણ ઓનલાઇન થશે. 
 

પ્રવેશ અંગેની સંપૂણિ ષવગતવાર માષિતી www.gsauca.in અથવા  www.poly.gsauca.in અથવા 

www.sdau.edu.in ઉ૫રથી મેળવી શકાશ.ે સદર તારીખોમાં ફેરફારને અવકાશ િોઇ જ ેઅંગેની અઘતન માષિતી ઉ૫રોક્ત 
વેબસાઇટ ઉ૫રથી મેળવી લેવાની રિેશ.ે જનેી વાલી / ષવઘાથીઓએ નોઘં લેવા ષવનંતી.  

ણિપ્લોમા સંલગ્ન અભ્યાસક્રમો 

૧ કૃષિ ષડપ્લોમા  ૪ ૫શુપાલન ષડપ્લોમા 

૨ કૃષિ ઇજનેરી ષડપ્લોમા ૫ બાગાયત ષડપ્લોમા 

૩ ફુડ ટેકનોલોજી એન્ડ ન્યુટર ીશન ષડપ્લોમા ૬ એગ્રો પ્રોસેસીગં ષડપ્લોમા 

 

 

અગત્યની 

સૂચના : 

(૧) ષડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની માષિતી પુષસ્તકા ઓનલાઇન www.gsauca.in અથવા  

www.poly.gsauca.in અથવા www.sdau.edu.in વેબસાઇટ ઉ૫રથી જોઇ / ડાઉનલોડ કરી 

શકાશ.ે અરજી ફોમિ ભરતા ૫િેલા ઉમેદવાર ે ઓનલાઇન માષિષત પુષસ્તકાનો પુરપેુરો અભ્યાસ કરી ફોમિ 

ભરવાનું રિેશે.  

 (ર) ઉમેદવાર ેઅરજી ફી ર.  ૧૦૦/- ઓનલાઇન ભરવાની રિેશ.ે  

 (૩) અરજી ફી ભયાિ બાદ ઓનલાઇન ફોમિ ભરી શકાશે.  

 (૪) ઉમેદવાર ેઓનલાઇન ફોમિ ભરતી વખતે  જરરી પ્રમાણ૫ત્રો અ૫લોડ કરવાના રિેશે.  

 (૫) જો ૭-૧૨ અને ૮-અના દાખલા ઉપરથી ઉમેદવાર અને જમીનના માષલક જોડેનો સંબંધ સ્પષ્ટ ન થતો 
િોય તો, તે બે વચ્ચેનો સંબંધ દશાિવતંુ પેઢીનામું તેમજ ઘોરણ-૧૦ની માકિશીટમાં દશાિવેલ અટક અને 
૭/૧૨, ૮-અમાં દશાિવેલ અટકમાં ફેરફાર િોય તો તે અંગેનું સોગંદનામું પણ ઓનલાઈન ફોમિ ભરતી 
વખતે અપલોડ કરવાનું રિેશ.ે  

 (૬) ષદવયાંગ ઉમેદવારોએ ષદવયાંગતા અંગેનું સરકારી િોષસ્પટલના સક્ષમ અષઘકારી / ષસષવલ સજિન અથવા 

સુષપ્રન્ટેન્ડેન્ટ)નું પ્રમાણ૫ત્ર પણ ઓનલાઈન ફોમિ ભરતી વખતે અપલોડ કરવાનું રિેશે. 

 (૭) ઉમેદવાર ેમોકરાઉન્ડ ૫છી એક જ વાર ચોઇસ ફીલીગં બદલી શકશે.  

 (૮) ઉમેદવાર ેઓનલાઇન પ્રવેશ મેળવયા બાદ ઓનલાઇન ફી ભરવાની રિેશે.  

 (૯) ઉમેદવારને ઓનલાઈન પ્રવેશ મળ્યા બાદ  ઉમેદવાર ેઆગળના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા િોય તો માત્ર 

ઓનલાઈન ફી જ ભરવાની રિેશે. ઉમેદવાર ેકોલેજ ખાતે િાજર રિેવાનું રિેતંુ નથી.   

   

  તા.     ૧૭/૦૮/૨૦૨૦ કુલ૫ષત અન ેનોિલ અષઘકારી (ડિપ્લોમા અભ્યાિક્રમો) 
િરદારકષૃિનગર દાાંતીવાિા કષૃિ યષુનવર્સિટી,   

િરદારકષૃિનગર 
     
 

http://www.gsauca.in/
http://www.gsauca.in/

