(ગુજરાત સરકાર દ્વારા સને ૨૦૦૯ના ગુજરાત અધિધનયમ ૯ હેઠળ પ્રસ્થાધિત)

ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ પછીના કામધેનુ યુવનિવસિટી, ગાાંધીનગર દ્વારા ચલાિિામાાં આિતા
સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાાં ઓનલાઈન પ્રિેશ કાયિક્રમ શૈક્ષવણક િર્િ: ૨૦૨૨-૨૩
કામધેનુ યુનનવનસિટીમાાં ધોરણ-૧૨માાં નવજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે ઉત્તીણિ થયેલ તથા GUJCET-૨૦૨૨ પ્રવેશ પરીક્ષા
આપેલ ઉમેદવારો માટે સ્નાતક કક્ષાના નવનવધ અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ પાત્રતા ધરાવતા, પ્રવેશ ઇચ્છુક ઉમેદવારો માટે
શૈક્ષનણક વર્િ ૨૦૨૨-૨૩ અાંતર્િત પ્રથમ વર્િમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઈન પ્રવેશ અરજીફોમિ યુનનવનસિટીની વેબસાઈટ
https://www.kamdhenuuniversity.net પરથી તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૨ના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાક થી
તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૨ના રોજ ૨૩:૫૯ દરમ્યાન નીચે દશાિવેલ અભ્યાસક્રમો માટે ભરી શકાશે. ઉમેદવારે અરજી ફી પેટે
રૂ.૨૦૦/- (નોન રીફાંડેબલ) ઓનલાઈનના (ક્રેડીટ કાડિ, ડેબીટ કાડિ અથવા નેટ બેન્કીંર્) માધ્યમથી ભરવાની રહે શે. પ્રવેશ
પ્રક્રીયા ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ચોઈસબેઈઝ પધ્ધતીથી યોજવામાાં આવશે.
સદર અભ્યાસક્રમોની પ્રવેશ પ્રક્રક્રયા અને તેના કાયિક્રમ માટેની સાંભનવત તારીખો સક્રહતની અદ્યતન માક્રહતી કામધેનુ
યુનનવનસિટીની વેબસાઈટ https://www.kamdhenuuniversity.net પરથી મેળવી લેવાની રહે શે. પ્રવેશ કાયિવાહી અાંર્ેની
કોઇપણ જાહે રાત હવે પછી દૈનનક સમાચારપત્રોમાાં આપવામાાં આવશે નહીં. જને ી સૌ વાલી/ઉમેદવારોઓએ નોંધ લેવા
નવનાંતી.
ક્રમ
૧
૨
૩

અભ્યાસક્રમોની નવર્ત

ગ્રુપ

Bachelor of Technology (Dairy Technology) – [B. Tech. (DT)]
A or AB-Group
Bachelor of Veterinary Science & Animal Husbandry - (B.V.Sc. & A.H.)
B or AB-Group
B or AB Group
Bachelor of Fisheries Science - (B.F.Sc.)
B or AB-Group

અરજી ફી
રૂ. ૨૦૦/રૂ. ૨૦૦/રૂ. ૨૦૦/-

અગત્યની સુચનાઓ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

ઉક્ત દર્ાાવેલ અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેર્ માટે ચાલુ વર્ાની GUJCET-૨૦૨૨ પરીક્ષા ફરજીયાત આપેલ હોવી જરૂરી છે .
ઉક્ત દર્ાાવેલ અભ્યાસક્રમોની માહહતી પુહતતકાઓ ઓનલાઈન યુહનવર્સાટીની વેબસાઈટ/એડમીર્ન પોટાલ પરથી ડાઉનલોડ કરી ર્કાર્ે.
માહહતી પુહતતકાનો સાંપૂર્ા અભ્યાસ કયાા બાદ જ ઓનલાઈન ફોમા ભરવાનુાં રહેર્ે.
ઉમેદવારોએ અરજીફોમા ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમન્ે ટસ JPEG અથવા JPG ફોરમેટમાાં તકેન કરી પ્રવેર્ ફોમા ઓનલાઈન ભરવાનુાં રહેર્ે તથા
જરૂરી ડોક્યુમેન્ટસ અપલોડ કરવાના રહેર્.ે
ઓનલાઈન ફોમા ભરતી વખતે ઉમેદવારે હેલ્પ સેન્ટરની પસાંદગી કરવાની રહે છે . ઓનલાઈન ફોમા ભરાયા બાદ ચકાસર્ી (ઇ-ચેકકાંગ) પર્
ઓનલાઈન જ કરવામાાં આવર્ે. જે થી ઉમેદવારોએ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે બોલાવવામાાં ના આવે ત્યાાં સુધી જવાની જરૂરીયાત નથી.
ફોમા ભરતી વખતે ધ્યાનમાાં લેવાની અગત્યની બાબતો તેમજ વખતો વખતની અન્ય વધુ માહહતી મેળવવા માટે યુહનવર્સાટીની વેબસાઈટ
https://www.kamdhenuuniversity.net ના સતત સાંપકામાાં રહેવુાં.

નોંધ: શૈક્ષવણક િર્િ ૨૦૨૨-૨૩ અાંતગિત સ્નાતક કક્ષાના ઉપરોક્ત દશાિિેલ અભ્યાસક્રમો માટેની માહહતી પુવસ્તકામાાં દશાિવ્યા મુજબની
સાંસ્થાઓ માટે ની પ્રિેશ કામગીરી કામધેનુ યુવનિવસિટી દ્વારા કરિામાાં આિશે, તેથી આિા અભ્યાસક્રમો માટે માંજૂરી મળેલ ન હોય
તેિી ખાનગી સાંસ્થાઓ/યુવનિવસિટીઓમાાં પ્રિેશ મેળિતા પહે લા સાંસ્થા અને અભ્યાસક્રમોની માન્યતા અાંગેની ચકાસણી કરિા
પૂરતી કાળજી અને વિિેકબુવધધથી વનણિય લેિા જણાિિામાાં આિે છે.
તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૨

કુલસહચવ
કામધેનુ યુહનવર્સાટી, ગાાંધીનગર

