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                          ચ લ         પોલલ ે       ભ્   ક્ર ો 
ક્ર્  ભ્    ક્ર પોલ  ે               
1 કૃષિ શેઠ મ. છ. કૃષિ પોલીટેકષિક, આણદં  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 

આણદં2 કૃષિ પોલીટેકષિક, પીજ-વસો રોડ, 
વસો, જજ. ખેડા 

3 કૃષિ પોલીટેકષિક, ડીસા, જજ. 
બિાસકાઠંા 

સરદાર કૃષિ યષુિવષસિટી, 
સરદારકૃષિિગર  

4 કૃષિ પોલીટેકષિક, ખેડબ્રહ્મા, જજ. 
સાબરકાઠંા 

5 કૃષિ પોલીટેકષિક, અમીરગઢ, જજ. 
બિાસકાઠંા 

6  કૃષિ પોલીટેકષિક, ધારી, જજ. 
અમરેલી 

જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, 
જૂિાગઢ 

7 કૃષિ પોલીટેકષિક, મક્તમપરુ, ભરુચ િવસારી કૃષિ યષુિવષસિટી, 
િવસારી 8 કૃષિ પોલીટેકષિક, વ્યારા, જજ. તાપી 

9 કૃષિ પોલીટેકષિક, વઘઈ, જજ. ડાગં 
10 બાગાયત શેઠ ડો. મ. બાગાયત પોલીટેકષિક, 

મોડેલ ફામમ, વડોદરા 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં 

11 શેઠ બી. આર. બાગાયત 
પોલીટેકષિક, જગદુણ, જજ. મહસેાણા 

સરદાર કૃષિ યષુિવષસિટી, 
સરદારકૃષિિગર 

12 બાગાયત પોલીટેકષિક, જૂિાગઢ જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, 
જૂિાગઢ 

13 બાગાયત પોલીટેકષિક, િવસારી િવસારી કૃષિ યષુિવષસિટી, 
િવસારી 14 બાગાયત પોલીટેકષિક, પરીયા, જજ. 

વલસાડ 

15 કૃષિ ઇજિેરી કૃષિ ઇજિેરી પોલીટેકષિક, મવુાલીયા 
ફામમ, દાહોદ 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં 

16 કૃષિ ઇજિેરી પોલીટેકષિક, 
ડેડીયાપાડા, જજ. િમમદા 

િવસારી કૃષિ યષુિવષસિટી, 
િવસારી 



17 કૃષિ ઇજિેરી પોલીટેકષિક, 
તરઘડીયા, 
જજ. રાજકોટ 

જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, 
જૂિાગઢ 

18 એગ્રો-પ્રોસેસીંગ એગ્રો-પ્રોસેષસિંગ પોલીટેકષિક, 
જૂિાગઢ 

જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, 
જૂિાગઢ 

19 ન્યટુ્રીશિ એન્ડ 
ડાયટેટટક્સ 

ફૂડ સાયન્સ એન્ડ  હોમ ઇકોિોષમક્સ 
પોલીટેકષિક, આણદં 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદં 

20 ગહૃ ષવજ્ઞાિ 
(ફક્ત બહિેો 

માટે) 

ગહૃ ષવજ્ઞાિ પોલીટેકષિક, અમરેલી જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, 
જૂિાગઢ 

21 ગહૃ ષવજ્ઞાિ પોલીટેકષિક, 
સરદારકૃષિિગર, જજ. બિાસકાઠંા 

સરદાર કૃષિ યષુિવષસિટી, 
સરદારકૃષિિગર 

22 

પશપુાલિ 

પશપુાલિ પોલીટેકષિક, 
સરદારકૃષિિગર, જજ. બિાસકાઠંા 

સરદાર કૃષિ યષુિવષસિટી, 
સરદારકૃષિિગર 

23 પશપુાલિ પોલીટેકષિક, િવસારી િવસારી કૃષિ યષુિવષસિટી, 
િવસારી 

24 પશપુાલિ પોલીટેકષિક, જૂિાગઢ જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, 
જૂિાગઢ 

25 પશપુાલિ પોલીટેકષિક, મહતેાપરુા, 
ટહમ્મતિગર, જજ. સાબરકાઠંા 

કામધેન ુ યષુિવષસિટી, 
ગાધંીિગર 



પ્ર  શ લ     : 
(1) ઉમેદવારે SSC (ધોરણ- 10)િી પરીક્ષામા ંગજુરાતી/પ્રાદે  ષશક ભાિા, ગણણત, ષવજ્ઞાિ / ષવજ્ઞાિ 

અિે ટેક્િોલોજી, સામા જજક ષવજ્ઞાિ / સમાજ ષવદ્યા અિ ેઅંગ્રેજી ષવિયો સાથે 
ઓછામા-ંઓછા િીચ ેદશામવ્યા પ્રમાણેિા ટકા મળેવેલ હોવા જોઈએ. 

ક્ર       પ  ચ          ** 

1 અનસુણુચત જાષતિા અરજદારો માટે 33% 

2 અનસુણુચત જિજાષતિા અરજદારો માટે 33% 
3 સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગમિા  અરજદારો માટે 40% 
4 અન્ય ઉમેદવારો માટે 40% 

** ગજુરાતી/પ્રાદે  ષશક ભાિા, ગણણત, ષવજ્ઞાિ / ષવજ્ઞાિ અિે ટેક્િોલોજી, સામા જજક ષવજ્ઞાિ / 
સમાજ ષવદ્યા અિે અંગે્રજી 

(I) ગજુરાત માધ્યષમક અિે ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક ષશક્ષણ બોડમ અથવા 
(II) અન્ ય માન્ યતા પ્રા્ ત બોડમ ેવવાકે, સેન્ ટ્રલ બોડમ, કાઉન્ સીલ ઓફ ઈન્ડીયિ સ્ કુલ ઓફ સટીફીકેટ 

એકઝામીિેશિ, િવી ટદલ્લી, િેશિલ ઇન્ સ્ ટીટયટુ ઓફ ઓપિ સ્ કુલીંગ, આતરંરાષ્ટ ટ્રીય શાળા, 
મહારાષ્ટટ્રા રાજ્ય ષશક્ષણ બોડમ વગેરે. 
(i) ઉમેદવાર ેવ શાળામાથંી ભણ યો હોય તે ગજુરાત રાજયમા ંઆવેલ હોવી જોઇએ, અથવા 
(ii) શાળા ટદવ,દમણ અિે દાદરા અિે િગર હવેલીમા ંઆવેલી હોય તો ઉમેદવારિા મા-

બાપ ગજુરાત રાજયિા મળૂ રહવેાસી હોય. 
(iii) ઉમેદવાર ગજુરાત રાજયિા ષિઝર તાલકુાિો રહવેાસી હોય અિે પરીક્ષા  મહારાષ્ટ ટ્ર 

બોડમમાથંી પાસ કરેલ હોય.   
(2) ઉમેદવારે પરીક્ષા ઉપરોકત ક્રમાકં (1) મજુબ પાસ કરેલ હોય અિે 

(I) તેિા મા-બાપ િીચે દશામવેલ કેટેગરીમા ંિોકરી કરતા હોય, અિે 
(II) તેિા મા-બાપિી બદલી ગજુરાત રાજયમા ંથઇ હોય અિે રજીસ્ ટે્રશિ સઘુીમા ંફરજ પર હાજર 

થઇ ગયા હોય અિે ત યા ં (રજીસ્ટે્રશિ) સઘુી ફરજ પર રહવેાિા હોય તેઓ પણ પ્રવેશ માટે 
લાયક ગણાશે અિે તેમિો સમાવેશ મેરીટ – લીસ્ટમા ંકરવામા ંઆવશે. 

 માતા-ષપતા/વાલીિી િોકરીિી કેટેગરી 
(a) કેન્ ા સરકારિા અષધકારી / કમમચારી, અથવા 
(b) કેન્ ા સરકારિા અિે રાજય સરકારિા જાહરે સાહસોિા અષધકારી / કમમચારી, અથવા 
(c) રાષ્ટ ટ્રીયકૃત બા કિા અષધકારી / કમમચારી, અથવા 
(d) ગજુરાત રાજયમા ંઆવેલ UNO / UNICEF/ WHO ેવવી આતરંરાષ્ટ ટ્રીય સસં્ થાિા અષધકારી / 

કમમચારી, અથવા 
(e) ગજુરાત કેડરિા ભારતીય સિદી સેવા, ભારતીય પોલીસ સેવા, ભારતીય જગંલ સેવાિા 

અષધકારી / કમમચારી કે ેવઓ ગજુરાત રાજયમા ં કે ગજુરાત રાજય બહાર ડે્ યટેુશિ પર 
ફરજ બજાવે છે, અથવા  

(f) ગજુરાત રાજય સરકારિા અષધકારી/ કમમચારી કે ેવઓ વહીવટી કારણોસર ગજુરાત રાજય 
બહાર ફરજ બજાવે છે.   



(3) ેવ ઉમેદવારે 
(i) ગજુરાત રાજ્યમા ંઆવેલી કોઈપણ જ્વાહર િવોદય ષવદ્યાલય યોજિા અંતગમત 

ધોરણ 8 સધુી અભ્યાસ કરેલ હોય અિે  
(ii) તયારબાદ અન્ય રાજ્યમા ંઆવેલી જવાહર િવોદય ષવદ્યાલય યોજિા અંતગમત 

જ અભ્યાસ કરેલ હોય અિે 
(iii) ગજુરાત ષસવાયિા રાજ્યમા ંઆવેલ િવોદય ષવદ્યાલય યોજિા અંતગમત ધોરણ 

- 10 િી પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય 
િોંધ : "જવાહર િવોદય ષવદ્યાલય" યોજિા એટલે કે, જવાહર િવોદય ષવદ્યાલય 
યોજિા કે ેવ રાષ્ટટ્રીય શૈક્ષણણક પોલીસી હઠેળ કેન્ા સરકાર ધ્વારા વિમ 1985-86 
દરમ્યાિ શરૂ કરવામા ં આવેલ છે. આ યોજિા માિવ સસંાધિ ષવકાસ મતં્રાલયિા 
ષશક્ષણ ષવભાગ અંતગમત ચાલતી િવોદય ષવદ્યાલય સષમષત (સ્વાયત્ત સસં્થા) ધ્વારા 
સચંાણલત છે. 

           :  
 (1) કૃષિ અથવા બાગાયત ષવિયિા પોલીટેકષિક અભ્ યાસક્રમોમા ંપ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા 

ઉમેદવાર જો ખેડતૂિા પતુ્ર /પતુ્રી / ભાઇ / બહિે / પૌત્ર / પૌત્રી હોય તો, તેમણે 
મેળવેલ મેરીટ માકમ ઉ૫રાતં 5 % વધારાિા માકમ ઉમેરવામા ં આવશે. તેિા માટે 
ઉમેદવારે તેિા ષપતા / માતા / દાદા (ષપત ૃપક્ષ) /દાદી (ષપત ૃપક્ષ) કે ભાઇ / બહિે 
ગજુરાત રાજ્યમા ંખેતીલાયક જમીિ ધરાવે છે તે અંગેિો ૭/૧૨િો ચાલ ુવિમિો દાખલો 
રજુ કરવાિો રહશેે. 

 ઉ  : પોલીટેકષિક કક્ષાિા અભ્યાસક્રમોમા ં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ચાલ ુ વિમિી 
31મી   ડીસેમ્બરે  ઓછામા ંઓછા  15 વિમ પરુા કરેલા હોવા જોઈએ.  

      લલસ્ : 
ક્ર્      
1. સમય મયામદામા ં પ્રવેશ ફોમમ ભરેલ હોય અિે પ્રવેશ માટેિી લાયકાત ધરાવતા હોય

તેવા તમામ ઉમેદવારોિા બે અલગ-અલગ મેરીટ ણલસ્ટ િીચેિી લાયકાતિે આધારે
બિાવવામા ંઆવશ.ે
એસએસસી (ધોરણ-10)િી પરીક્ષામા ં  ગજુરાતી/ પ્રાદેષશક ભાિા, ગણણત, ષવજ્ઞાિ /
ષવજ્ઞાિ અિે ટેક્િોલોજી , સામાજજક ષવજ્ઞાિ / સમાજ ષવદ્યા  અિ ેઅંગ્રજેી ષવિયમાં
મેળવેલ ગણુ અિે વધારાિા મળવા પાત્ર ગણુ, જો લાગ ુપડતા હોય તો
A કૃષિ અિે બાગાયત પોણલટેકષિકમા ંપ્રવેશ માટેનુ ંમરેીટમેરીટ ણલસ્ટ
B પશપુાલિ, કૃષિ ઇજિેરી, એગ્રો પ્રોસેષસિંગ, ન્યટુ્રીશિ એન્ડ ડાયટેટટક્સ અિે ગ્રહુ

ષવજ્ઞાિ  અભ્યાસક્રમોિી પોણલટેકષિકમા ંપ્રવેશ માટેનુ ંમેરીટમેરીટ ણલસ્ટ   



ૂ

      બ ઠ ો:
   સ લચ  જા   /    સ લચ   જા  /    જ       શૈક્ષલ       પછ    ગ/   લ   / 
        ગચ   /        વ  ત્ત   ગચ          ો    ે       બ ઠ ો:

1  ભારતીય કૃષિ અનસુધંાિ સસં્થા / વટેરિરી કાઉન્સીલિા ઉમદેવારો માટે 15% 

2 ગજુરાત રાજ્યિા ઉમદેવારો માટે 85% 

ગજુરાત રાજ્યિા ઉમદેવારો માટેિી બઠેકો િીચ ેદશામવલે કેટેગરી મજુબ અિામત રહશેે : 
અનસુણૂચત જાષત 7% આ કેટેગરીિી અિામત બઠેકો 

એકબીજા મા ંતબદીલ થઈ શકશ.ેઅનસુણૂચત જિજાષત 15% 

સામાજજક અિ ેશકૈ્ષણણક  પછાત વગમ (ઉન્નત વગમમા ંસ્માષવષ્ટઠ િ હોય 
તવેા) 

27% ગજુરાત રાજ્ય સરકાર ધ્વારા 
માન્યતા પ્રા્ત

ષવકલાગં 3% ેવ - ત ેકેટેગરીમા ંસમાષવષ્ટઠ થશે 
સિેામા ંકાયમરત અથવા સેિામાથંી ષિવતૃ્ત કમમચારીિા સતંાિો 1% ----- 

કોઈપણ સજંોગોમા ંઆ ટકાવારીથી વધારે સખં્યામા ંઅથવા યષુિવષસિટી ધ્વારા િક્કી કરાયલે જરૂરી લાયકાત કરતા ઓછી 
લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારથી ેવ - ત ેકેટેગરીિી બઠેકો ભરી શકાશે િહી. 

પ     જા     ઉ      ો    ે       બ ઠ ો:
(1) માત્ર ગજુરાત રાજ્યિા પારસી જાષતિા ઉમેદવારો માટે એક વધારાિી બેઠક અિામત રહશેે. ેવ 

અન્ય ઉમેદવારો માટે તબટદલ થઇ શકશે િહીં.
(2) આ અિામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે પારસી જાષતિા હોવા અંગેનુ ં સક્ષમ અષધકારીનુ ં

પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે.
  પ ગ સતૂ્રો: 

ક્ર્             હોદ્દો   પ ગ /ફો    બ  
1 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં મદદિીશ કુલસણચવ 02692-264462 
2 જૂિાગઢ કૃષિ યષુિવષસિટી, જૂિાગઢ મદદિીશ કુલસણચવ 0285-2673040 
3 િવસારી કૃષિ મહાષવદ્યાલય,િવસારી મદદિીશ કુલસણચવ   02637-282786 

4 સરદાર કૃષિ યષુિવષસિટી, સરદારકૃષિિગર મદદિીશ કુલસણચવ 
02748-278229 

5 કામધેન ુયષુિવષસિટી, ગાધંીિગર કુલસણચવ  9725001060 



 

 ોં  :  
1.  તમામ પોણલટેકષિકોમા ંઅભ્યાસક્રમ ત્રણ વિમ (છ સેમેસ્ટર)િો છે. ેવમા ંષશક્ષણનુ ંમાધ્યમ અંગે્રજી છે.  
2.  ેવ તે ષવિયિો અભ્યાસક્રમ, તેિા ષવિયો, ષવષિયમો, પરીક્ષા વગેરેિે લગતી તમામ માટહતી ેવ તે 

કોલેજિા આચાયમ પાસેથી મેળવી શકાશે. ેવમા ંજરુર પડય ેસધુારા વધારા કરવાિી સત્તા યષુિવષસિટીિા 
સત્તાધીશોિે  અબાષધત રહશેે. યષુિવષસિટી તેિી કોલેજોમા ંકેટેગરી વાઇઝ ઓછમા ંઓછી પ્રવેશ લાયકાત 
ધરાવતા ષવદ્યાથીઓ માટે પણુમસમયિા સ્િાતક કક્ષાિા અભ્યાસક્રમો ચલાવે છે. સેમેસ્ટર પધ્ધત્તીિા આવા 
અભ્યાસક્રમ હઠેળ, છૂટછાટ આપેલ હોય અથવા હોસ્ટેલ ફાળવેલ િ હોય તે ષસવાયિા, દરેક ષવદ્યાથીએ 
યષુિવષસિટી હોસ્ટેલમા ંરહવે ુ ંફરજીયાત છે.  

3.     ભારતીય િાગટરકતવ ધરાવતી ષવધાષથિિીઓ માટે ષશક્ષણ અિે હોસ્ટેલ ફી માફી છે.  
4.     સામાન્ય સજંોગોમા ંફી ભયામ બાદ ફરી પરત મેળવી શકશે િહીં.  
 
         DISCLAIMER 

 
                                    ચ લ          ભ્   ક્ર ો    ે પ્ર  શ   લ          ત્ત                
                િઁ      બ  િ   હશે       રૂ  પ ય       બ લ      ત્ત  પ         િઁ      હશે .    
          પ લ  હહ   ફક્     ગ શગ     ે છ . જે ો ઉપ ો            સ્          ે     શ  શ    હીં.    

 


