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૧. પોલીટેકણનક ડીપલોમા અભ્ાસક્રમો:
ક્રમ અભ્ાસક્રમ પોલીટેકણનક ્ુણનિણસસિટી
૧ કૃનષ શેઠ મ. છ. કૃનષ પોલીટેકનિક, આણંદ આણંદ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૨ કૃનષ પોલીટેકનિક, વસો, નજ. ખેડા

૩ કૃનષ પોલીટેકનિક, ડીસા, નજ. બિાસકાંઠા સરદારકૃનષિગર દાંતીવાડા  કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૪ કૃનષ પોલીટેકનિક, ખેડબ્રહ્ા, નજ. સાબરકાંઠા

૫ કૃનષ પોલીટેકનિક, અમીરગઢ, નજ. બિાસકાંઠા
૬ કૃનષ પોલીટેકનિક, ધારી, નજ. અમરેલી જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૭ કૃનષ પોલીટેકનિક, મકતમપુર, ભરુચ િવસારી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૮ કૃનષ પોલીટેકનિક, વ્ારા, નજ. તાપી
૯ કૃનષ પોલીટેકનિક, વઘઈ, નજ. ડાંગ
૧૦ બાગા્ત શેઠ ડો. મ. બાગા્ત પોલીટેકનિક, મોડેલ ફામ્ક, વડોદરા આણંદ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૧૧ શેઠ બી. આર. બાગા્ત પોલીટેકનિક, જગુદણ, નજ. મહેસાણા સરદારકૃનષિગર દાંતીવાડા  કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૧૨ બાગા્ત પોલીટેકનિક, જૂિાગઢ જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૧૩ બાગા્ત પોલીટેકનિક, િવસારી િવસારી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૧૪ બાગા્ત પોલીટેકનિક, પરી્ા, નજ. વલસાડ

૧૫ કૃનષ ઇજિેરી કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, મુવાલી્ા ફામ્ક, દાહોદ આણંદ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૧૬ કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, તરઘડી્ા, નજ. રાજકોટ જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૧૭ કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, ડેડી્ાપાડા, નજ. િમ્કદા િવસારી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૧૮ એગ્ો-પ્રોસેસીંગ એગ્ો-પ્રોસેસીંગ પોલીટેકનિક, જૂિાગઢ જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૧૯ ન્ુટ્ીશિ એનડ 
ડા્ેટેક્ટકસ

ફૂડ સા્નસ એનડ  હોમ ઇકોિોનમકસ પોલીટેકનિક, આણંદ આણંદ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૨૦ ગૃહ નવજ્ાિ     
(ફકત બહેિો 
માટે)

ગૃહ નવજ્ાિ પોલીટેકનિક, સરદારકૃનષિગર, 
નજ. બિાસકાંઠા 

સરદારકૃનષિગર દાંતીવાડા કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૨૧ ગૃહ નવજ્ાિ પોલીટેકનિક, અમરેલી જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૨૨

પશુપાલિ

પશુપાલિ પોલીટેકનિક, સરદારકૃનષિગર, નજ. બિાસકાંઠા સરદારકૃનષિગર દાંતીવાડા  કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી

૨૩ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, જૂિાગઢ જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૨૪ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, િવસારી િવસારી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી
૨૫ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મહેતાપુરા, ક્હંમતિગર, નજ.સાબરકાંઠા કામધેિુ ્ુનિવનસ્કટી (અંગભૂત)
૨૬ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, શ્ી ગ્ામ સેવા કેનદ્ર, મુ. ખડસલી, 

તા. સાવરકંુડલા, નજ. અમરેલી 

કામધેિુ ્ુનિવનસ્કટી (સંલગ્ન)

૨૭ િવસજ્કિ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મુ. રણછોડપુરા, પો. દેવપુરા, 
તા. નવજાપુર, નજ. મહેસાણા 

૨૮ કેશવમ્ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મુ. છાપી, તા. ઇડર,  
નજ. સાબરકાંઠા  

૨૯ વૃંદાવિ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, અશ્વમેઘ કોમપલેક્ષ,  
ટાવર ચોક, મુ. જસદણ, નજ. રાજકોટ 

૩૦ ક્રધધી પશુપાલિ પોલીટેકનિક, ચંદ્રિગર સોસા્ટી, મોતીપુરા, 
તા. ક્હંમતિગર,  નજ. સાબરકાંઠા 
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૨. સંપકસિ સૂત્ો:
ક્રમ ્ુણનિણસસિટી હોદ્દો ફોન નંબર 
૧ આણંદ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦ મદદિીશ કુલસનચવ (નશક્ષણ) 02692-264462
૨ જૂિાગઢ કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી, જૂિાગઢ-૩૬૨૦૦૧ મદદિીશ કુલસનચવ (નશક્ષણ) 0285-2673040

૩ િવસારી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી, િવસારી-૩૯૬૪૫૦ મદદિીશ કુલસનચવ (નશક્ષણ) 02637-282823

૪ સરદારકૃનષિગર દાંનતવાડા કૃનષ ્ુનિવનસ્કટી, સરદારકૃનષિગર-૩૮૫૫૦૬ મદદિીશ કુલસનચવ (નશક્ષણ) 02748-278229
૫ કામધેિુ ્ુનિવનસ્કટી, કમ્ક્ોગી ભવિ, ગાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦ મદદિીશ કુલસનચવ (નશક્ષણ) 079-65726668

૩. પ્રિેશ ક્ષમતા: 
(૧) રાજ્િી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટીઓ હસતકિી દરેક પોલીટેકનિકમાં દર વષષે ૩૫ ઉમેદવારોિે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. જ્ારે કામધેિુ 

્ુનિવનસ્કટીિી દરેક પોનલટેકનિકમાં ૫૦ ઉમેદવારોિે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. 

(૨)  દરેક પોલીટેકનિકમાં ભાઈઓ અિે બહેિોિે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. ફકત ગૃહનવજ્ાિ પોલીટેકનિકમાં બહેિોિે જ પ્રવેશ આપવામાં 
આવે છે. 

(૩)  ઉપરોકત પ્રવેશ ક્ષમતા ઉપરાંત વધારાિી એક બેઠક માત્ ગુજરાત રાજ્િા પારસી જાનતિા ઉમેદવારો માટે અિામત રહેશે.

(૪)  કૃનષ પોલીટેકનિક ખેડબ્રહ્ા અિે અમીરગઢિી કુલ બેઠકો પૈકી ૫૦% બેઠકો અિુસુનચત જિજાનતિા ઉમેદવારો માટે અિામત રહેશે.

(૫)  પ્રવેશ માટે ગુજરાત બોડ્ક  અિે અન્ બોડ્કમાંથી પાસ થ્ેલ ઉમેદવારોિી બેઠકોિી વહેંચણી  “પ્રો- રેટા” બેઈઝ પર અથવા 
પોલીટેકનિક અભ્ાસક્રમમાં પ્રવેશ માટેિી કેનનદ્ર્ પ્રવેશ સનમનત ધવારા કરવામાં આવશે. 

૪. પ્રિેશ લા્કાત: 

૪.૧  શૈક્ષણિક લા્કાત:
(૧) પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે િીચેિા બોડ્કમાંથી ધો.૧૦ (SSC)િી પરીક્ષા અંગ્ેજી નવષ્ સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઇએ.

(i) ગુજરાત માધ્નમક અિે ઉચચત્તર માધ્નમક નશક્ષણ બોડ્ક  અથવા
(ii) અન્ માન્તા પ્રાપ્ બોડ્ક  જવેા કે, સેનટ્લ બોડ્ક , કાઉનસીલ ઓફ ઈનડી્િ સકુલ ઓફ સટટીફીકેટ એકઝામીિેશિ, િવી 

ક્દલહી; િેશિલ ઈનસટીટ્ુટ ઓફ ઓપિ સકુ લીંગ, આતંરરાષ્્ી્ શાળા, મહારાષ્્ રાજ્ નશક્ષણ બોડ્ક  વગેરે.
(a) ઉમેદવાર જ ેશાળામાં ભણ્ાે હો્ તે શાળા ગુજરાત રાજ્માં આવેલ હોવી જોઇએ, અથવા
(b) શાળા ક્દવ, દમણ અિે દાદરા અિે િગર હવેલીમાં આવેલી હો્ તો ઉમેદવારિા  મા-બાપ ગુજરાત રાજ્િા મૂળ 

રહેવાસી હોવા જોઈએ.
(c) ઉમેદવાર ગુજરાત રાજ્િા નિઝર તાલુકાિો રહેવાસી હો્ અિે પરીક્ષા મહારાષ્્ બોડ્કમાંથી પાસ કરેલ હો્.  

(2) ઉમેદવારે પરીક્ષા ઉપરોકત ક્રમાંક (૧) મુજબ પાસ કરેલ હો્ અિે

(i) તેિા મા-બાપ િીચે દશા્કવેલ કેટેગરીમાં િોકરી કરતા હો્, અિે
(ii) તેિા મા-બાપિી બદલી ગુજરાત રાજ્માં થઇ હો્ અિે રજીસટે્શિ સુઘીમાં ફરજ પર હાજર થઇ ગ્ા હો્ અિે ત્ાં 

(રજીસટે્શિ) સુઘી ફરજ પર રહેવાિા હો્ તેઓ પણ પ્રવેશ માટે લા્ક ગણાશે અિે તેમિો સમાવેશ મેરીટ નલસટમાં કરવામાં 
આવશે.
િોકરીિી કેટેગરી 
(a) કેનદ્ર સરકારિા અનધકારી / કમ્કચારી, અથવા  
(b) કેનદ્ર સરકારિા અિે રાજ્ સરકારિા જાહેર સાહસોિા અનધકારી / કમ્કચારી, અથવા
(c) રાષ્્ી્કૃત બેંકિા અનધકારી / કમ્કચારી, અથવા
(d) ગુજરાત રાજ્માં આવેલ UNO / UNICEF / WHO જવેી આતંરરાષ્્ી્ સંસથાિા અનધકારી/કમ્કચારી અથવા
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(e) ગુજરાત કેડરિા ભારતી્ સિદી સેવા, ભારતી્ પોલીસ સેવા, ભારતી્ જગંલ સેવાિા અનધકારી / કમ્કચારી કે 
જઓે ગુજરાત રાજ્માં કે ગુજરાત રાજ્ બહાર ડેપ્ુટેશિ પર ફરજ બજાવે છે, અથવા 

(f) ગુજરાત રાજ્ સરકારિા અનધકારી / કમ્કચારી કે જઓે વહીવટી કારણોસર ગુજરાત રાજ્ બહાર ફરજ બજાવે છે.  
(૩) જ ેઉમેદવારે

(i) ગુજરાત રાજ્માં આવેલી કોઈ પણ જવાહર િવોદ્ નવદ્ાલ્ ્ોજિા અંતગ્કત ધોરણ ૮ સુધી અભ્ાસ કરેલ હો્ અિે 
(ii) ત્ારબાદ અન્ રાજ્માં આવેલી જવાહર િવોદ્ નવદ્ાલ્ ્ોજિા અંતગ્કત જ અભ્ાસ કરેલ હો્ અિે
(iii) ગુજરાત નસવા્િા રાજ્માં આવેલ િવોદ્ નવદ્ાલ્ ્ોજિા અંતગ્કત ધોરણ - ૧૦ િી પરીક્ષા પાસ કરેલ હો્. 
નોંધ : “જવાહર િવોદ્ નવદ્ાલ્” ્ોજિા એટલે કે, જવાહર િવોદ્ નવદ્ાલ્ ્ોજિા કે જ ેરાષ્્ી્ શૈક્ષનણક પોલીસી હેઠળ કેનદ્ર 
સરકાર ધવારા વષ્ક ૧૯૮૫-૮૬ દરમ્ાિ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ ્ોજિા માિવ સંસાધિ નવકાસ મંત્ાલ્િા નશક્ષણ નવભાગ 
અંતગ્કત ચાલતી િવોદ્ નવદ્ાલ્ સનમનત (સવા્ત્ત સંસથા) ધવારા સંચાનલત છે.

૪.૨  પ્રિેશ માટે જરૂરી લા્કાત: 
પોલીટેકનિક ક્ડપલોમા અભ્ાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે SSC (ધોરણ- ૧૦)િી પરીક્ષામાં ગુજરાતી/પ્રાદે  નશક ભાષા, 
ગનણત, નવજ્ાિ / નવજ્ાિ અિે ટેકિોલોજી, સામા નજક નવજ્ાિ / સમાજનવદ્ા અિે અંગ્ેજી નવષ્ોિા ગુણિા ઓછામાં-ઓછા 
િીચેિા ટેબલમાં દશા્કવ્ા પ્રમાણેિા ટકા મેળવેલ હોવા જોઈએ.

ક્રમ ણિગત  પાંચ ણિષ્ના ટકા**
૧ અિુસુનચત જાનતિા અરજદારો માટે ૩૩%
૨ અિુસુનચત જિજાનતિા અરજદારો માટે ૩૩%
૩ સામાનજક અિે શૈક્ષનણક રીતે પછાતવગ્કિા  અરજદારો માટે ૪૦%
૪ અન્ ઉમેદવારો માટે ૪૦%

** ગુજરાતી/પ્રાદે  નશક ભાષા, ગનણત, નવજ્ાિ / નવજ્ાિ અિે ટેકિોલોજી, સામા નજક નવજ્ાિ / સમાજનવદ્ા અિે અંગ્ેજી

૪.૩ િધારાના ગુિ (ભારાંક) : 
(૧)  કૃનષ તથા બાગા્ત પોલીટેકનિક અભ્ાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચછતા ઉમેદવાર જો ખેડૂત અથવા ખેડૂતિા પુત્ /પુત્ી / ભાઇ 

/ બહેિ / પૌત્ / પૌત્ી હો્ તો, તેમણે મેળવેલ મેરીટ માક્ક  ઉ૫રાંત  ૫% વધારાિા માક્ક  ઉમેરવામાં આવશે. તેિા માટે ઉમેદવારે 
તેિા નપતા / માતા / દાદા (નપતૃ પક્ષ) /દાદી (નપતૃ પક્ષ) કે ભાઇ / બહેિ ગુજરાત રાજ્માં ખેતીલા્ક જમીિ ધરાવે છે તે 
અંગેિો ૭/૧૨િો જ ેશૈક્ષનણક વષ્કમાં પ્રવેશ મેળવવાિો છે તે વષ્કિી ૧લી એનપ્રલ અથવા ત્ાર પછીિો દાખલો રજુ કરવાિો રહેશે. 
જો જમીિધારક અિે ઉમેદવાર વચચે સંબંધ પ્રસથાનપત િ થતો હો્ તો પેઢીિામુ અથવા તે બન્ે વચચે સંબંધ દશા્કવતો તલાટી / 
સરપંચિો દાખલો ગ્ામ પંચા્તિા લેટરપેડ પર રજૂ કરવાિો રહેશે. 

(૨)   રમત - ગમતમાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારિે િીચે મુજબ વઘારાિા માક્ક  આપવામાં આવે છે :

ક્રમ સપધાસિ (િધારાના ટકા)
(I) આંતરરાષ્્ી્  સતરિી સપધા્કમાં ભાગ લીધેલ હો્ તો ૭.૦%

(II) રાષ્્ી્ સતરિી સપધા્કમાં ભાગ લીધેલ હો્ તો ૧.૦ %

(i)  પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ હો્ તો ૫.૦ %
(ii) ક્વિતી્ ક્રમાંક મેળવેલ હો્ તો ૩.૦ %
(iii)  તૃતી્ ક્રમાંક મેળવેલ હો્ તો ૨.૦%

(III) રાજ્ સતરિી  સપધા્કમાં ભાગ લીધેલ હો્ તો -

(i)  પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ હો્ તો ૧.૦ %
(ii) ક્વિતી્ ક્રમાંક મેળવેલ હો્ તો ૦.૫ %
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૪.૪  પૂરક પરીક્ષા 
 જ ેઉમેદવારે SSC (ધોરણ-૧૦)િી પરીક્ષા બોડ્ક  વિારા લેવા્ેલ પૂરક પરીક્ષા ઓિલાઈિ ફોમ્ક  ભરવાિી છેલ્ી તારીખ સુધીમાં પાસ કરી 

હશે તે ઓિલાઈિ અરજી કરી શકશે. 

૪.૫  ગુિ સુધારિા 
 ઉમેદવારિા  ગુણમાં  ક્રચેનકંગ  દરમ્ાિ  ફેરફાર  થ્ો હો્ તેમણે તે મતલબિો સંબંનધત અનધકારીિો પત્  અથવા  માક્કશીટ   

તેમિે મળ્ા બાદ ઓિલાઈિ ફોમ્ક ભરવાિી છેલ્ી તારીખ સુધીમાં હેલપ સેનટર પર જઇ  સુધારો કરાવવાિો રહેશે. 

૪.૬ ઉંમર: 
        પોલીટેકનિક કક્ષાિા અભ્ાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારિી ઉંમર ચાલુ વષ્કિી ૩૧મી ડીસેમબરે ૧૫ થી ૨૫ વષ્ક હોવી જોઈએ. 

૫.  અનામત બેઠકો: 
૫.૧ જુદી જુદી કેટેગરી માટેિી અિામત બેઠકોિું પ્રમાણ રાજ્ સરકાર ધવારા વખતોવખત િક્ી થ્ા મુજબિું રહેશે. હાલ પ્રવેશ માટે મૂળ 

ગુજરાત રાજ્િા િીચેિી કેટેગરીમાં સમાનવષ્ ઉમેદવારો માટે તેિી સામે દશા્કવેલ ટકાવારી મુજબ બેઠકો અિામત રહેશ.ે

ક્રમ કેટેગરી અનામત 
બેઠકો (%)  

નોંધ

૧ અિુસુનચત જાનત (SC) ૭ આ જાનતઓિી અિામત બેઠકો એકબીજામાં તબદીલ 
થઈ શકશે૨ અિુસુનચત જિજાનત (ST) ૧૫

૩ સામાનજક અિે શૈક્ષનણક રીતે પછાત વગ્ક અિે 
“ક્ક્રમીલે્ર ગ્ુપમાં  સમાનવષ્ થતાં િથી” તેવા 
ઉમેદવારો (SEBC)

૨૭ ગુજરાત સરકાર વિારા માન્ જાનતઓિે લાગુ પડશે

૪ નબિઅિામત કક્ષાિા આનથ્કક રીતે િબળા વગગો 
(UEWS)

૧૦ અમલીકરણ સરકારશ્ીિા વખતોવખતિા ઠરાવોિે 
આધીિ રહેશ ે

૫ ક્દવ્ાંગ ઉમેદવારો (PC) ૩ પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારિી જાનત અિુરૂપ જ ેતે કેટેગરીમાં 
સરભર કરવાિી રહેશે

૬ સેિાિા કમ્કચારી/ સેિા નિવૃત્ત કમ્કચારીિા સંતાિો 
(DP)

૧ ----

૭ પારસી જાનતિા ઉમેદવારો ૧ બેઠક વધારાિી બેઠક 

્ુનિવનસ્કટી વિારા આ નિ્મોમાં દશા્કવેલ ટકાવારી કરતાં વધારાિા ઉમેદવારોિે પ્રવેશ આપી શકાશે િહીં તેમજ તેિી લા્કાતમાં છૂટછાટ 
આપી શકાશે િહીં.

૫.૨ અનામત બેઠકો માટે સામાન્ શરતો:
(૧) અિામત બેઠકો ઉ૫ર પ્રવેશ મેળવવા ઇચછતા ઉમેદવારે જ-ેતે જાનતિા પછાતવગ્કિું / કેટેગરીિું સક્ષમ અનધકારીિા સહી નસક્ાવાળું 

પ્રમાણપત્ રજુ કરવાિું રહેશે.

(૨)  જો કોઈ ઉમેદવાર અિામત બેઠક પર પ્રવેશ માટે જરૂરી જાનત / કેટેગરી અંગેિું  અસલ પ્રમાણપત્ હેલપ સેનટર ખાતે અિે રૂબરૂ 
મુલાકાત વખતે ચકાસણી સમ્ે કે પોલીટેકનિક ખાતે રીપોટટીંગ/ રજીસટે્શિ સમ્ે ખરાઈ કરવા માટે રજૂ કરી શકશે િહીં અથવા ખોટંુ 
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માલુમ પડશે, તો તેવા ઉમેદવારિે અિામત કેટેગરીમાં પ્રવેશ મળી શકશે િહીં અિે જો પ્રવેશ મળી ગ્ો હશે તો તે જ-ેતે સમ્ે રદ 
કરવામાં આવશે.

(૩)  જો કોઈ અિામત કેટેગરીિા ઉમેદવાર તેિા મેરીટિા ધોરણે તેિી પસંદગીિી જગ્ાએ નબિ-અિામત કેટેગરીમાં પ્રવેશ મેળવી શકતો 
હો્ તો તેિે નબિ-અિામત કેટેગરીમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

(૪)  અિામત કેટેગરી અથવા અન્ કોઇ પણ પ્રકારિો લાભ મેળવતા ઉમેદવારિે ઓછામાં ઓછી લા્કાતમાં એક કરતા વધારે પ્રકારિી 
છૂટછાટ મળી શકશે િહીં.

(૫)  અિામત કેટેગરીિા ્ોગ્તા ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોિે જ-ેતે કેટેગરીમાં પ્રવેશ આપ્ા બાદ અિામત બેઠકો ખાલી રહે તો (પારસી 
જાનતિી બેઠકો નસવા્િી) ખાલી બેઠકો નબિ-અિામત કેટેગરીમાં તબદીલ કરવામાં આવશે.  

૫.૩ અનુસુણચત જાણત / અનુસુણચત જનજાણતના ઉમેદિારો માટે અનામત બેઠકો:
(૧)  આ બન્ે જાનતિા ગ્ુપ માટે કુલ ૨૨% બેઠકો અિામત રહેશે. જ ેપૈકીિી ૭% બેઠકો અિુસુનચત જાનતિા ઉમેદવારો માટે અિે બાકીિી 

૧૫% બેઠકો અિુસુનચત જિજાનતિા ઉમેદવારો માટે અિામત રહેશે.

(૨)  આ બન્ે પછાતવગ્કિી કોઈ પણ એક કેટેગરીમાં અિામત બેઠક કરતાં ઓછા ઉમેદવાર હો્ તો બીજી કેટેગરીિી અિામત બેઠકમાં 
તબદીલ થશે. અથા્કત્ અિુસુનચત જાનત અિે અિુસુનચત જિજાનતિી બેઠકો એકબીજામાં તબદીલ થઈ શકશે. તેમ છતાં જો કોઇ 
બેઠકો ખાલી રહેતી હો્ તો તેિે નબિ-અિામત કેટેગરીમાં તબદીલ કરવાિી રહેશે. 

૫.૪ સામાણજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતિગસિના ઉમેદિારો માટે અનામત બેઠકો:
(૧)  સામાનજક અિે શૈક્ષનણક રીતે પછાત વગ્કિા ઉમેદવારો માટે રાજ્ સરકારિા પ્રવત્કમાિ નિ્મો  પ્રમાણે ૨૭% બેઠકો અિામત રહેશે.

(૨) SEBCિા ઉમેદવારે જાનતિા પ્રમાણપત્ ઉપરાંત સક્ષમ અનધકારી વિારા આપવામાં આવેલ “િોિ  ક્ક્રમીલે્ર પ્રમાણપત્” રજુ કરવાિું 
રહેશે. આવું પ્રમાણપત્ જ ેશૈક્ષનણક વષ્કમાં પ્રવેશ મેળવવાિો  છે તે વષ્કિી ૧ એનપ્રલ અથવા ત્ારબાદિું હોવું જોઈએ. અન્થા તેઓિે 
SEBCિી બેઠક ૫ર પ્રવેશ મળી શકશે િહીં. 

૫.૫  ણબન અનામત કક્ષાના આણ્સિક રીતે નબળા િગોસિ માટે અનામત બેઠકો
 નબિ અિામત કક્ષાિા આનથ્કક રીતે િબળા વગગોિે રાજ્િી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટીઓમાં પ્રવેશ સમ્ે  અિામતિા લાભ અંગેિા ગુજરાત 

સરકારિા સામાનજક ન્ા્ અિે અનધકાક્રતા નવભાગ,  ગુજરાત સરકારિા પક્રપત્ ક્રમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ, 
તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ મુજબ ૧૦% બેઠકો પર પ્રવેશ મળવાપાત્ રહેશે. જ ેઅંગે ‘પક્રનશષ્-અ’ મુજબિું પ્રમાણપત્ જોડવાિું  રહેશે. 
આ માટેિી નવસતૃત  માક્હતી http://sje.gujarat.gov.in/downloads/gr_06052016_a.pdf  ઉપરથી મેળવી શકાશે. વધુમાં 
ઉકત સંદભષે સરકારશ્ી તરફથી વખતોવખતિી સૂચિાઓિો અમલ કરવામાં આવશે.  

૫.૬   ણદવ્ાંગ ઉમેદિારો માટે અનામત બેઠકો:
 ગુજરાત રાજ્િા ક્દવ્ાંગ ઉમેદવારો માટે ૩% બેઠકો અિામત રાખવામા ંઆવેલ છે. જિેે જ-ેતે કેટેગરીમા ંસરભર કરવાિી રહેશે. તેમજ 

િીચેિી શરતોિે આનધિ રહેશે. 

(૧)  આ બેઠકો પર ઓથગોપેક્ડક, દ્રષ્ી અિે શ્વણિી નવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો પ્રવેશ માટે અરજી કરી શકશે.

(૨)  એક પગ અિે હાથ (Partial) િી નવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવાર તેમિી બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા  અરજી કરી શકશે .જો કે આવા 
ક્દવ્ાંગ ઉમેદવારે ત ેપોત ેજ-ેત ેઅભ્ાસક્રમમા ંભણવા માટે અિ ેતેિા પ્રા્ોનગક કા્ગો / ફીલડવક્ક  કરવા માટે સક્ષમ છે, તે મતલબિું 
જ-ેતે  નવભાગિા  નિષણાત  ડોકટરોિા  અનભપ્રા્િા  આધારે  સરકારી  હોસપીટલિા  નસનવલ  સજ્કિ  /  મેક્ડકલ  સુપ્રીટેનડનટ  ધવારા 
આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ રજૂ કરવાિું રહેશ.ે પ્રવેશ ક્દવ્ાંગ કેટેગરીિા મેરીટિા આધારે આપવામાં આવશે.
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(૩)  ક્દવ્ાંગ ઉમેદવાર તેિી કેટેગરી માટે જરૂરી ન્ુિતમ લા્કાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

(૪)  સદરહુ કેટેગરીિા ઉમેદવારિો પ્રવેશ અંગેિો આખરી નિણ્ક્  જ-ેતે કોસ્કમાં તે પ્રા્ોનગક  કા્્ક / ઈિપલાનટ ટે્નિંગ વગેરે કરી શકશે કે 
કેમ તેિા આધારે પ્રવેશ સનમનત રૂબરૂમાં લેશે. 

૫.૭  સેનાના કમસિચારી / સેના ણનિૃત્ત કમસિચારીના સંતાનો માટે અનામત બેઠકો :

(૧)  સેિાિા કમ્કચારી અથવા  સેિા નિવૃત્ત કમ્કચારીિા સંતાિો માટે ૧% બેઠકો અિામત રાખવામાં  આવેલ છે.

(૨)  સેિાિા અથવા સેિા નિવૃત્ત કમ્કચારીિા બાળકો માટેિી અિામત બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા ઇચછતા  ઉમેદવારોએ ડા્રેકટર, સૈનિક 
વેલફેર બોડ્ક , ગુજરાત રાજ્ અથવા નજલ્ા સૈનિક વેલફેર ઓ ફીસર કે જ ેતે કમાનડીંગ ઓ ફીસર (ચાલુ કમ્કચારીએ)િું જરૂરી પ્રમાણપત્ 
રજુ કરવાિું રહેશે. 

(૩)  ગુજરાત રાજ્ માધ્નમક અિે ઉચચતર માધ્નમક નશક્ષણ બોડ્કમાંથી SSC પરીક્ષા પાસ કરેલ સેિાિા કમ્કચારી/સેિા નિવૃત્ત કમ્કચારીિા 
સંતાિોિે તેઓિી અિામત બેઠક પર પ્રવેશ આપ્ા બાદ જો કોઇ બેઠકો ખાલી રહે તો તેિા પર અન્ બોડ્કમાંથી  SSC પાસ કરિાર 
અરજદારિે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. તેમ છતાં જો આ અિામત બેઠકો ખાલી રહે તો તેિા પર નબિ- અિામત  કેટેગરીિા ઉમેદવારોિે 
પ્રવેશ આપવામાં આવશે. 

(૪)  સેિામાં કા્્કરત કમ્કચારી/સેિા નિવૃત્ત કમ્કચારીિા સંતાિો માટેિી અિામત કેટેગરીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવાર મૂળ ગુજરાત 
રાજ્િો વતિી હોવો જોઈએ અિે તેણે ધો. ૧૦ (SSC)િી  પરીક્ષા ગુજરાત રાજ્ નસથત શાળામાંથી પાસ કરેલ હોઈ જોઈએ. 

૫.૭ પારસી જાણતના ઉમેદિારો માટે અનામત બેઠકો : 

(૧)  માત્ ગુજરાત રાજ્િા પારસી જાનતિા ઉમેદવારો માટે એક વધારાિી બેઠક અિામત રહેશે. જ ેઅન્ ઉમેદવારો માટે તબક્દલ થઇ 
શકશે િહીં.

(૨)  આ અિમત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે પારસી જાનતિા હોવા અંગેિું સક્ષમ અનધકારીિું  પ્રમાણપત્ (દા.ત. પારસી પંચા્ત, 
કલેકટર) રજુ કરવાિું રહેશે.

૬.   મેરીટ ણલસટ:
ક્રમ ણિગત
૧. સમ્મ્ા્કદામાં પ્રવેશ ફોમ્ક ભરેલ હો્ અિે પ્રવેશ માટેિી લા્કાત ધરાવતા હો્ તેવા તમામ ઉમેદવારોિા પોલીટેકનિક અભ્ાસક્રમો 

પ્રમાણે ત્ણ અલગ મેરીટ નલસટ િીચેિી લા્કાતિે આધારે બિાવવામાં આવશે : 

SSC (ધોરણ-૧૦)િી પરીક્ષામાં  ગુજરાતી/ પ્રાદેનશક ભાષા, ગનણત, નવજ્ાિ / નવજ્ાિ અિે ટેકિોલોજી, સામાનજક નવજ્ાિ / 
સમાજનવદ્ા  અિે અંગ્ેજી એમ પાંચ નવષ્માં મેળવેલ ગુણ અિે વધારાિા મળવા પાત્ ગુણ, જો લાગુ પડતા હો્ તો : 

(A) કૃનષ અિે બાગા્ત પોનલટેકનિકમાં પ્રવેશ માટેિું મેરીટ નલસટ  
(B) પશુપાલિ, કૃનષ ઇજિેરી, એગ્ો-પ્રોસેનસંગ અિે ન્ુટ્ીશિ એનડ ડા્ેટેક્ટકસ  અભ્ાસક્રમોિી પોનલટેકનિકમાં પ્રવેશ 

માટેિું મેરીટ નલસટ  
(C) ગૃહનવજ્ાિ અભ્ાસક્રમોિી પોનલટેકનિકમાં પ્રવેશ માટેિું મેરીટ નલસટ (ફકત બહેિો માટે)

૨. કેનનદ્ર્ પ્રવેશ સનમનત ‘A’, ‘B’ અિે ‘C’ ત્ણ પ્રકારિા પોનલટેકનિક અભ્ાસક્રમો માટે િીચે મુજબિા ત્ણ અલગ મેરીટ નલસટ 
તૈ્ાર કરશે :  
(i) ગુજરાત બોડ્કમાંથી SSC પરીક્ષા પાસ કરિાર અરજદારોિું મેરીટ નલસટ. અિામત કેટેગરીિા અરજદારોિું કેટેગરી વાઈઝ 

મેરીટ નલસટ અલગથી બિાવવામાં આવશે. (પ્રથમ મેરીટ નલસટ)
(ii) કેનનદ્ર્ અિે અન્ બોડ્કમાંથી SSC પરીક્ષા પાસ કરિાર અરજદારોિું મેરીટ નલસટ. અિામત કેટેગરીિા અરજદારોિું 

કેટેગરી વાઈઝ મેરીટ નલસટ અલગથી બિાવવામાં આવશે. (ક્વિતી્ મેરીટ નલસટ)
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(iii) કાઉનસીલ ઓફ ઈનડી્િ સકુલ ઓફ સટટીફીકેટ એકઝામીિેશિ, િવી ક્દલહી અથવા િેશિલ ઇનનસટટ્ુટ ઓફ ઓપિ 
સકુલીંગ અથવા ઈનટરિેશિલ સકૂલ બોડ્કમાંથી ધોરણ-૧૦િી પરીક્ષા પાસ કરિાર ઉમેદવારોિું મેરીટ નલસટ (તૃતી્ 
મેરીટ નલસટ). તે પૈકીિા અિામત કેટેગરીિા અરજદારોિું (કેટેગરી વાઈઝ) મેરીટ નલસટ અલગથી બિાવવામાં આવશે.

Explanation :
ઉપરોકત ક્રમાંક (i), (ii), (iii)િા બોડ્કમાંથી પાસ થ્ેલ ઉમેદવારો માટેિી બેઠકોિી વહેંચણી “પ્રો-રેટા” બેઇઝ અથવા પોલીટેકનિક 
અભ્ાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેિી કેનનદ્ર્ પ્રવેશ સનમનત િક્ી કરે તે પ્રમાણે કરવામાં આવશે.
બે અથવા વઘારે ઉમેદવારિા મેરીટ માક્કસ એકસરખા થશે તો તેઓિું  મેરીટ નલસટ િીચે પ્રમાણેિા નવષ્ોિા ગુણ / વ્િી ક્રમશ: 
સરખામણી કરી બિાવવામાં આવશે : 
(i) જ ેઉમેદવારે SSCE માં નવજ્ાિ / નવજ્ાિ અિે ટેકિોલોજી નવષ્માં વધારે ગુણ મેળવેલ હો્

(ii) જ ેઉમેદવારે SSCE માં ગનણત નવષ્માં વધારે ગુણ મેળવેલ હો્
(iii) જ ેઉમેદવારે SSCE માં અંગ્ેજી નવષ્માં વધારે ગુણ મેળવેલ હો્
(iv) જ ેઉમેદવારિી વ્ વધારે હો્

૭.   પ્રિેશ માટે રૂબરૂ કાઉનસેલીંગ:
(૧) પ્રવેશ માટે લા્કાત ધરાવતા ઉમેદવાર પૈકી બેઠકિા અિુપાતમાં જરૂક્ર્ાત મુજબિા ઉમેદવારોિે મેરીટિા ધોરણે કેનદ્રી્ પ્રવેશ 

સનમનત સમક્ષ રૂબરૂ કાઉનસેલીંગ માટે િક્ી કરેલ સથળ, સમ્ અિે તારીખે બોલાવવામાં આવશે. જ્ાં ફીઝીકલ ફીટિેસ અિે અસલ 
પ્રમાણપત્ો, દસતાવેજો, માક્કશીટિી ચકાસણી કરી હંગામી પ્રવેશ આપવામાં આવશે. 

(૨)  રૂબરૂ કાઉનસેલીંગિો કા્્કક્રમ (સથળ, સમ્ અિે તારીખ) વગેરે અગ્ગણ્ દૈનિક સમાચારપત્ો અિે પ્રવેશ વેબસાઇટ (www.
gsauca.in) પર પ્રનસધધ કરવામાં આવશે. જ ેમાટે કોઈ અલગ કોલ-લેટર મોકલવામાં આવશે િહીં. 

(૩)  જ ેઉમેદવારિે હંગામી પ્રવેશ મળ્ો હો્ તેણે એડનમશિ મેમો મેળવી તરત જ જરૂરી ફી ભરવાિી રહેશે અિે એડનમશિ મેમોમાં દશા્કવેલ 
સમ્મ્ા્કદામાં જ ેતે પોલીટેકનિક ખાતે હાજર થઈ પ્રવેશ નિનચિત કરાવવાિો રહેશે.  

(૪)  જો કોઈ ઉમેદવાર રૂબરૂ મુલાકાત સમ્ે ગેરહાજર રહેશે અથવા નિ્ત સમ્મ્ા્કદામાં પોલીટેકનિક ખાતે હાજર થશે િહીં તો તેિું િામ 
આપોઆપ પ્રવેશ ્ાદીમાંથી રદ થશે.  

૮. પોલીટેકણનક ખાતે હાજર ્િું :
(૧)  જ ેઉમેદવારિે પ્રવેશ મળ્ો હો્ તેણે િક્ી કરેલ સમ્મ્ા્કદામાં પોલીટેકનિક ખાતે પોતાિા તમામ અસલ  પ્રમાણપત્ો, દસતાવેજો, 

માક્કશીટ વગેરેિી પ્રમાનણત િકલોિા બે સેટ સક્હત રૂબરૂ હાજર થઇ વેક્રક્ફકેશિ  કરાવવાિા રહેશે.  

(૨)  વેરીફીકેશિ દરમ્ાિ જ ેઉમેદવારિા દસતાવેજો સાચા માલુમ પડશે તેમણે રજીસટે્શિ કરાવી, ્ુનિવનસ્કટીિા  નવદ્ાથટી તરીકે િોંધણી 
કરાવવાિી રહેશે. તેમ કરવામાં નિષફળ જિાર ઉમેદવારિો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશ.ે

(૩)  જો ઉમેદવાર એડમીશમિ મેમોમા ંદશા્કવેલ સમ્મ્ા્કદામાં પોલીટેકનિક ખાતે હાજર થશ ેિહીં તો  તેિો  પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશ.ે

(૪)  જો ઉમેદવાર અસાધારણ સંજોગો (આધાર રજૂ કરવાિા રહેશે) િા કારણે એડમીશિ મેમોમાં દશા્કવેલ સમ્ મ્ા્કદામાં પ્રમાણપત્ો 
ચકાસણી માટે રૂબરૂ િ આવી શકે તેમ હો્ તો તે અન્ કોઈ વ્નકત મારફતે ઓથોરીટી લેટર આપી પ્રમાણપત્ો ચકાસણી કરાવડાવી 
હંગામી રજીસટે્શિ કરાવી શકશે. હંગામી રજીસટે્શિ કરાવિાર ઉમેદવારે કોસ્ક શરૂ થ્ાિા એક અઠવાડી્ામાં બાકીિી નવધી પૂરી 
કરવાિી રહેશે અન્થા તેઓિો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે. 

(૫)  પ્રવેશ મેળવ્ા બાદ ઉમેદવારિે ્ુનિવસટીટી વિારા રજીસટે્શિ િંબર આપવામાં  આવશે. જ ેતેિા દરેક  એકેડેનમક રેકડ્ક  માટે ઉપ્ોગમાં 
લેવાિો રહેશ.ે 

(૬) પ્રવેશ મેળવેલ દરેક નવદ્ાથટીિે ઓળખપત્ આપવામાં આવશે. જ ેપોતાિી પાસે રાખવાિું રહેશે અિે જરૂર પડ્ે  રજુ  કરવાિું રહેશે. 
ઓળખપત્ ખોવાઈ જા્ તો જરૂરી ફી ભ્ષેથી િવું મેળવી શકાશ.ે
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પ્રિેશ ફોમસિ ભરતી િખતે, રૂબરૂ કાઉનસેલીંગ સમ ે્ અને પોલીટેકણનક ખાતે હાજર ્તી િખતે જરૂરી પ્રમાિપત્ો
૧. SSCE (ધોરણ ૧૦) િી માક્કશીટ

૨. શાળા છોડ્ાિું પ્રમાણપત્ (LC)# 

૩.  સામાનજક અિે શૈક્ષનણક રીતે પછાતવગ્કિા ઉમેદવારે જ ેશૈક્ષનણક વષ્કમાં પ્રવેશ મેળવવાિો છે  તે વષ્કિી ૧લી એનપ્રલ અથવા ત્ાર પછીિું 
“િોિ ક્ક્રમીલે્ર સટટીફીકેટ” રજુ કરવાિું રહેશ.ે જમેાં ચૂક થશે તો તેવા ઉમેદવારિે  SEBC  અિામત બેઠકો પર પ્રવેશ મળી શકશે િહીં.

૪. નબિઅિામત કક્ષાિા િબળા વગગો (UEWS)માં સમાનવષ્ હોવાિું 'પક્રનશષ્-અ' મુજબિું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ તો. (જિેું 
અમલીકરણ સરકારશ્ીિા વખતોવખતિા ઠરાવોિે આધીિ રહેશે.)

૫. ખેતી લા્ક જમીિિી માનલકી દશા્કવતો ૭-૧૨ અિે ૮-અ િો દાખલો  જ ેશૈક્ષનણક વષ્કમાં પ્રવેશ મેળવવાિો છે તે વષ્કિી ૧લી એનપ્રલ 
અથવા ત્ાર પછીિો રજૂ કરવાિો રહેશે. 

૬. જો ઉમેદવાર અિે જમીિિા માનલક જોડેિો સબંધ ૭-૧૨િા દાખલામાં પ્રસથાનપત િ થઈ શકતો હો્ તો તે બન્ે વચચે સંબંધ દશા્કવતુ  
સરપંચ / તલાટી ધવારા ગ્ામ પંચા્તિા લેટર પેડ પર અપા્ેલ પ્રમાણપત્ અથવા પેઢીિામું. 

૭. દીવ, દમણ અિે દાદરા િગર હવેલી કે િીઝર તાલુકાિા રહેવાસી હોવા અંગેિું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ તો.

૮. ગુજરાત રાજ્િા વતિી હોવાિું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ તો. 

૯. ક્દવ્ાંગતા અંગેિું સરકારી હોસપીટલિા સક્ષમ અનધકારી (નસનવલ સજ્કિ અથવા સુનપ્રટેનડનટ) િું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ તો.

૧૦. પારસી જાતીિા હોવા અંગેિું સક્ષમ અનધકારીિું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ તો. 

૧૧. આંતરરાષ્્ી્/ રાષ્્ી્ / રાજ્ કક્ષાએ રમત - ગમતમાં ભાગ લીધેલ હો્ અિે /અથવા જીતેલ ક્રમાંકિું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ 
તો. 

૧૨. સેિાિા કમ્કચારી/ નિવૃત્ત સેિા કમ્કચારીિું પ્રમાણપત્, જો લાગુ પડતું હો્ તો.

૧૩. ત્ણ પાસપોટ્ક  સાઇઝિા ફોટા.

નોંધ: 

*  જો િોંઘણી સમ્ે, ઉમેદવારે કોઈ ખોટી મક્હતી આપેલ છે, તેવું માલુમ પડશે તો પ્રવેશ માટેિી તેિી ઉમેદવારી રદ થશે અિે  તેણે ભરેલી ફી 
નિ્મોિુસાર જપ્ થશે. 

*  પોલીટેકનિક ખાતે અંનતમ ચકાસણી સમ્ે જ ેઉમેદવારોિા પ્રમાણપત્ો સાચા જણાશે તેમિો પ્રવેશ જ ેતે ્ુનિવસટીટીમાં માન્ ગણાશે.

# જો અન્ સંસથામાં પ્રવેશ લીધેલ હો્ અિે  ત્ાં એલ.સી. જમા કરાવેલ હો્ તો જ-ેતે સંસથામાં પ્રવેશ લીધા અંગેિો દાખલો/આધાર પુરાવા 
રજૂ કરવાિા રહેશે. જાે  કે પોનલટેકનિક ખાતે હાજર થતી વખતે અવશ્ રજૂ કરવાિું રહેશે. 
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૯. ફીનું માળખું :

૯.૧  રાજ્ કૃણષ ્ુણનિણસસિટીઓ દ્ારા ચાલતા પોલીટેકણનક ડીપલોમા અભ્ાસક્રમો ત્ા કામધેનુ 
્ુણનિણસસિટીની અગંભૂત પશુપાલન પોણલટેકણનક, ણહંમતનગરનું ફીનું માળખું

ક્રમ ફી / ડીપોઝીટ 
રકમ (રૂ.)

ભાઇઓ બહેનો
A. તમામ નિા ણિધા્થીઓએ પ્ર્મ રજીસટ્ેશન િખતે ચૂકિિા પાત્ ફી અને ડીપોઝીટ   
૧. કોશિ મિી 100 100
૨. હોસટેલ ડીપોઝીટ 100 100
૩. મેસ ડીપોઝીટ *** ***
૪. ઈલેનકટ્ક ચાજ્ક 100 100
૫. ઓળખપત્ ફી 30 30
૬. થેલેસેમી્ા ટેસટ ફી 150 150

TOTAL  A 480 480
B. દરેક એકી સેમેસટરમાં ચૂકિિા પાત્ ફી 
૧. ્ુનિવનસ્કટી મેડીકલ ટેસટ 020 020
૨. મેગેઝીિ 050 050
૩. નવદ્ાથટી એઈડ ફંડ   020 020
૪. જિરલ એમીનિટી 010 010

TOTAL B 100 100
C. દરેક સેમેસટરમાં ચૂકિિા પાત્ ફી
૧. રજીસટે્શિ 010 010
૨. નશક્ષણ 200 -
૩. લાઈબ્રેરી 020 020
૪. પરીક્ષા 050 050
૫. જીમખાિા 010 010
૬. સાંસકૃનતક પ્રવૃનત્તઓ 020 020
૭. પ્ર્ોગશાળા 020 020
૮. હોસટેલ 050 -
૯. માક્કશીટ, પ્રમાણપત્, ટ્ાનસક્રીપટ 050 050

TOTAL  C 430 180
Total A+B+C= 1010 760

D. પ્રોિીઝનલ સટથીફીકેટ અને ગ્ેડ િેરીફીકેશન ફી 
૧. પ્રોવીઝિલ પ્રમાણપત્ 050 050
૨. ગ્ેડ વેરીફીકેશિ 200 200

TOTAL  D 250 250
નોંધ :  

૧. ભારતી્ િાગરીકતવ ધરાવતી નવદ્ાનથ્કિીઓ માટે નશક્ષણ અિે હોસટેલ ફી માફી છે.

૨. પોતાિો પ્રવેશ રદ કરવા ઈચછતા ઉમેદવારોિે કોઈપણ સંજોગોમાં તેમણ ેભરેલ ફી પરત મળશ ેિહીં. 

૩.  ***A (૩)માં દશા્કવેલ ફી સથાનિક પક્રનસથનત મુજબ બદલાશે. જ ેપોનલટેકનિક ખાતે લેવામાં આવશે. 
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૯.૨  કામધેનુ ્ુણનિણસસિટી સંલગન પોલીટેકણનકો માટે િાણષસિક ફીનું માળખું :

ક્રમ ફી ની ણિગત ફ્ી સીટ (રૂ.) મેનેજમેનટ સીટ 
(રૂ.)

કોલેજ ફી 
નશક્ષણ ફી 29,000/- 94,000/-
પ્ર્ોગશાળા ફી  4000/- 4000/-
પુસતકાલ્ ફી 2000/- 2000/-
હોસટેલ ફી * -- --
મેસ ફી * -- --

કુલ 35,000/- 1,00,000/-
* હોસટેલ ફી તથા મેસ ફી સંબંનધત સંસથાઓિા નિ્મ મુજબ રહેશે. 
્ુણનિણસસિટી ફી 

રજીસટે્શિ ફી   20/-   20/-
પરીક્ષા ફી 100/- 100/-
માક્કશીટ ફી 100/- 100/-
ઓળખપત્ ફી 30/-   30/-

કુલ            250/-  250/-

૧૦.  ફી જપતી અને પ્રિેશ્ાદીમાં્ી નામ રદ ્િું:
 જો કોઈ ઉમેદવારિા પ્રમાણપત્, દસતાવેજ કે માક્હતી ચકાસણી દરમ્ાિ, પ્રવેશ પ્રક્રી્ા દરમ્ાિ કે પ્રવેશ બાદ ખોટી જણાશે તો, 

આવા ઉમેદવારિો પ્રવેશ આપોઆપ રદ્ થશે અિે ઉમેદવાર વિારા ભરવામાં આવેલ ફી જપ્ થશે.

૧૧. અભ્ાસક્રમ અને ણિષ્ો:
(૧)  તમામ પોલીટેકનિક અભ્ાસક્રમોમાં નશક્ષણિું માધ્મ અંગ્ેજી ભાષા છે.

(૨)  જ ેતે પોલીટેકનિકિો અભ્ાસક્રમ, તેિા નવષ્ો, નવનિ્મો, પરીક્ષા વગેરેિે લગતી તમામ માક્હતી જ ેતે પોલીટેકનિકિા આચા્્ક 
પાસેથી મેળવી શકાશે. જમેાં જરૂર પડ્ે સુધારા વધારા કરવાિી સત્તા ્ુનિવનસ્કટીિા સત્તાધીશોિે  અબાનધત રહેશે. ્ુનિવનસ્કટી તેિી 
પોલીટેકનિકમાં કેટેગરીવાઇઝ ઓછમાં ઓછી પ્રવેશ લા્કાત ધરાવતા નવદ્ાથટીઓ માટે પુણ્ક સમ્િા ડીપલોમા કક્ષાિા અભ્ાસક્રમો 
ચલાવે છે. આથી પ્રવેશ મેળવેલ નવદ્ાથટી બીજી કોઈ સંસથામાં અભ્ાસ ચાલુ રાખી શકશે િહીં. તેમ છતાં જો તેવું માલૂમ પડશે તો તેિું 
રજીસટે્શિ રદ કરવામાં આવશે. સક્ષમ અનધકારી ધવારા છૂટછાટ અપા્ેલ હો્ અથવા હોસટેલ ફળવા્ેલ િ હો્ તે નસવા્િા દરેક 
નવદ્ાથટીએ ્ુનિવનસ્કટી હોસટેલમાં રહેવું ફરજી્ાત છે.

૧૨. એણનટરેગીંગ:
 તમામ ્ુનિવનસ્કટીમાં એનનટરેગીંગ કનમક્ટ કા્્કરત છે. જો કોઇ  નવદ્ાથટી રેગીંગ કરતો જણાશે તો તેિે ્ોગ્ સજા કરવામાં આવશે. રેગીંગ 

કરિાર નવદ્ાથટી સામે એફ.આઇ.આર. (FIR) દજ્ક કરી શકાશે. રેગીંગિો ભોગ બિિાર નવદ્ાથટી એનનટરેગીંગ કનમક્ટિા ચેરમેિ અથવા 
જ ેતે ફેકલટીિા ડીિિો સંપક્ક  કરી શકશે.

૧૩. ણિધાણ્સિનીઓને હેરાનગતી બાબત:
 નવદ્ાનથ્કિીઓિે હેરાિ કરતા તતવો નવરુધધ ફક્ર્ાદ કરવા માટે ્ુનિવનસ્કટીમાં એક સેલ સથાપવામાં આવેલ છે. જો કોઇ પણ નવદ્ાથટી 

કન્ાઓ કે મક્હલાઓિે હેરાિ કરતા જણાશે તો તેિે ્ોગ્ સજા કરવામાં આવશે.
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૧૪.  પ્રિેશ પ્રણક્ર્ા:

૧ ગુજરાત રાજ્િી કૃનષ ્ ુનિવનસ્કટીઓ તેમજ કામધેિુ ્ ુનિવનસ્કટીિા પ્રવેશ અંગેિી સઘળી કામગીરી િોડલ અનધકારીશ્ી (નશક્ષણ), 
આકૃ્ુ, આણંદિા સીધા માગ્કદશ્કિ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવશે. 

૨ પ્રવેશ અંગેિી સઘળી બાબતો વેબસાઇટ www.gsauca.in ઉપર જોઈ શકાશે. 

૩ ધોરણ-૧૦ િું પક્રણામ જાહેર થ્ા બાદ પ્રવેશ માટેિી જાહેરાત માટે ઉપરોકત વેબસાઇટ ચકાસવાિી રહેશે. 

૪ પ્રવેશ અંગેિી જાહેરાત ગુજરાતિા દૈનિક સમાચાર પત્ોમાં પ્રનસધધ કરવામાં આવશે. 

૫ પોલીટેકનિક અભ્ાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ www.gsauca.in ઉપરથી ચલણિી નપ્રનટ કાઢી ગુજરાતિી “એચ.ડી.એફ.
સી. બેનક” િી કોઈ પણ શાખામાં રૂ.૧૦૦/- પ્રથમ ભરવાિા રહેશે. ત્ારબાદ ૨૪ કલાક બાદ ચલણ િંબર િાખી ઓિલાઈિ 
ફોમ્ક ભરી શકાશે. 

૬ ઓિલાઈિ અરજીપત્ક ભરી ફોમ્ક સબમીટ કરવાિું રહેશે. 

૭ ગુજરાત રાજ્િી કૃનષ ્ુનિવનસ્કટીઓિા િક્ી કરેલ હેલપ સેનટર ખાતે ઓિલાઈિ ભરેલ અરજી પત્ક, અસલ પ્રમાણપત્ો/
દસતાવેજોિી ચકાસણી કરાવ્ા બાદ જ ફોમ્ક માન્ ગણાશે. 

૮ હેલપ સેનટર ખાતે ફોમ્કિી ચકાસણી કરાવેલ િ હો્ તેવા ઉમેદવારિા િામ મેરીટ ્ાદીમાં સમાનવષ્ થઈ શકશે િહીં. 

૯ પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ/જાહેરાતમાં જણાવેલ સથળ, સમ્ અિે તારીખે કાઉનસેલીંગ માટે રૂબરૂ હાજર રહી પ્રવેશ મેળવવાિો રહેશે. 

૧૦ પ્રવેશ મળ્ેથી સથળ ઉપર જ ફી ભરવાિી રહેશે. અન્થા તેવા નવદ્ાથટીિો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે તથા તે માટે ઉમેદવારિો કોઈ 
હક્ દાવો રહેશે િહીં.

૧૫.  ણડસકલેમર:
આ માક્હતી પુનસતકામાં આપવામાં આવેલ નિવેદિ કે માક્હતી છાપતી વખતે અમારી જાણ મુજબ બરાબર છે. આ માક્હતી પુનસતકામાં 
આપેલ નવદ્ાથટીઓિા નશસતિા નિ્મો, ડીપલોમા અભ્ાસક્રમિા નિ્મો, ફી કે અન્ કોઇપણ નિવેદિ / માક્હતી / નવનિ્મો 
વગેરે કોઇપણ જાતિી જાણ ક્ા્ક નસવા્ બદલવાિી, ધટાડવાિી, વઘારવાિી, તેમાં સુઘારા-વઘારા કરવાિી, ફેરફાર કરવાિી 
અબાનઘત સત્તા ્ુનિવનસ્કટીિી રહેશે. પ્રવત્કમાિ નવનિ્મો, તેિે બદલવાથી કે અન્ કોઇપણ રીતે નવદ્ાથટીિે અભ્ાસ દરમ્ાિ કોઇ 
મુશકેલી પડે, તે માટે નવદ્ાથટી કે અન્ વ્નકતિે કોઇ ખચ્ક થા્ કે કંઇ પણ િુકશાિ કે ખોટ જા્ તો તેિી કોઇપણ પ્રકારિી જવાબદારી 
્ુનિવનસ્કટીિી રહેશે િહીં.
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૧૬.  િષસિ ૨૦૧૬-૧૭માં દરેક પોલીટેકણનકમાં કેટેગરી િાઇઝ બેઠકોની સંખ્ા (સીટ મેટ્ીક્ષ) :
અ.નં. પોલીટેકણનક કુલ 

બેઠકો 
જનરલ ્ુ.ઇ.ડબલ્ુ. 

એસ. 
એસ.સી. એસ.ટી. એસ.ઈ.

બી.સી.
ડી.પી. અન્

બોડસિ
ણદવ્ાંગ** પારસી

આિંદ કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક, આણંદ 35 13 3 2 5 9 1 2 1 1
2 કૃનષ પોલીટેકનિક, વસો 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
3 બાગા્ત પોનલટેકનિક, વડોદરા 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
4 કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, દાહોદ      35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
5 ફુડ સા્નસ એનડ હોમ ઇકોિોનમકસ પોલીટેકનિક, આણંદ                           35 13 3 2 5 9 1 2 1 1
જૂનાગઢ કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક, ધારી, નજ. અમરેલી 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
2 ગૃહ નવજ્ાિ પોલીટેકનિક, અમરેલી # 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
3 બાગા્ત પોનલટેકનિક, જૂિાગઢ 35 13 3 2 5 9 1 2 1 1
4 એગ્ો પ્રોસેનસંગ પોનલટેકનિક, જૂિાગઢ 35 13 3 2 5 9 1 2 1 1
5 કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, તરઘડી્ા, નજ. રાજકોટ 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
6 પશુપાલિ પોનલટેકનિક, જૂિાગઢ 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
નિસારી કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક,  મકતમપૂરા, ભરુચ 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
2 કૃનષ પોલીટેકનિક,  વઘઇ, નજ. ડાંગ 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
3 બાગા્ત પોનલટેકનિક, િવસારી 35 13 3 2 5 9 1 2 1 1
4 કૃનષ પોલીટેકનિક, વ્ારા 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
5 કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, ડેડી્ાપાડા, નજ. િમ્કદા   35 13 3 2 5 9 1 2 1 1
6 બાગા્ત પોનલટેકનિક, પક્ર્ા, નજ. વલસાડ  35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
7 પશુપાલિ પોનલટેકનિક, િવસારી 35 14 3 2 5 9 - 2 1 1
સરદારકૃણષનગર દાંણતિાડા કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક, ખેડબ્રહ્ા, નજ. સાબરકાંઠા ૩૫ 10 3 17* 1 4 - - - 1
2 કૃનષ પોલીટેકનિક, ડીસા, નજ. બિાસકાંઠા ૩૫ 13 3 2 5 9 1 2 1 1
3 કૃનષ પોલીટેકનિક, અમીરગઢ, નજ. બિાસકાંઠા ૩૫ 10 3 17* 1 4 - - - 1
4 બાગા્ત પોનલટેકનિક, જગુદણ, નજ. મહેસાણા ૩૫ 14 3 2 5 9 - 2 1 1
5 ગૃહ નવજ્ાિ પોલીટેકનિક, સ.કૃ.િગર, નજ.બિાસકાંઠા # ૩૫ 14 3 2 5 9 - 2 1 1
6 પશુપાલિ પોનલટેકનિક, સ.કૃ.િગર, નજ. બિાસકાંઠા ૩૫ 13 3 2 5 9 1 2 1 1
કામધેનુ ્ુણનિણસસિટી
1 પશુપાલિ પોનલટેકનિક, મહેતાપુરા, ક્હંમતિગર (અંગભૂત) 50 20 4 3 7 13 1 2 1 1
2 પશુપાલિ પોનલટેકનિક, ખડસલી, નજ. અમરેલી (સલંગ્ન)+ 50 14 4 2 5 10 1 2 1 1
3 િવસજ્કિ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મુ. રણછોડપુરા,  

પો. દેવપુરા, તા. નવજાપુર, નજ. મહેસાણા (સંલગ્ન)+
50 14 4 2 5 10 1 2 1 1

4 કેશવમ્ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મુ.છાપી, તા.ઇડર, નજ.સાબરકાંઠા 
(સંલગ્ન) +

50 14 4 2 5 10 1 2 1 1

5 વૃંદાવિ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, અશ્વમેઘ કોમપલેક્ષ, ટાવર ચોક, મુ. 
જસદણ, નજ. રાજકોટ (સંલગ્ન) +

50 14 4 2 5 10 1 2 1 1

6 ક્રધધી પશુપાલિ પોલીટેકનિક, ચંદ્રિગર સોસા્ટી, મોતીપુરા, તા. 
ક્હંમતિગર,  નજ. સાબરકાંઠા (સંલગ્ન) +

50 14 4 2 5 10 1 2 1 1
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** પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારિી કેટેગરીમાં સરભર કરવાિી રહેશે. 

*  ૫૦% બેઠકો અિુસુનચત જિજાનતિા ઉમેદવારો માટે અિામત છે. 

#  ફકત બહેિો માટે 

  કૃનષ પોલીટેકનિક ખેડબ્રહ્ા અિે અમીરગઢ ખાતે કન્ાઓ માટે હોસટેલિી વ્વસથા િથી જથેી પ્રવેશ મેળવિાર કન્ાઓએ રહેવા 
જમવાિી સગવડ પોતાિી રીતે કરવાિી રહેશે. 

 (ડી.પી. = ડીફેનસ પસ્કિલ) - સેિાિા કમ્કચારી/સેિા નિવૃત કમ્કચારીિા સંતાિો માટેિી અિામત બેઠકોિી જોગવાઈ ્ુનિવનસ્કટી  
વાઈઝ તેિી કુલ બેઠકોિી ગણતરીિા ધોરણે ફેકલટીિે ધ્ાિે રાખીિે કરેલ છે. 

 સરકારશ્ીિા તાજતેરિી પોનલસી મુજબ ૧૦% જગ્ાઓ નબિઅિામત કક્ષાિા આનથ્કક રીતે િબળા વગગો (UEWS) માટે અિામત રહેશે. 
જિેું અમલીકરણ સરકારશ્ીિા વખતોવખતિા ઠરાવાેિે આધીિ રહેશે. 

+ કામધેિુ ્ુનિવનસ્કટી સંલગ્ન પોલીટેકનિકોમાં ૧૨ બેઠકો મેિેજમેનટ કવોટાિી રહેશે. જમેાં પ્રવેશ માટે સંબંનધત સંસથાિો સંપક્ક  કરવાિો 
રહેશે. 

 કામધેિુ ્ુનિવનસ્કટીિી તમામ પોલીટેકનિકોમાં કાશમીરી નવસથાનપતો માટે એક વધારાિી બેઠક રહેશે.
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૧૭.  શૈક્ષણિક િષસિ:૨૦૧૫-૧૬ના કેટેગરી િાઇઝ કટ ઓફ માકસિસ 
 {પાંચ ણિષ્ના ગુિની ટકાિારી (ગુજરાતી / પ્રાદેણશક ભાષા, ગણિત, ણિજ્ાન / ણિજ્ાન અને 

ટેકનોલૉજી, સામાણજક ણિજ્ાન / સમાજણિધા, અગં્ેજી}   

અ.નં. પોલીટેકણનક જનરલ એસ.સી. એસ.ટી. એસ.ઈ.
બી.સી.

અન્
બોડસિ

ણદવ્ાંગ પારસી

આિંદ કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક, આણંદ ૮૧.૪૦ ૮૨.૮૦ ૭૭.૬૦ ૮૨.૨૦ - - -
2 કૃનષ પોલીટેકનિક, વસો ૮૦.૬૦ ૭૩.૬૦ ૭૨.૮૦ ૫૯.૦૦ - - -
3 બાગા્ત પોલીટેકનિક, વડોદરા ૭૧.૦૦ ૭૨.૦૦ ૬૪.૪૦ ૭૧.૬૦ ૪૯.૪૦ - -
4 કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, દાહોદ      ૬૭.૪૦ ૭૪.૨૦ ૬૭.૨૦ ૬૮.૦૦ - - -
5 ફૂડ સા્નસ એનડ હોમ ઇકોિોનમકસ પોલીટેકનિક, આણંદ                           ૬૮.૮૦ ૬૬.૬૦ ૭૪.૪૦ ૬૦.૦૦ - - -

જૂનાગઢ કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક, ધારી, નજ. અમરેલી ૮૦.૬૦ ૮૩.૬૦ ૫૯.૨૦ ૭૯.૨૦ ૬૮.૪૦ ૭૧.૮૦

2 ગૃહ નવજ્ાિ પોલીટેકનિક, અમરેલી # ૫૬.૨૦ ૪૫.૨૦ ૬૫.૮૦ ૫૪.૦૦
3 બાગા્ત પોલીટેકનિક, જૂિાગઢ ૮૩.૦૦ ૭૪.૦૦ ૭૦.૨૦ ૭૯.૬૦ ૭૪.૦૦
4 એગ્ો-પ્રોસેનસંગ પોલીટેકનિક, જૂિાગઢ ૭૭.૬૦ ૬૯.૬૦ ૫૭.૦૦ ૭૪.૬૦ ૬૬.૦૦ ૫૭.૪૦
5 કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, તરઘડી્ા, નજ. રાજકોટ ૭૪.૬૦ ૫૦.૦૦ ૪૯.૦૦ ૭૧.૮૦ ૬૨.૭૦ ૫૦.૮૦
6 પશુપાલિ પોલીટેકનિક, જૂિાગઢ ૭૭.૬૦ ૭૭.૦૦ ૬૩.૬૦ ૭૮.૮૦ ૬૦.૮૦

નિસારી કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક,  મકતમપૂરા, ભરુચ ૮૮.૭૬ ૮૪.૪૪ ૬૭.૮૦ ૮૭.૧૧ ૭૦.૦૦
2 કૃનષ પોલીટેકનિક,  વઘઇ, નજ. ડાંગ ૬૨.૭૮ ૫૮.૯૧ ૭૫.૫૪ ૬૮.૦૦ - -
3 બાગા્ત પોલીટેકનિક, િવસારી ૭૫.૮૦ ૬૭.૪૦ ૭૪.૨૦ ૭૩.૮૦ ૭૧.૦૦
4 કૃનષ પોલીટેકનિક, વ્ારા ૭૩.૨૦ ૭૩.૮૦ ૭૧.૮૦ ૭૩.૮૦ - - -
5 કૃનષ ઇજિેરી પોલીટેકનિક, ડેડી્ાપાડા, નજ. િમ્કદા   ૬૭.૪૦ ૫૭.૦૦ ૬૭.૦૦ ૬૩.૦૦
6 બાગા્ત પોલીટેકનિક, પક્ર્ા, નજ. વલસાડ  ૬૪.૪૦ ૬૦.૬૦ ૬૨.૦૦ ૬૭.૪૦ -
7 પશુપાલિ પોલીટેકનિક, િવસારી ૭૪.૭૦ ૭૪.૮૦ ૭૦.૦૦ ૭૪.૬૦

સરદારકૃણષનગર દાંણતિાડા કૃણષ ્ુણનિણસસિટી
1 કૃનષ પોલીટેકનિક, ખેડબ્રહ્ા, નજ. સાબરકાંઠા ૬૭.૦ ૬૦.૨ ૪૭.૧ ૬૪.૪ - - -
2 કૃનષ પોલીટેકનિક, ડીસા, નજ. બિાસકાંઠા ૭૮.૨ ૬૫.૮ ૬૫.૦ ૬૮.૬ - - -
3 કૃનષ પોલીટેકનિક, અમીરગઢ, નજ. બિાસકાંઠા ૭૪.૨ ૭૩.૬ ૫૮.૨ ૬૫.૪ - - -
4 બાગા્ત પોલીટેકનિક, જગુદણ, નજ. મહેસાણા ૭૧.૪૦ ૫૯.૦ ૬૦.૦ ૬૪.૨ - - -
5 ગૃહ નવજ્ાિ પોલીટેકનિક, સ.કૃ.િગર, નજ.બિાસકાંઠા# ૫૦.૦ ૪૨.૧ ૫૩.૪ - - - -
6 પશુપાલિ પોલીટેકનિક, સ.કૃ.િગર, નજ. બિાસકાંઠા ૭૭.૬ ૬૬.૦ ૬૫.૪ ૭૩.૮ - - -

કામધેનુ ્ુણનિણસસિટી
1 પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મહેતાપુરા, ક્હંમતિગર (અંગભૂત) ૭૫.૮૦ ૭૫.૨૦ ૬૯.૬૦ ૭૫.૬૦ ૫૪.૦૦ - -
2 પશુપાલિ પોલીટેકનિક, ખડસલી, 

નજ. અમરેલી (સંલગ્ન) +
ફ્ી સીટ ૫૨.૮૦ ૬૯.૮૦ ૫૯.૪૦ ૬૧.૦૦ - - -

પેમેનટ સીટ ૪૯.૦૦ - - ૫૬.૬૦ - - -
3 િવસજ્કિ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મુ.રણછોડપુરા,  પો. દેવપુરા, 

તા. નવજાપુર, નજ. મહેસાણા (સંલગ્ન)
આ વષષે ચાલુ થ્ેલ છે.

4 કેશવમ્ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, મુ.છાપી, તા. ઇડર,  નજ. સાબરકાંઠા 
(સંલગ્ન)

આ વષષે ચાલુ થ્ેલ છે.

5 વૃંદાવિ પશુપાલિ પોલીટેકનિક, અશ્વમેઘ કોમપલેક્ષ, ટાવર ચોક, મુ. 
જસદણ, નજ. રાજકોટ (સંલગ્ન)

આ વષષે ચાલુ થ્ેલ છે.

6 ક્રધધી પશુપાલિ પોલીટેકનિક, ચંદ્રિગર સોસા્ટી, મોતીપુરા, તા. 
ક્હંમતિગર,  નજ. સાબરકાંઠા (સંલગ્ન)

આ વષષે ચાલુ થ્ેલ છે.

# ફકત બહેિો માટે    
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Ãkrhrþü-y

         «{kýÃkºk ¢{ktf :...............................
.

økwshkík hkßÞ 
(Ãkrhrþü-y)

økwshkík Mkhfkh nuX¤ Lkkufheyku íku{s þiûkrýf MktMÚkkyku{kt «ðuþ {kxu 
rçkLk yLkk{ík fûkkLkk ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkkouLkk W{uËðkhkuLku yLkk{íkLkku ÷k¼ ÷uðk {kxuLkwt

«{kýÃkºk
(Vfík økwshkík Mkhfkh nuX¤Lkk ÷k¼ku {kxu)

 ykÚke «{krýík fhðk{kt ykðu Au fu, ©e / ©e{íke / fw{khe............................................................... 
©e........................................................Lkk Ãkwºk / Ãkwºke Au. íkuyku økk{ / Lkøkh.......................................... 
íkk÷wfku.................................................rsÕ÷ku.............................................................Lkk hnuðkMke 
Au. íkuykuLku økwshkík MkhfkhLkk Mkk{krsf LÞkÞ yLku yrÄfkheíkk rð¼køkLkk íkk. 06-0Ãk-h016Lkk Xhkð ¢{ktf : 
MkþÃk/1hh016 / h71436/y Úke çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ Xhkð yLku yk ytøku rLkÄkoheík Lkerík {kxuLkk ð¾íkku ð¾íkLkk 
Xhkðku {wsçk rçkLk yLkk{ík fûkkLkk ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøko ÃkifeLkk Au. 

 yk «{kýÃkºk [k÷w LkkýktfeÞ ð»ko Mkrník ºký ð»ko MkwÄe {kLÞ hnuþu. 

MÚk¤ :         Mkne : 

íkkhe¾ :        Lkk{ : 

        nkuÆku : 

(f[uheLkwt hkWLz Mke÷)      (f[uheLkk rMk¬k Mkrník)

hsw fhu÷ ykÄkhku : 

(1)

(h)

(3)

Vkuxku





www.aau.in

www.sdau.in

www.jau.in

www.nau.in

www.ku-guj.org

ykýtË f]r»k  ÞwrLkðrMkoxe

ykýtË - 388 110

LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðrMkoxe

 LkðMkkhe - 396 450

MkhËkhf]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k  ÞwrLkðrMkoxe

MkhËkh f]r»kLkøkh - 38Ãk Ãk06

sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðrMkoxe

sqLkkøkZ - 36h 001

fk{ÄuLkw ÞwrLkðrMkoxe

økktÄeLkøkh - 38h 010
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