
 

                 કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, 
               આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, ગોધરા 

કૃષિ ઈજનેરીના વોકેશનલ કોિષમા ંપ્રવેશ અંગેની જાહરેાત 
અભ્યાસક્રમનુ ંનામ: વોકેશનલ કોિષ ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી   
સમયગાળો ૬ માસનો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ 
અભ્યાસક્રમનુ ંસ્થાન અને વધ ુમાહહતી માટે 
સપંકષ  માટેનુ ંસ્થળ 

કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ , આકૃય,ુ ગોધરા. 
દાહોદ રોડ, ધોળાકુવા, ગોધરા – ૩૮૯૦૦૧. 
ફોન નબંર: ૦૨૬૭૨-૨૬૫૦૨૭, ૨૬૫૧૨૮ 
વેબસાઈટ: www.aau.in/latest news 

ઉંમર: ૧૦/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ ૧૫ થી ૪૦ વિષ સધુી હોવી 
જોઈએ 

શૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ ૧૦ (દસ) પાસ. 
પ્રવેશ ક્ષમતા ૩૦ બેઠકો 
અનામત બેઠકો ગજુરાત સરકારશ્રીના પ્રવતષમાન ષનયમોનસુાર 
અરજીફોમષ તેમજ માહહતી પસુ્સ્તકા 
મેળવવાની ષવગત 

અરજી પત્ર અને સણૂિપત્ર રૂબરૂમા ં  રૂ. ૫૦/- રોકડા 
ભરવાથી મળી શકશે તેમજ યષુનવષસિટી વેબસાઈટ 
www.aau.in ઉપરથી ઉમેદવાર ફોમષ ડાઉનલોડ કરીને 
અતે્રની કિેરીમા ંરૂ!૫૦/- રોકડા  સાથે જમા કરી શકશે. 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: ૧૦/૦૩/૨૦૨૨ 
નોંધ:૧) અગાઉ આપવામા ંઆવેલ જાહરેાત મજુબ જે ઉમેદવારોએ ફોમષ ભરેલ છે તેઓને ફરીથી ફોમષ 
ભરવાની જરૂહરયાત નથી.૨) મેરીટ યાદી તેમજ પ્રવેશ અંગેની અન્ય માહહતી સમયાતંરે યષુનવષસિટી 
વેબસાઈટ ઉપર મકૂવામા ંઆવશે. 
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વોકેશનલ કોિષ ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનૉલોજી 
 કૃષિ કાર્યો માટે  મજુરોની ખોટ પડી રિી છે જેથી સમર્યસર  ખેતીના કામકાજ પરૂા ના 
થવાથી  ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર પડી રિલે છે. અને ખેતીની આવક ઓછી થઈ રિલે 
છે.એવા સજંોગોમા ં  કૃષિ કાર્યો ર્યાતં્રીકીકરણ કર્યાા  ષસવાર્ય છુટકો નથી. કૃષિ ર્યાષંત્રકીકરણ 
અપનાવતા કૃષિ ઓજારોના રખરખાવ અને  ઉત્પાદન ગ્રામીણ તતરે કરવા માટે  ઉપરોકત 
વોકેશનલ  કોસાન ુ ં આર્યોજન કરવામા ંઆવે છે. કૃષિ માટે વરસાદના પાણીનુ ંધણજુ  મિત્વ છે. 
આથી પાણીનુ ંરક્ષણ  અને  સારી રીતે તેનો સચંર્ય અને ઉપર્યોગ કરી ખેતીની  આવક વધારી 
શકાર્ય. 
 
(૧) ઉદેશ: ભષવષ્ર્યમા ંકૃષિ કે્ષતે્ર  ર્યાષંત્રકીકરણ   અને વરસાદ ના પાણી ના આર્યોજન ને જોતા  
રોજગારી ની ષવપલુ  તકો  રિલેી છે તે માટે કુશળ (તકીલ્ડ) વ્ર્યહકતઓ  તૈર્યાર કરવા  માટે.  
 
(ર) સ્થળ: કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ આણદં કૃષિ યષુનવસષસિહટ, ગોધરા.  
 
(૩) ષશક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ: વોકેશનલ કોિા ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી નો તાલીમ 
૬ માસ નો પ્રમાણપત્ર અભ્ર્યાસક્રમ ચલાવવામા ંઆવશે. 
 
(૪) અરજી ફોમષ:- 
(અ) અરજી પત્રક અન ે સચુચપત્ર રૂબરૂમા ં રૂ! ૫૦/- રોકડાથી મળી જશે. અથવા ઉમેદવાર 
યષુનવષસિટીની વેબસાઈટ(www.aau.in) પરથી અરજી પત્રક ડાઉનલોડ કરીને જરૂરી ષવગતો 
ભર્યાા બાદ અત્રેની કચેરીમા ંરૂ! ૫૦/- રોકડા સાથે જમા કરી શકશે.  
(બ) અરજી ફોમા સાથે ઉમેદવારે લાર્યકાત ધરાવતા  ગણુપત્રકોની પ્રમાચણત નકલ(બે), 
ઉંમરના પરુાવા માટે શાળા છોડર્યાના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાચણત નકલ જમા  કરાવવાની  રિશેે. 
(ક) ઉમેદવારે અનસુચુચત જાષત, અનસુચુચત જનજાષત તથા સામાજીક અને શૈક્ષાચણક વગાના 
(બક્ષી પચં) િોર્ય તો તેવી જાષત સબબના જે તે તાલકુાના મામલતદાર / સમાજ કલ્ર્યાણ 
અષધકારી /સક્ષમ અષધકારીશ્રીના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાચણત નકલ જમા  કરાવવાની  રિશેે. 
(ડ) સામાજીક  અન ેશકૈ્ષાચણક  રીત ેપછાત વગાની ર૭ % બેઠકોમા ંઉન્નન્નત વગોમા ંસમાવેશ 
થાર્ય  તેવા તે મતલબનુ ંસરકારના સક્ષમ અષધકારીશ્રીન ુ  સલંગ્ન વિાના  નોન હક્રષમચલર્યર 
પ્રમાણપત્રોની નકલ અરજી સાથે  રજુ કરવાનુ ંરિશેે. 
 
(પ) પ્રવેશ:- વોકેશનલ કોિા ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી મા ં પ્રવેશ અંગેની જરુરી  
ષવગતો  નીચે મુજંબ છે.   
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(અ) શૈક્ષાણણક લાયકાત:- વોકેશનલ કોિા ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજીમા ં  પ્રવેશ 
મેળળવા માટે  અરજી કરવા ઈચ્છતા  ઉમેદવારે ઓછામા ંઓછી  ધોરણ -૧૦ પાસ  ઉપરાતં  
નીચે દશાાવેલ  વધારાની લાર્યકાત  ધરાવતા ઉમેદવારને  પ્રવેશ માટે તેની સામ ે જણાવ્ર્યા 
મજુબ  ભારાકં(વેઈટેજ) આપવામા ંઆવશે. અન્નર્ય અભ્ર્યાસને પ્રવેશ ર્યાદી બનાવવામા ંધ્ર્યાનમા ં
લેવાશે નિી.  

ક્રમ વધારાની શૈક્ષાણણક લાયકાત ભારાકં 
(વેઈટેજ) 

૧ ધોરણ:૧ર પાસ    ૪% 
ર આઈ.ટી.આઈ. પાસ પ% 
૩ ડીપ્લોમા એન્નજીન્નર્યરીંગ ૬% 

(બ) ઉંમર:- પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ં  ઉમેદવારની ઉંમર સત્ર શરુ થવાના હદવસે  ૧પ થી ૪૦ 
વિા સધુીની િોવી  જોઈએ. 
(ક) અનામત:- 
(૧) પ્રવેશ માટે  અનસુચુચત જાષત, અનસુચુચત જન જાષત, તથા સામાજીક અને શૈક્ષાચણક રીત ે
પછાત વગા(બક્ષી પચં) ઉમેદવારો માટે  પ્રવતામાન નીષત ષનર્યમો અનસુાર ૭%, ૧પ%, તથા 
ર૭% બેઠકો  અનામત રાખવામા ંઆવશે. આ અનામત બેઠકો માટે પરૂતા ઉમેદવાર નહિ મળે  
તો સામાન્નર્ય અગ્રતાક્રમ ર્યાદી (જનરલ મેરીટ લીતટ) ક્રમાનસુાર ઉમેદવારને  પ્રવેશ આપવામા ં
આવશે. 
(ર) અનસુચુચત જાષત, અનસુચુચત જનજાષત  તથા સામાજીક  અને શૈક્ષાચણક  રીતે પછાત 
વગા(બક્ષીપચં)ના ઉમેદવારોએ  અનામત જગ્ર્યા પર પ્રવેશ મેળવવા માટે જાષત અંગેન ુતાલકુા 
અને મામલતદાર /જજલ્લા સામાજજક  કલ્ર્યાણ અષધકારી /સક્ષામ  અષધકારી ને પ્રમાણપત્રો ની 
પ્રમાચણત નકલ અરજી ફોમા  સાથે રજુ કરવાની રિશેે. 
(૩) સામજજક અને શૈક્ષાચણક  રીતે પછાત વગાના  ર૭% બેઠકોમા ં ઉન્નન્નત વગામા ંસમાવેશ થતો 
ન િોર્ય તેવા સામાજજક  અને શૈક્ષાચણક રીતે પછાત વગાના  ઉમેદવારોએ  ઉન્નન્નત વગામા ં
સમાવેશ થતો નથી તે બાબતનુ ંસરકારના સક્ષમ અષધકારીશ્રી નુ ં સલંગ્ન (ચાલ ુ) વિાનુ ંનોન 
હક્રમીલીર્યર પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુરિશેે. 
(ડ) રૂબરૂ મલુાકાત - પ્રવેશ મેળવવા માટે  કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, ગોધરા ની 
કચેરીને મળેલ  અરજીઓ પૈકી માન્નર્ય અરજીઓવાળા ઉમેદવારોને  ર્યોગ્ર્યતાના ધોરણે  તવખચે 
મલુાકાતમાટે બોલાવવામા ં  આવશે .  ઈન્નટરવ્ય ુના હદવસે  િાજર રિલે  ઉમેદવારોની રૂબરૂ 
મલુાકાત, પસદંગી સષમતી ધ્વારા લેવામા ંઆવશે જેમા ં  પસદં થર્યેલ ઉમેદવારોને  પ્રવેશ 
અપાશે. કૃ.ઈ.ટે.કો, ગોધરાની કચેરીમા ંપ્રવેશ ફી ની રકમ  તરત જ ભરવાની રિશેે.  
(ઈ) કોિાન ુ ંસચુારંુ આર્યોજન થાર્ય તથા અસરકારક રીતે ચલાવવા માટે ઓછામા ંઓછા ૧૦ 
ષવદ્યાથીઓએ પ્રવેશ લીધલે જરૂરી િોવો જોઈએ. 
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(૬) પ્રવેશની ક્ષમતા:- કોિામા ં૩૦ બેઠકો ભરવામા ંઆવશે.  
(૭) કોિષની ભાિાનુ ં માધ્યમ:- ગજુરાતી  
 
(૮) ધોરણ-૧૦ ગજુરાત રાજ્ર્યની શાળા/બોડામાથંી પાસ કરેલ િોવુ ંજરૂરી છે.  
 
(૯) શારીહરક રીતે ષવકલાગં િોર્ય એવા ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવો કે ન આપવો તેનો ષનણાર્ય 
પ્રવેશ સષમષત કરી શકશે અને સષમષતનો ષનણાર્ય આખરી ગણાશે.  
પ્રવેશ આપવા માટે ઉમેદવારો ની પસદંગી કરવા માટે નીિે મજુબની પસદંગી સષમતી રહશેે. 

૧. ષવતતરણ ષશક્ષણ ષનર્યામકશ્રી આ કૃ ય,ુ આણદં અધ્ર્યક્ષ 
૨. આચાર્યા અને ષવદ્યાશાખાધ્ર્યક્ષ, કૃઈટેકો, ગોધરા સભ્ર્ય 
૩ પ્રાધ્ર્યાપક અને વડાશ્રી એફ.એમ.પી.ઈ ષવભાગ    સભ્ર્ય 
૪ એકેડષમક ઇન્નચાર્જ (ય.ુજી)               સભ્ર્ય 
૫ કોિા ઇન્નચાર્જ  એસ.ડબલ્ય.ુસી.ઈ               સભ્ર્ય 
૬ કોિા ઇન્નચાર્જ  એફ.એમ.પી.ઈ                  સભ્ર્ય સચચવ 

રૂબરૂ મલુાકાત  માટે બોલાવેલ  ઉમેદવારે  રૂબરૂ મલુાકાત  વખતે અરજી ફોમામા ં જણાવ્ર્યા 
મજુબ  અસલ પ્રમાણપત્રો/માકાશીટ રજુ કરવાનુ ંરિશેે. 

 
 (૧૦) કોશન મની/ફી/અનામતની રકમ:- 

૧.  કોશન મની (અનામત)* ૧૦૦/- 
૨ ઓળખ પત્ર ફી ૫૦/- 
૩ ગણુ પત્રક ફી ૫૦/- 
૪ પ્રમાણ પત્ર ફી ૫૦/- 
૫ પ્રર્યોગ શાળા ફી  ૫૦/- 
૬ છાત્રાલર્ય અનામત*     ૧૦૦/- 

                       કુલ  ફી  ૪૦૦/- 
* સદર અનામતની રકમ  કોિા પણુા થર્યા બાદ તાચલમાથી “ફી રસીદ”બતાવીને  કોલેજમાથંી 
પરત મેળવી શક્શે . 
 છાત્રાલર્ય માટેની  ફી (ગિૃપષત દ્વારા ષનધાાહરત કરેલ) જ્ર્યારે કોલેજખાતે િોતટેલની 
સગવડ િોર્ય અને તાલીમાથી િોતટેલમા ંરિવેા માટે ઈચ્છુક િોર્ય ત્ર્યારે લેવામા ંઆવશે॰  
 
(૧૧) હાજરીના ષનયમો:- 
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(અ)  તાલીમ વગામા ં પ્રવેશ મેળવતા દરેક તાલીમાથીને અંષતમ પરીક્ષામા ં બેસવા માટે 
ઓછામા ંઓછી ૮૦ ટકા િાજરી જરૂરી રિશેે. 
(બ) માદંગી સબબ તાલીમાથી ૮૦ ટકા િાજરી પરૂી કરવામા ંષનષ્ફળ જાર્ય તો તેવા સજંોગોમા ં
તાલીમાથી માદંગી સબબનુ ંતજજ્ઞ તબીબ(રજીતટડા મેડીકલ પ્રેકટીતનર)નુ ંપ્રમાણપત્ર તાલીમ 
કેન્નરને રજુ કરે તો ૫ ટકા સધુીની ખટૂતી િાજરીમા ંછૂટછાટ તાલીમ કેન્નરના વડાશ્રી આપી શકશે. 
જ્ર્યારે આ સબબની ૫ ટકાથી વધ ુપરંત ુ૧૦ ટકા ગેરિાજર િોર્ય તેવા હકતસામા ંતાલીમ કેન્નરના 
વડાશ્રીએ માદંગીની વાતતષવકતા ચકાસીને તે તાલીમાથીને અંષતમ પરીક્ષામા ંબેસવા દેવા/ ન 
દેવાની તપષ્ટ ભલામણ ષવતતરણ ષશક્ષણ ષનર્યામકશ્રીને કરવાની રિશેે. ષવતતરણ ષશક્ષણ 
ષનર્યામકશ્રીને આવા હકતસાઓમા ં તાલીમાથીને પરીક્ષામા ં બેસવા દેવા/ન દેવાની મજૂંરી 
આપવાની સપંણૂા સત્તા રિશેે. 
  
(૧૨) સામાન્ય ષનયમો: 
(અ) પ્રવેશ મેળવ્ર્યા બાદ ઉમેદવારે સરકાર માન્નર્ય તબીબ પાસેથી શારીહરક સક્ષમતાનુ ં
પ્રમાણપત્ર એક અઠવાહડર્યામા ંરજૂ કરવાનુ ંરિશેે. 
(બ) કોઈ પણ  તાલીમાથી બીમારી કે ચેપી રોગનો ભોગ બનેલ િોર્ય તો ડોકટરી પ્રમાણપત્ર 
ષસવાર્ય વગામા ંિાજરી  આપી શકાશે નહિ. 
(ક) તાલીમાથી એ ષનર્યષમત સમર્યપત્રકમા ંિાજરી આપવાની રિશેે. અભ્ર્યાસ દરમ્ર્યાન ષનર્યત 
પહરક્ષાઓ ષનર્યત સમરે્ય આપવાની રિશેે. 
(ડ) તાલીમ દરમ્ર્યાન  કોઈ અંગત ષમલકત  ગમુ થવા અંગે  કે કોઈપણ  અકતમાતની 
જવાબદારી  તાલીમાથીની પોતાની રિશેે. 
(ઈ) જો કોઈ તાલીમાથી તાલીમ દરમ્ર્યાન યષુનવષસિહટની માલ ષમલકતને નકુશાન  કરશે તો તે 
જે તે તાલીમાથી પાસેથી વસલુાત કરવામા ંઆવશ.ે  
(ફ) પ્રવેશ મેળવેલ તાલીમાથીને  કેન્નરમાથંી ઓળખપત્ર આપવામા ં આવશે. જે તાલીમ 
દરમ્ર્યાન જરુર પડે સબંષંધત અષધકારીને બતાવવાનુ ંરિશેે. 
(ગ) યષુનવષસિહટએ નકકી કરેલ ષશતતના બધાજ ષનર્યમોનુ ંતાલીમાથીઓએ ચતુતપણે  પાલન 
કરવાનુ ંરિશેે.અને તેમા ંવખતોવખત ફેરફાર કરવામા ંઆવે તો તે તાલીમાથી ને બધંન કરતા 
રિશેે. 
 
 
 
 
 

વોકેશનલ કોિષ ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી 
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કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, 
આણદં કૃષિ યષુનવષસિહટ, ગોધરા 

 
પ્રવેશ અંગેનુ ંઅરજી ફોમષ 

૧ ઉમેદવારનુ ંપરેૂપરુુ નામ:........................................................................ 
૨ ષપતા/વાલીનુ ંપરેુપરુુ નામ:.................................................................. 
૩ જે હકતસામા ં  ઉમેદવારના ષપતા  જજષવત ન િોર્ય  ત્ર્યારે વાલી સાથેનો 

સબંધં............................ 
૪ િાલનુ ં સરનામ:ુ  

 
 
તાલકુો:                           જજલ્લો:                                  પીનકોડ: 

૫ કાર્યમી સરનામ:ુ 
 
 
તાલકુો:                           જજલ્લો:                                   પીનકોડ:  
રિઠેાણ નો ટેલીફોન નબંર:                               મોબાઈલ નબંર: 

૬ ઉમેદવારના વતનના જજલ્લાનુ ંનામ: 
૭ જન્નમતારીખ( આંકડા તથા શબ્દોમા)ં: 
૮ જાષત/પેટા જાષત: 
૯ અનસુચુચત જાષત, અનસુચુચત જનજાષત, તથા સામાજીક  અને શૈક્ષાચણક  રીતે પછાત વગા 

(બક્ષીપચં)ના િોર્ય  તો તનેી ષવગત. 
૧૦ પહરચણત કે અપહરચણત: 
૧૧ શૈક્ષાચણક લાર્યકાત 

પાસ કરેલી  
પહરક્ષા 

પહરક્ષા પાસ કરેલ 
બોડષ /યષુનવષસિટીનુ ંનામ 

પહરક્ષા 
પાસ કયાષન ુ ં

વિષ 

પહરક્ષામા ં મેળવેલ ગણુની 
ષવગત  
મેળવેલ ગણુ ટકા  

ધોરણ-૧૦     
આઈ.ટી.આઈ.     

ધોરણ-૧ર     
ડીપ્લોમા એન્જી     
તાલીમાથી ની બાહેંધરી 
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 આથી હુ ં બાિધેરી આપ ુ છુ ં કે  જો મને વોકેશનલ કોસા ઓન કૃષિ ઈજનેરી 
અભ્ર્યાસક્રમમા ં  દાખલ કરવામા ંઆવશે તો હુ ં કબલુાત આપ ુછુ ં કે  જે કોઈ ષનર્યમો કે ધારા 
ધોરણ કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ માટે િાલ અમલમા ં છે અથવા ભષવષ્ર્યમા ં 
કરવામા ં આવશે તે બધાનુ ં હુ ં તાલીમાથી  િોઉં ત્ર્યા ં સધુી પાલન કરવા બધંાઉ છુ.ં કેન્નરના 
ષનર્યષમત સચંાલન  કે ષશતત ને  બાદ્ય કરે  તેવુ ંકોઈ પણ કાર્યા હુ ંકેન્નરની અંદર કે બિાર કરીશ 
નહિ. 
       
         ઉમેદવારની સહિ.............. 
ઉમેદવારના ષપતા/વાલીએ આપવાની બાહંધેરી 

 
 આથી હુ ંબાિેંધરી આપુ ં છુ ંકે જો મારા પતુ્ર/પતુ્રી/પાલ્ર્ય ને વોકેશનલ કોસા ઓન કૃષિ 
ઈજનેરી  અભ્ર્યાસક્રમમા ં દાખલ કરવામા ં આવશે તો કેન્નરની  અંદર કે બિાર મારા 
પતુ્ર/પતુ્રી/પાલ્ર્યની તમામ પ્રકારની વતાણુકં માટે હુ ં જવાબદાર  છુ ં તેમજ તેની /તેણીની 
વતાણુકં બરાબર  ન િોર્ય અથવા અભ્ર્યાસક્રમમા ં િાજરી  ધટશે તો સતંથા જે પગલા લેશે તે 
મને મજુંર  છે. 
 
તારીખ: 
સ્થળ:- 
                ઉમેદવારના ષપતા/વાલીની સહિ.............. 
 
૧૨. અરજી  ફોમષ સાથે સામેલ કરવાની  ષવગતો: 
૧. શાળા છોડર્યાના પ્રમાણપત્રની નકલ. 
ર. ધોરણ:૧૦ પહરક્ષાની માકાશીટ  ની તેમજ અન્નર્ય શૈક્ષાચણક  લાર્યકાતના  પ્રમાણપત્રોની 
પ્રમાચણત નકલ 
૩. ઉમેદવાર અનસુચુચત જાષત/જન જાષત/ સામાજજક અને શૈક્ષાચણક  રીતે પછાત 
વગા(બક્ષીપચં)ના િોર્ય તો તેવી જાષતના જે તે  જજલ્લાના સમાજકલ્ર્યાણ અષધકારી અથવા 
મામલતદાર /સક્ષામ અષધકારીશ્રીના  પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ. 
૪. સામાજજક અને શૈક્ષાચણક  રીત ેપછાત વગા(બક્ષીપચં) વગા ના ઉમેદવારોએ ઉન્નન્નત વગામા ં
સમાવેશ થતો નથી. તે મજુબનુ ં  સરકારના સક્ષમ અષધકારીશ્રીના સલંગ્ન વિા ના 
પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ 
 



9 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 


