કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી કોલેજ,
આણંદ કૃષિ યષુ નવષસિટી, ગોધરા

કૃષિ ઈજનેરીના વોકેશનલ કોિષમાં પ્રવેશ અંગે ની જાહેરાત
અભ્યાસક્રમન ંુ નામ:

વોકેશનલ કોિષ ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલોજી

સમયગાળો

૬ માસનો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

અભ્યાસક્રમન ંુ સ્થાન અને વધ ુ માહહતી માટે

કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ , આકૃય,ુ ગોધરા.

સંપકષ માટેન ંુ સ્થળ

દાહોદ રોડ, ધોળાકુ વા, ગોધરા – ૩૮૯૦૦૧.
ફોન નંબર: ૦૨૬૭૨-૨૬૫૦૨૭, ૨૬૫૧૨૮
વેબસાઈટ: www.aau.in/latest news

ઉંમર:

ુ ી હોવી
૧૦/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ ૧૫ થી ૪૦ વિષ સધ
જોઈએ

શૈક્ષણણક લાયકાત

ધોરણ ૧૦ (દસ) પાસ.

પ્રવેશ ક્ષમતા

૩૦ બેઠકો

અનામત બેઠકો

ુ રાત સરકારશ્રીના પ્રવતષમાન ષનયમોનસ
ુ ાર
ગજ

અરજીફોમષ તેમજ માહહતી પસ્ુ સ્તકા

અરજી પત્ર અને સ ૂણિપત્ર રૂબરૂમાં

મેળવવાની ષવગત

ભરવાથી મળી શકશે તેમજ યષુ નવષસિટી વેબસાઈટ

રૂ. ૫૦/- રોકડા

www.aau.in ઉપરથી ઉમેદવાર ફોમષ ડાઉનલોડ કરીને
અત્રેની કિેરીમાં રૂ!૫૦/- રોકડા સાથે જમા કરી શકશે.
અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ:

૧૦/૦૩/૨૦૨૨

ુ બ જે ઉમેદવારોએ ફોમષ ભરે લ છે તેઓને ફરીથી ફોમષ
નોંધ:૧) અગાઉ આપવામાં આવેલ જાહેરાત મજ
ભરવાની જરૂહરયાત નથી.૨) મેરીટ યાદી તેમજ પ્રવેશ અંગે ની અન્ય માહહતી સમયાંતરે યષુ નવષસિટી
વેબસાઈટ ઉપર મ ૂકવામાં આવશે.
આિાયષ અને ડીન

વોકેશનલ કોિષ ઓન કષૃ િ ઈજનેરી અને ટેકનૉલોજી

માહિતી પસ્ુ તતકા

કષૃ િ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ,
આણંદ કષૃ િ યષુ નવષસિટી,
દાહોદ રોડ, ધોળા કવ
ૂ ા, ગોધરા-૩૮૯ ૦૦૧
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વોકેશનલ કોિષ ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનૉલોજી
કૃષિ કાર્યો માટે મજુરોની ખોટ પડી રિી છે જેથી સમર્યસર ખેતીના કામકાજ પ ૂરા ના
થવાથી

ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર પડી રિેલ છે . અને ખેતીની આવક ઓછી થઈ રિેલ

છે .એવા સંજોગોમાં

કૃષિ કાર્યો ર્યાંત્રીકીકરણ કર્યાા

અપનાવતા કૃષિ ઓજારોના રખરખાવ અને

ષસવાર્ય છુટકો નથી. કૃષિ ર્યાંષત્રકીકરણ

ઉત્પાદન ગ્રામીણ તતરે કરવા માટે

ઉપરોકત

વોકેશનલ કોસાન ુ ં આર્યોજન કરવામાં આવે છે . કૃષિ માટે વરસાદના પાણીનુ ં ધણુજ મિત્વ છે .
આથી પાણીનુ ં રક્ષણ અને સારી રીતે તેનો સંચર્ય અને ઉપર્યોગ કરી ખેતીની આવક વધારી
શકાર્ય.
(૧) ઉદે શ: ભષવષ્ર્યમાં કૃષિ ક્ષેત્રે ર્યાંષત્રકીકરણ

અને વરસાદ ના પાણી ના આર્યોજન ને જોતા

રોજગારી ની ષવપુલ તકો રિેલી છે તે માટે કુશળ (તકીલ્ડ) વ્ર્યહકતઓ તૈર્યાર કરવા માટે .
(ર) સ્થળ: કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી કોલેજ આણંદ કૃષિ યુષનવસષસિહટ, ગોધરા.
(૩) ષશક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ: વોકેશનલ કોિા ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી નો તાલીમ
૬ માસ નો પ્રમાણપત્ર અભ્ર્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવશે.
(૪) અરજી ફોમષ:(અ) અરજી પત્રક અને સુચચપત્ર રૂબરૂમાં રૂ! ૫૦/- રોકડાથી મળી જશે. અથવા ઉમેદવાર
યુષનવષસિટીની વેબસાઈટ(www.aau.in) પરથી અરજી પત્રક ડાઉનલોડ કરીને જરૂરી ષવગતો
ભર્યાા બાદ અત્રેની કચેરીમાં રૂ! ૫૦/- રોકડા સાથે જમા કરી શકશે.
(બ) અરજી ફોમા સાથે ઉમેદવારે લાર્યકાત ધરાવતા

ગુણપત્રકોની પ્રમાચણત નકલ(બે),

ઉંમરના પુરાવા માટે શાળા છોડર્યાના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાચણત નકલ જમા કરાવવાની રિેશે.
(ક) ઉમેદવારે અનુસચુ ચત જાષત, અનુસચુ ચત જનજાષત તથા સામાજીક અને શૈક્ષાચણક વગાના
(બક્ષી પંચ) િોર્ય તો તેવી જાષત સબબના જે તે તાલુકાના મામલતદાર / સમાજ કલ્ર્યાણ
અષધકારી /સક્ષમ અષધકારીશ્રીના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાચણત નકલ જમા કરાવવાની રિેશે.
(ડ) સામાજીક
થાર્ય

અને શૈક્ષાચણક

રીતે પછાત વગાની ર૭ % બેઠકોમાં ઉન્નન્નત વગોમાં સમાવેશ

તેવા તે મતલબનુ ં સરકારના સક્ષમ અષધકારીશ્રીનુ સંલગ્ન વિાના

નોન હક્રષમચલર્યર

પ્રમાણપત્રોની નકલ અરજી સાથે રજુ કરવાનુ ં રિેશે.
(પ) પ્રવેશ:- વોકેશનલ કોિા ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી માં પ્રવેશ અંગેની જરુરી
ષવગતો નીચે મુજ
ં બ છે .
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(અ) શૈક્ષાણણક લાયકાત:- વોકેશનલ કોિા ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજીમાં

પ્રવેશ

મેળળવા માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે ઓછામાં ઓછી ધોરણ -૧૦ પાસ ઉપરાંત
નીચે દશાાવેલ વધારાની લાર્યકાત ધરાવતા ઉમેદવારને

પ્રવેશ માટે તેની સામે જણાવ્ર્યા

મુજબ ભારાંક(વેઈટે જ) આપવામાં આવશે. અન્નર્ય અભ્ર્યાસને પ્રવેશ ર્યાદી બનાવવામાં ધ્ર્યાનમાં
લેવાશે નિી.
ક્રમ

વધારાની શૈક્ષાણણક લાયકાત

ભારાંક
(વેઈટે જ)

૧

ધોરણ:૧ર પાસ

૪%

ર

આઈ.ટી.આઈ. પાસ

પ%

૩

ડીપ્લોમા એન્નજીન્નર્યરીંગ

૬%

(બ) ઉંમર:- પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતાં

ઉમેદવારની ઉંમર સત્ર શરુ થવાના હદવસે ૧પ થી ૪૦

વિા સુધીની િોવી જોઈએ.
(ક) અનામત:(૧) પ્રવેશ માટે અનુસચુ ચત જાષત, અનુસચુ ચત જન જાષત, તથા સામાજીક અને શૈક્ષાચણક રીતે
પછાત વગા(બક્ષી પંચ) ઉમેદવારો માટે પ્રવતામાન નીષત ષનર્યમો અનુસાર ૭%, ૧પ%, તથા
ર૭% બેઠકો અનામત રાખવામાં આવશે. આ અનામત બેઠકો માટે પ ૂરતા ઉમેદવાર નહિ મળે
તો સામાન્નર્ય અગ્રતાક્રમ ર્યાદી (જનરલ મેરીટ લીતટ) ક્રમાનુસાર ઉમેદવારને પ્રવેશ આપવામાં
આવશે.
(ર) અનુસચુ ચત જાષત, અનુસચુ ચત જનજાષત

તથા સામાજીક

અને શૈક્ષાચણક

રીતે પછાત

વગા(બક્ષીપંચ)ના ઉમેદવારોએ અનામત જગ્ર્યા પર પ્રવેશ મેળવવા માટે જાષત અંગેન ુ તાલુકા
અને મામલતદાર /જજલ્લા સામાજજક કલ્ર્યાણ અષધકારી /સક્ષામ અષધકારી ને પ્રમાણપત્રો ની
પ્રમાચણત નકલ અરજી ફોમા સાથે રજુ કરવાની રિેશે.
(૩) સામજજક અને શૈક્ષાચણક રીતે પછાત વગાના ર૭% બેઠકોમાં ઉન્નન્નત વગામાં સમાવેશ થતો
ન િોર્ય તેવા સામાજજક

અને શૈક્ષાચણક રીતે પછાત વગાના

ઉમેદવારોએ

ઉન્નન્નત વગામાં

સમાવેશ થતો નથી તે બાબતનુ ં સરકારના સક્ષમ અષધકારીશ્રી નુ ં સંલગ્ન (ચાલુ ) વિાન ુ ં નોન
હક્રમીલીર્યર પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ રિેશે.
ુ ાકાત - પ્રવેશ મેળવવા માટે
(ડ) રૂબરૂ મલ

કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી કોલેજ, ગોધરા ની

કચેરીને મળે લ અરજીઓ પૈકી માન્નર્ય અરજીઓવાળા ઉમેદવારોને ર્યોગ્ર્યતાના ધોરણે તવખચે
મુલાકાતમાટે બોલાવવામાં આવશે . ઈન્નટરવ્યુ ના હદવસે
મુલાકાત, પસંદગી સષમતી ધ્વારા લેવામાં આવશે જેમાં

િાજર રિેલ ઉમેદવારોની રૂબરૂ
પસંદ થર્યેલ ઉમેદવારોને

પ્રવેશ

અપાશે. કૃ.ઈ.ટે.કો, ગોધરાની કચેરીમાં પ્રવેશ ફી ની રકમ તરત જ ભરવાની રિેશ.ે
(ઈ) કોિાન ુ ં સુચારું આર્યોજન થાર્ય તથા અસરકારક રીતે ચલાવવા માટે ઓછામાં ઓછા ૧૦
ષવદ્યાથીઓએ પ્રવેશ લીધેલ જરૂરી િોવો જોઈએ.
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(૬) પ્રવેશની ક્ષમતા:- કોિામાં ૩૦ બેઠકો ભરવામાં આવશે.
(૭) કોિષની ભાિાન ંુ માધ્યમ:- ગુજરાતી
(૮) ધોરણ-૧૦ ગુજરાત રાજ્ર્યની શાળા/બોડા માંથી પાસ કરે લ િોવુ ં જરૂરી છે .
(૯) શારીહરક રીતે ષવકલાંગ િોર્ય એવા ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવો કે ન આપવો તેનો ષનણાર્ય
પ્રવેશ સષમષત કરી શકશે અને સષમષતનો ષનણાર્ય આખરી ગણાશે.
ુ બની પસંદગી સષમતી રહેશે.
પ્રવેશ આપવા માટે ઉમેદવારો ની પસંદગી કરવા માટે નીિે મજ
૧.

ષવતતરણ ષશક્ષણ ષનર્યામકશ્રી આ કૃ યુ, આણંદ

અધ્ર્યક્ષ

૨.

આચાર્યા અને ષવદ્યાશાખાધ્ર્યક્ષ, કૃઈટે કો, ગોધરા

સભ્ર્ય

૩

પ્રાધ્ર્યાપક અને વડાશ્રી એફ.એમ.પી.ઈ ષવભાગ

સભ્ર્ય

૪

એકેડષમક ઇન્નચાર્જ (યુ.જી)

સભ્ર્ય

૫

કોિા ઇન્નચાર્જ એસ.ડબલ્યુ.સી.ઈ

સભ્ર્ય

૬

કોિા ઇન્નચાર્જ એફ.એમ.પી.ઈ

રૂબરૂ મુલાકાત

માટે બોલાવેલ

ઉમેદવારે

સભ્ર્ય સચચવ
રૂબરૂ મુલાકાત

વખતે અરજી ફોમામાં જણાવ્ર્યા

મુજબ અસલ પ્રમાણપત્રો/માકા શીટ રજુ કરવાનુ ં રિેશે.
(૧૦) કોશન મની/ફી/અનામતની રકમ:૧.

કોશન મની (અનામત)*

૧૦૦/-

૨

ઓળખ પત્ર ફી

૫૦/-

૩

ગુણ પત્રક ફી

૫૦/-

૪

પ્રમાણ પત્ર ફી

૫૦/-

૫

પ્રર્યોગ શાળા ફી

૫૦/-

૬

છાત્રાલર્ય અનામત*

૧૦૦/કુ લ ફી

*

સદર અનામતની રકમ

૪૦૦/-

કોિા પુણા થર્યા બાદ તાચલમાથી “ફી રસીદ”બતાવીને

કોલેજમાંથી

પરત મેળવી શક્શે .
છાત્રાલર્ય માટે ની

ફી (ગૃિપષત દ્વારા ષનધાા હરત કરે લ) જ્ર્યારે કોલેજખાતે િોતટે લની

સગવડ િોર્ય અને તાલીમાથી િોતટે લમાં રિેવા માટે ઈચ્છુક િોર્ય ત્ર્યારે લેવામાં આવશે॰
(૧૧) હાજરીના ષનયમો:5

(અ)

તાલીમ વગામાં પ્રવેશ મેળવતા દરે ક તાલીમાથીને અંષતમ પરીક્ષામાં બેસવા માટે

ઓછામાં ઓછી ૮૦ ટકા િાજરી જરૂરી રિેશે.
(બ) માંદગી સબબ તાલીમાથી ૮૦ ટકા િાજરી પ ૂરી કરવામાં ષનષ્ફળ જાર્ય તો તેવા સંજોગોમાં
તાલીમાથી માંદગી સબબનુ ં તજજ્ઞ તબીબ(રજીતટડા મેડીકલ પ્રેકટીતનર)નુ ં પ્રમાણપત્ર તાલીમ
કેન્નરને રજુ કરે તો ૫ ટકા સુધીની ખ ૂટતી િાજરીમાં છૂટછાટ તાલીમ કેન્નરના વડાશ્રી આપી શકશે.
જ્ર્યારે આ સબબની ૫ ટકાથી વધુ પરં ત ુ ૧૦ ટકા ગેરિાજર િોર્ય તેવા હકતસામાં તાલીમ કેન્નરના
વડાશ્રીએ માંદગીની વાતતષવકતા ચકાસીને તે તાલીમાથીને અંષતમ પરીક્ષામાં બેસવા દે વા/ ન
દે વાની તપષ્ટ ભલામણ ષવતતરણ ષશક્ષણ ષનર્યામકશ્રીને કરવાની રિેશ.ે ષવતતરણ ષશક્ષણ
ષનર્યામકશ્રીને આવા હકતસાઓમાં તાલીમાથીને પરીક્ષામાં બેસવા દે વા/ન દે વાની મંજૂરી
આપવાની સંપ ૂણા સત્તા રિેશે.
(૧૨) સામાન્ય ષનયમો:
(અ) પ્રવેશ મેળવ્ર્યા બાદ ઉમેદવારે સરકાર માન્નર્ય તબીબ પાસેથી શારીહરક સક્ષમતાનુ ં
પ્રમાણપત્ર એક અઠવાહડર્યામાં રજૂ કરવાનુ ં રિેશે.
(બ) કોઈ પણ તાલીમાથી બીમારી કે ચેપી રોગનો ભોગ બનેલ િોર્ય તો ડોકટરી પ્રમાણપત્ર
ષસવાર્ય વગામાં િાજરી આપી શકાશે નહિ.
(ક) તાલીમાથી એ ષનર્યષમત સમર્યપત્રકમાં િાજરી આપવાની રિેશે. અભ્ર્યાસ દરમ્ર્યાન ષનર્યત
પહરક્ષાઓ ષનર્યત સમર્યે આપવાની રિેશે.
(ડ) તાલીમ દરમ્ર્યાન

કોઈ અંગત ષમલકત

ગુમ થવા અંગે

કે કોઈપણ

અકતમાતની

જવાબદારી તાલીમાથીની પોતાની રિેશે.
(ઈ) જો કોઈ તાલીમાથી તાલીમ દરમ્ર્યાન યુષનવષસિહટની માલ ષમલકતને નુકશાન કરશે તો તે
જે તે તાલીમાથી પાસેથી વસુલાત કરવામાં આવશે.
(ફ) પ્રવેશ મેળવેલ તાલીમાથીને

કેન્નરમાંથી ઓળખપત્ર આપવામાં આવશે. જે તાલીમ

દરમ્ર્યાન જરુર પડે સંબષં ધત અષધકારીને બતાવવાનુ ં રિેશે.
(ગ) યુષનવષસિહટએ નકકી કરે લ ષશતતના બધાજ ષનર્યમોનુ ં તાલીમાથીઓએ ચુતતપણે

પાલન

કરવાનું રિેશે.અને તેમાં વખતોવખત ફેરફાર કરવામાં આવે તો તે તાલીમાથી ને બંધન કરતા
રિેશે.

વોકેશનલ કોિષ ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી
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કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી કોલેજ,
આણંદ કૃષિ યષુ નવષસિહટ, ગોધરા
પ્રવેશ અંગે ન ંુ અરજી ફોમષ
૧

ઉમેદવારનુ ં પ ૂરે પરુ ુ નામ:........................................................................

૨

ષપતા/વાલીનુ ં પુરેપરુ ુ નામ:..................................................................

૩

જે

હકતસામાં

ઉમેદવારના

ષપતા

જજષવત

ન

િોર્ય

ત્ર્યારે

વાલી

સાથેનો

સંબધ
ં ............................
૪

િાલનુ ં સરનામુ:

તાલુકો:
૫

જજલ્લો:

પીનકોડ:

કાર્યમી સરનામુ:

તાલુકો:

જજલ્લો:

પીનકોડ:

રિેઠાણ નો ટે લીફોન નંબર:

મોબાઈલ નંબર:

૬

ઉમેદવારના વતનના જજલ્લાનુ ં નામ:

૭

જન્નમતારીખ( આંકડા તથા શબ્દોમાં):

૮

જાષત/પેટા જાષત:

૯

અનુસચુ ચત જાષત, અનુસચુ ચત જનજાષત, તથા સામાજીક

અને શૈક્ષાચણક

રીતે પછાત વગા

(બક્ષીપંચ)ના િોર્ય તો તેની ષવગત.
૧૦ પહરચણત કે અપહરચણત:
૧૧ શૈક્ષાચણક લાર્યકાત
પાસ કરે લી

પહરક્ષા પાસ કરે લ

પહરક્ષા

બોડષ /યષુ નવષસિટીન ંુ નામ

પહરક્ષા

પહરક્ષામાં

મેળવેલ

પાસ કયાષ ન ંુ ષવગત
વિષ

ધોરણ-૧૦
આઈ.ટી.આઈ.
ધોરણ-૧ર
ડીપ્લોમા એન્જી
તાલીમાથી ની બાહેંધરી
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ુ
મેળવેલ ગણ

ટકા

ુ ની
ગણ

આથી હુ ં બાિેધરી આપુ છું કે

જો મને વોકેશનલ કોસા ઓન કૃષિ ઈજનેરી

અભ્ર્યાસક્રમમાં દાખલ કરવામાં આવશે તો હુ ં કબુલાત આપુ છું કે

જે કોઈ ષનર્યમો કે ધારા

ધોરણ કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી કોલેજ માટે િાલ અમલમાં છે અથવા ભષવષ્ર્યમાં
કરવામાં આવશે તે બધાનુ ં હુ ં તાલીમાથી

િોઉં ત્ર્યાં સુધી પાલન કરવા બંધાઉ છું. કેન્નરના

ષનર્યષમત સંચાલન કે ષશતત ને બાદ્ય કરે તેવ ુ ં કોઈ પણ કાર્યા હુ ં કેન્નરની અંદર કે બિાર કરીશ
નહિ.
ઉમેદવારની સહિ..............
ે રી
ઉમેદવારના ષપતા/વાલીએ આપવાની બાંહધ
આથી હુ ં બાિેંધરી આપુ ં છું કે જો મારા પુત્ર/પુત્રી/પાલ્ર્ય ને વોકેશનલ કોસા ઓન કૃષિ
ઈજનેરી

અભ્ર્યાસક્રમમાં દાખલ કરવામાં આવશે તો કેન્નરની

અંદર કે બિાર મારા

ુ ં માટે હુ ં જવાબદાર
પુત્ર/પુત્રી/પાલ્ર્યની તમામ પ્રકારની વતાણક

છું તેમજ તેની /તેણીની

ું બરાબર ન િોર્ય અથવા અભ્ર્યાસક્રમમાં િાજરી ધટશે તો સંતથા જે પગલા લેશે તે
વતાણક
મને મંજુર છે .
તારીખ:
સ્થળ:ઉમેદવારના ષપતા/વાલીની સહિ..............
૧૨. અરજી ફોમષ સાથે સામેલ કરવાની ષવગતો:
૧. શાળા છોડર્યાના પ્રમાણપત્રની નકલ.
ર. ધોરણ:૧૦ પહરક્ષાની માકા શીટ

ની તેમજ અન્નર્ય શૈક્ષાચણક

લાર્યકાતના

પ્રમાણપત્રોની

પ્રમાચણત નકલ
૩. ઉમેદવાર અનુસચુ ચત જાષત/જન જાષત/ સામાજજક અને શૈક્ષાચણક
વગા(બક્ષીપંચ)ના િોર્ય તો તેવી જાષતના જે તે

રીતે પછાત

જજલ્લાના સમાજકલ્ર્યાણ અષધકારી અથવા

મામલતદાર /સક્ષામ અષધકારીશ્રીના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ.
૪. સામાજજક અને શૈક્ષાચણક રીતે પછાત વગા(બક્ષીપંચ) વગા ના ઉમેદવારોએ ઉન્નન્નત વગામાં
સમાવેશ થતો નથી. તે મુજબનુ ં

સરકારના સક્ષમ અષધકારીશ્રીના સંલગ્ન વિા ના

પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ
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