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

કષૃ િ 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
૦૪/૦૮/૨૦૨૨ના 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

અરજી ફોમષ 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:

૦૪/૦૮/૨૦૨૨

ુ બ જે ઉમેદવારોએ ફોમષ ભરે લ છે
નોંધ:૧) અગાઉ આપવામાં આવેલ તા:૧૫/૦૬/૨૦૨૨ જાહેરાત મજ
તેઓને ફરીથી ફોમષ 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 કૃષિ ઈજનેરી અને ટે કનોલોજી
કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ,
આણંદ કષૃ િ યષુ નવષસિહટ, ગોધરા
પ્રવેશ અંગેન ંુ અરજી ફોમષ
૧

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

૨

પિતા/વાલીનુ ું પુરેપરુ ુ નામ:..................................................................

૩

જે

કિસ્સામાું

ઉમેદવારના

પિતા

જિપવત

ન

હોય

ત્યારે

વાલી

સાથેનો

સુંબધ
ું ............................
૪

હાલનુ ું સરનામુ:

તાલુિો:
૫

જિલ્લો:

િીનિોડ:

િાયમી સરનામુ:

તાલુિો:

જિલ્લો:

િીનિોડ:

રહેઠાણ નો ટે લીફોન નુંબર:

મોબાઈલ નુંબર:

૬

ઉમેદવારના વતનના જિલ્લાનુ ું નામ:

૭

િન્મતારીખ( આંિડા તથા શબ્દોમાું):

૮

જાપત/િેટા જાપત:

૯

અનુસચુ િત જાપત, અનુસચુ િત િનજાપત, તથા સામાજીિ

અને શૈક્ષાચણિ

રીતે િછાત વર્ગ

(બક્ષીિુંિ)ના હોય તો તેની પવર્ત.
૧૦ િકરચણત િે અિકરચણત:
૧૧ શૈક્ષાચણિ લાયિાત
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
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ુ
મેળવેલ ગણ

ટકા

ુ ની
ગણ

તાલીમાથી ની બાહેંધરી
આથી હુ ું બાહેધરી આપુ છું િે

િો મને વોિેશનલ િોસગ ઓન કૃપિ ઈિનેરી

અભ્યાસક્રમમાું દાખલ િરવામાું આવશે તો હુ ું િબુલાત આપુ છું િે

જે િોઈ પનયમો િે ધારા

ધોરણ કૃપિ ઈિનેરી અને ટે િનોલોજી િોલેિ માટે હાલ અમલમાું છે અથવા ભપવષ્યમાું
િરવામાું આવશે તે બધાનુ ું હુ ું તાલીમાથી

હોઉં ત્યાું સુધી િાલન િરવા બુંધાઉ છું. િેન્રના

પનયપમત સુંિાલન િે પશસ્ત ને બાદ્ય િરે તેવ ુ ું િોઈ િણ િાયગ હુ ું િેન્રની અંદર િે બહાર િરીશ
નકહ.
ઉમેદવારની સકહ..............
ે રી
ઉમેદવારના ષપતા/વાલીએ આપવાની બાંહધ
આથી હુ ું બાહેંધરી આપુ ું છું િે િો મારા પુત્ર/પુત્રી/િાલ્ય ને વોિેશનલ િોસગ ઓન કૃપિ
ઈિનેરી

અભ્યાસક્રમમાું દાખલ િરવામાું આવશે તો િેન્રની

અંદર િે બહાર મારા

ુ ું માટે હુ ું િવાબદાર
પુત્ર/પુત્રી/િાલ્યની તમામ પ્રિારની વતગુંિ

છું તેમિ તેની /તેણીની

ુું બરાબર ન હોય અથવા અભ્યાસક્રમમાું હાિરી ધટશે તો સુંસ્થા જે િર્લા લેશે તે
વતગુંિ
મને મુંજુર છે .
તારીખ:
સ્થળ:ઉમેદવારના પિતા/વાલીની સકહ..............
૧૨. અરજી ફોમષ સાથે સામેલ કરવાની ષવગતો:
૧. શાળા છોડયાના પ્રમાણિત્રની નિલ.
ર. ધોરણ:૧૦ િકરક્ષાની માિગ શીટ

ની તેમિ અન્ય શૈક્ષાચણિ

લાયિાતના

પ્રમાણિત્રોની

પ્રમાચણત નિલ
૩. ઉમેદવાર અનુસચુ િત જાપત/િન જાપત/ સામાજિિ અને શૈક્ષાચણિ
વર્ગ(બક્ષીિુંિ)ના હોય તો તેવી જાપતના જે તે

રીતે િછાત

જિલ્લાના સમાિિલ્યાણ અપધિારી અથવા

મામલતદાર /સક્ષામ અપધિારીશ્રીના પ્રમાણિત્રની પ્રમાચણત નિલ.
૪. સામાજિિ અને શૈક્ષાચણિ રીતે િછાત વર્ગ(બક્ષીિુંિ) વર્ગ ના ઉમેદવારોએ ઉન્ન્ત વર્ગમાું
સમાવેશ થતો નથી. તે મુિબનુ ું

સરિારના સક્ષમ અપધિારીશ્રીના સુંલગ્ન વિગ ના

પ્રમાણિત્રની પ્રમાચણત નિલ
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વોકેશનલ કોિષ ઓન કષૃ િ ઈજનેરી અને ટેકનૉલોજી

માકહતી પસ્ુ સ્તિા

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
કૃપિ િાયો માટે મજુરોની ખોટ િડી રહી છે જેથી સમયસર ખેતીના િામિાિ પ ૂરા ના
થવાથી

ઉત્િાદન ઉિર માઠી અસર િડી રહેલ છે . અને ખેતીની આવિ ઓછી થઈ રહેલ

છે .એવા સુંિોર્ોમાું

કૃપિ િાયો યાુંત્રીિીિરણ િયાગ

અિનાવતા કૃપિ ઓજારોના રખરખાવ અને

પસવાય છટિો નથી. કૃપિ યાુંપત્રિીિરણ

ઉત્િાદન ગ્રામીણ સ્તરે િરવા માટે

ઉિરોિત

વોિેશનલ િોસગન ુ ું આયોિન િરવામાું આવે છે . કૃપિ માટે વરસાદના િાણીનુ ું ધુંુિ મહત્વ છે .
આથી િાણીનુ ું રક્ષણ અને સારી રીતે તેનો સુંિય અને ઉિયોર્ િરી ખેતીની આવિ વધારી
શિાય.
(૧) ઉદે શ: ભપવષ્યમાું કૃપિ ક્ષેત્રે યાુંપત્રિીિરણ

અને વરસાદ ના િાણી ના આયોિન ને િોતા

રોિર્ારી ની પવપુલ તિો રહેલી છે તે માટે કુશળ (સ્િીલ્ડ) વ્યકિતઓ તૈયાર િરવા માટે .
(ર) સ્થળ: કૃપિ ઈિનેરી અને ટે િનોલોજી િોલેિ આણુંદ કૃપિ યુપનવસપસિકટ, ર્ોધરા.
(૩) ષશક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ: વોિેશનલ િોિગ ઓન કૃપિ ઈિનેરી અને ટે િનોલોજી નો તાલીમ
૬ માસ નો પ્રમાણિત્ર અભ્યાસક્રમ િલાવવામાું આવશે.
(૪) અરજી ફોમષ:(અ) અરજી િત્રિ અને સુચિિત્ર રૂબરૂમાું રૂ! ૫૦/- રોિડાથી મળી િશે. અથવા ઉમેદવાર
યુપનવપસિટીની વેબસાઈટ(www.aau.in) િરથી અરજી િત્રિ ડાઉનલોડ િરીને િરૂરી પવર્તો
ભયાગ બાદ અત્રેની િિેરીમાું રૂ! ૫૦/- રોિડા સાથે િમા િરી શિશે.
(બ) અરજી ફોમગ સાથે ઉમેદવારે લાયિાત ધરાવતા

ગુણિત્રિોની પ્રમાચણત નિલ(બે),

ઉંમરના પુરાવા માટે શાળા છોડયાના પ્રમાણિત્રોની પ્રમાચણત નિલ િમા િરાવવાની રહેશ.ે
(િ) ઉમેદવારે અનુસચુ િત જાપત, અનુસચુ િત િનજાપત તથા સામાજીિ અને શૈક્ષાચણિ વર્ગના
(બક્ષી િુંિ) હોય તો તેવી જાપત સબબના જે તે તાલુિાના મામલતદાર / સમાિ િલ્યાણ
અપધિારી /સક્ષમ અપધિારીશ્રીના પ્રમાણિત્રોની પ્રમાચણત નિલ િમા િરાવવાની રહેશ.ે
(ડ) સામાજીિ
થાય

અને શૈક્ષાચણિ

રીતે િછાત વર્ગની ર૭ % બેઠિોમાું ઉન્ન્ત વર્ોમાું સમાવેશ

તેવા તે મતલબનુ ું સરિારના સક્ષમ અપધિારીશ્રીનુ સુંલગ્ન વિગના

નોન કક્રપમચલયર

પ્રમાણિત્રોની નિલ અરજી સાથે રજુ િરવાનુ ું રહેશે.
(પ) પ્રવેશ:- વોિેશનલ િોિગ ઓન કૃપિ ઈિનેરી અને ટે િનોલોજી માું પ્રવેશ અંર્ેની િરુરી
પવર્તો નીિે મુિ
ું બ છે .
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(અ) શૈક્ષાણણક લાયકાત:- વોિેશનલ િોિગ ઓન કૃપિ ઈિનેરી અને ટે િનોલોજીમાું

પ્રવેશ

મેળળવા માટે અરજી િરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે ઓછામાું ઓછી ધોરણ -૧૦ િાસ ઉિરાુંત
નીિે દશાગવેલ વધારાની લાયિાત ધરાવતા ઉમેદવારને

પ્રવેશ માટે તેની સામે િણાવ્યા

મુિબ ભારાુંિ(વેઈટે િ) આિવામાું આવશે. અન્ય અભ્યાસને પ્રવેશ યાદી બનાવવામાું ધ્યાનમાું
લેવાશે નહી.
ક્રમ

વધારાની શૈક્ષાણણક લાયકાત

ભારાંક
(વેઈટે જ)

૧

ધોરણ:૧ર િાસ

૪%

ર

આઈ.ટી.આઈ. િાસ

િ%

૩

ડીપ્લોમા એન્જીન્યરીંર્

૬%

(બ) ઉંમર:- પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતાું

ઉમેદવારની ઉંમર સત્ર શરુ થવાના કદવસે ૧િ થી ૪૦

વિગ સુધીની હોવી િોઈએ.
(ક) અનામત:(૧) પ્રવેશ માટે અનુસચુ િત જાપત, અનુસચુ િત િન જાપત, તથા સામાજીિ અને શૈક્ષાચણિ રીતે
િછાત વર્ગ(બક્ષી િુંિ) ઉમેદવારો માટે પ્રવતગમાન નીપત પનયમો અનુસાર ૭%, ૧િ%, તથા
ર૭% બેઠિો અનામત રાખવામાું આવશે. આ અનામત બેઠિો માટે પ ૂરતા ઉમેદવાર નકહ મળે
તો સામાન્ય અગ્રતાક્રમ યાદી (િનરલ મેરીટ લીસ્ટ) ક્રમાનુસાર ઉમેદવારને પ્રવેશ આિવામાું
આવશે.
(ર) અનુસચુ િત જાપત, અનુસચુ િત િનજાપત

તથા સામાજીિ

અને શૈક્ષાચણિ

રીતે િછાત

વર્ગ(બક્ષીિુંિ)ના ઉમેદવારોએ અનામત િગ્યા િર પ્રવેશ મેળવવા માટે જાપત અંર્ેન ુ તાલુિા
અને મામલતદાર /જિલ્લા સામાજિિ િલ્યાણ અપધિારી /સક્ષામ અપધિારી ને પ્રમાણિત્રો ની
પ્રમાચણત નિલ અરજી ફોમગ સાથે રજુ િરવાની રહેશે.
(૩) સામજિિ અને શૈક્ષાચણિ રીતે િછાત વર્ગના ર૭% બેઠિોમાું ઉન્ન્ત વર્ગમાું સમાવેશ થતો
ન હોય તેવા સામાજિિ

અને શૈક્ષાચણિ રીતે િછાત વર્ગના

ઉમેદવારોએ

ઉન્ન્ત વર્ગમાું

સમાવેશ થતો નથી તે બાબતનુ ું સરિારના સક્ષમ અપધિારીશ્રી નુ ું સુંલગ્ન (િાલુ ) વિગન ુ ું નોન
કક્રમીલીયર પ્રમાણિત્ર રજુ િરવાનુ રહેશે.
ુ ાકાત - પ્રવેશ મેળવવા માટે
(ડ) રૂબરૂ મલ

કૃપિ ઈિનેરી અને ટે િનોલોજી િોલેિ, ર્ોધરા ની

િિેરીને મળે લ અરજીઓ િૈિી માન્ય અરજીઓવાળા ઉમેદવારોને યોગ્યતાના ધોરણે સ્વખિે
મુલાિાતમાટે બોલાવવામાું આવશે . ઈન્ટરવ્યુ ના કદવસે
મુલાિાત, િસુંદર્ી સપમતી ધ્વારા લેવામાું આવશે જેમાું

હાિર રહેલ ઉમેદવારોની રૂબરૂ
િસુંદ થયેલ ઉમેદવારોને

પ્રવેશ

અિાશે. કૃ.ઈ.ટે .િો, ર્ોધરાની િિેરીમાું પ્રવેશ ફી ની રિમ તરત િ ભરવાની રહેશે.
(ઈ) િોિગન ુ ું સુિારુું આયોિન થાય તથા અસરિારિ રીતે િલાવવા માટે ઓછામાું ઓછા ૧૦
પવદ્યાથીઓએ પ્રવેશ લીધેલ િરૂરી હોવો િોઈએ.
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(૬) પ્રવેશની ક્ષમતા:- િોિગમાું ૩૦ બેઠિો ભરવામાું આવશે.
(૭) કોિષની ભાિાન ંુ માધ્યમ:- ગુિરાતી
(૮) ધોરણ-૧૦ ગુિરાત રાજ્યની શાળા/બોડગ માુંથી િાસ િરે લ હોવુ ું િરૂરી છે .
(૯) શારીકરિ રીતે પવિલાુંર્ હોય એવા ઉમેદવારોને પ્રવેશ આિવો િે ન આિવો તેનો પનણગય
પ્રવેશ સપમપત િરી શિશે અને સપમપતનો પનણગય આખરી ર્ણાશે.
ુ બની પસંદગી સષમતી રહેશે.
પ્રવેશ આપવા માટે ઉમેદવારો ની પસંદગી કરવા માટે નીિે મજ
૧.

પવસ્તરણ પશક્ષણ પનયામિશ્રી આ કૃ યુ, આણુંદ

અધ્યક્ષ

૨.

આિાયગ અને પવદ્યાશાખાધ્યક્ષ, કૃઈટે િો, ર્ોધરા

સભ્ય

૩

પ્રાધ્યાિિ અને વડાશ્રી એફ.એમ.િી.ઈ પવભાર્

સભ્ય

૪

એિેડપમિ ઇન્િાર્જ (યુ.જી)

સભ્ય

૫

િોિગ ઇન્િાર્જ એસ.ડબલ્યુ.સી.ઈ

સભ્ય

૬

િોિગ ઇન્િાર્જ એફ.એમ.િી.ઈ

રૂબરૂ મુલાિાત

માટે બોલાવેલ

ઉમેદવારે

સભ્ય સચિવ
રૂબરૂ મુલાિાત

વખતે અરજી ફોમગમાું િણાવ્યા

મુિબ અસલ પ્રમાણિત્રો/માિગ શીટ રજુ િરવાનુ ું રહેશે.
(૧૦) કોશન મની/ફી/અનામતની રકમ:૧.

િોશન મની (અનામત)*

૧૦૦/-

૨

ઓળખ િત્ર ફી

૫૦/-

૩

ગુણ િત્રિ ફી

૫૦/-

૪

પ્રમાણ િત્ર ફી

૫૦/-

૫

પ્રયોર્ શાળા ફી

૫૦/-

૬

છાત્રાલય અનામત*

૧૦૦/કુ લ ફી

*

સદર અનામતની રિમ

૪૦૦/-

િોિગ પુણગ થયા બાદ તાચલમાથી “ફી રસીદ”બતાવીને

િોલેિમાુંથી

િરત મેળવી શક્શે .
છાત્રાલય માટે ની

ફી (ગૃહિપત દ્વારા પનધાગ કરત િરે લ) જ્યારે િોલેિખાતે હોસ્ટે લની

સર્વડ હોય અને તાલીમાથી હોસ્ટે લમાું રહેવા માટે ઈચ્છિ હોય ત્યારે લેવામાું આવશે॰
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(૧૧) હાજરીના ષનયમો:(અ)

તાલીમ વર્ગમાું પ્રવેશ મેળવતા દરે િ તાલીમાથીને અંપતમ િરીક્ષામાું બેસવા માટે

ઓછામાું ઓછી ૮૦ ટિા હાિરી િરૂરી રહેશે.
(બ) માુંદર્ી સબબ તાલીમાથી ૮૦ ટિા હાિરી પ ૂરી િરવામાું પનષ્ફળ જાય તો તેવા સુંિોર્ોમાું
તાલીમાથી માુંદર્ી સબબનુ ું તિજ્ઞ તબીબ(રજીસ્ટડગ મેડીિલ પ્રેિટીસ્નર)નુ ું પ્રમાણિત્ર તાલીમ
િેન્રને રજુ િરે તો ૫ ટિા સુધીની ખ ૂટતી હાિરીમાું છૂટછાટ તાલીમ િેન્રના વડાશ્રી આિી શિશે.
જ્યારે આ સબબની ૫ ટિાથી વધુ િરું ત ુ ૧૦ ટિા ર્ેરહાિર હોય તેવા કિસ્સામાું તાલીમ િેન્રના
વડાશ્રીએ માુંદર્ીની વાસ્તપવિતા િિાસીને તે તાલીમાથીને અંપતમ િરીક્ષામાું બેસવા દે વા/ ન
દે વાની સ્િષ્ટ ભલામણ પવસ્તરણ પશક્ષણ પનયામિશ્રીને િરવાની રહેશ.ે પવસ્તરણ પશક્ષણ
પનયામિશ્રીને આવા કિસ્સાઓમાું તાલીમાથીને િરીક્ષામાું બેસવા દે વા/ન દે વાની મુંજૂરી
આિવાની સુંપ ૂણગ સત્તા રહેશે.
(૧૨) સામાન્ય ષનયમો:
(અ) પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ ઉમેદવારે સરિાર માન્ય તબીબ િાસેથી શારીકરિ સક્ષમતાનુ ું
પ્રમાણિત્ર એિ અઠવાકડયામાું રજૂ િરવાનુ ું રહેશે.
(બ) િોઈ િણ તાલીમાથી બીમારી િે િેિી રોર્નો ભોર્ બનેલ હોય તો ડોિટરી પ્રમાણિત્ર
પસવાય વર્ગમાું હાિરી આિી શિાશે નકહ.
(િ) તાલીમાથી એ પનયપમત સમયિત્રિમાું હાિરી આિવાની રહેશે. અભ્યાસ દરમ્યાન પનયત
િકરક્ષાઓ પનયત સમયે આિવાની રહેશે.
(ડ) તાલીમ દરમ્યાન

િોઈ અંર્ત પમલિત

ગુમ થવા અંર્ે

િે િોઈિણ

અિસ્માતની

િવાબદારી તાલીમાથીની િોતાની રહેશે.
(ઈ) િો િોઈ તાલીમાથી તાલીમ દરમ્યાન યુપનવપસિકટની માલ પમલિતને નુિશાન િરશે તો તે
જે તે તાલીમાથી િાસેથી વસુલાત િરવામાું આવશે.
(ફ) પ્રવેશ મેળવેલ તાલીમાથીને

િેન્રમાુંથી ઓળખિત્ર આિવામાું આવશે. જે તાલીમ

દરમ્યાન િરુર િડે સુંબપું ધત અપધિારીને બતાવવાનુ ું રહેશે.
(ર્) યુપનવપસિકટએ નિિી િરે લ પશસ્તના બધાિ પનયમોનુ ું તાલીમાથીઓએ ચુસ્તિણે

િાલન

િરવાનુું રહેશે.અને તેમાું વખતોવખત ફેરફાર િરવામાું આવે તો તે તાલીમાથી ને બુંધન િરતા
રહેશ.ે

વધ ુ માહહતી માટે સંપકષ કરો
 ડૉ. આર. સી. સાળં ખે. મદદ. પ્રાદ્યાપક અને કોિષ ઈન્િાર્જ : ૯૬૩૮૦૬૩૨૮૯
 ઈજ. નીરવ સોલંકી, ફોરમૅન ઇન્સ્રક્ટર: ૯૯૨૪૮૮૦૨૪૦
 ઓહફસ: ૦૨૬૭૨- ૨૬૫૦૨૭, ૨૬૫૧૨૮
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