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વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગ 

શેઠ ડી. એમ. પોલીટેક્નીક ઇન હોટીકલ્ચર 

આણદં કૃષર્ યનુીવષસિટી, મોડલ ફામષ, વડોદરા 
પ્રવેશ અંગેન ું અરજી ફોર્મ 

   

પાસપોટષ  સાઇઝ નો 
તાજેતર નો 
ફોટોગ્રાફ 

૧. ઉમેદવારનુ ં પરેુપરુૂ નામ.................................................................................... 
૨. ષપતા /વાલીનુ ંપરેુપરુૂ નામ................................................................................  

૩. જે કકસ્સામા ંઉમેદવારના ષપતા જીષવત હોય ત્યારે વાલી સાથેનો સબંધં....................... 
૪. કાયમી સરનામુ:ં 

તા.:                          જિલ્લો:                        પીન કોડ:                                         

૫. હાલનુ ંસરનામુ:ં 
તા.:                          જિલ્લો:                        પીન કોડ:                                         

રહઠેાણ નો ટેલીફોન નબંર:                      મોબાઇલ નબંર: 
૬. ઉમેદવાર ના વતનના જીલ્લાનુ ંનામ: 
૭. િન્મતારીખ (આંકડા તથા શબ્દોમા)ં: 
૮. જાષત / પેટા જાષત: 
૯ અનસુચૂચત જાષત, અનસુચૂચત િનજાષત  તથા સામાજિક અને  શૈક્ષણીક રીતે પછાત વગૅ (બક્ષીપચં) ના હોય તો  

તેની ષવગત 

૧૦ પરચણત કે અપરચણત: 
૧૧ શૈક્ષચણક લાયકાત 

પાસ કરેલી પરીક્ષા 
પરીક્ષા પાસ કરેલ બોડષ / 

યનુીવષસિટી ન ુનામ 

પરીક્ષા પાસ  
કયાષન ુ ંવર્ષ 

પરીક્ષામા  મેળવેલ ગણુની ષવગત 

રે્ળવેલ ક લ ગ ણ ટકા(%) 
ધોરણ-૧૦   /  

ધોરણ-૧૨   /  

ર્ાળી તાલીર્તથા 
બાગાયત/કૃષિ ડિપ્લોર્ા 

  /  

સ્નાતક   /  

અન સ્નાતક   /  

૧૨. તર્ારા ષિતા /વાલી  જાહરે સુંસ્થાર્ાું નોકરી  કરે છે. જો "હા" તો જાહરે સુંસ્થાન  નાર્ તથા સરનામ ું ષિતા 
/વાલીનો હોદ્દો લખવો:______________________________________________________________________ 

૧૩. તર્ો સવેતન નોકરી / ધુંધા અથવા અન્ય સુંસ્થા સાથે સુંકળાયેલા છો જો હા હોય તો સુંસ્થાન ું નાર્ અને 
સરનામ ું_______________________________________________________________________________ 
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૧૪.તાલીમાથીની બાહંધેરી 

આથી હ ું બાુંહધેરી આપ  છુ કે જો ર્ને વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગઅભ્યાસક્રર્ ર્ાું 

દાખલ કરવાર્ા આવશે  તો હ ું કબ લાત આપ  છુું કે જે કોઇ ષનયર્ો કે ધારા ધોરણ િોલીટેક્નીક ઇન 

હોટીકલ્ચર કેન્રના સુંચાલન ર્ાટે હાલ અર્લર્ાું છે અથવા ભષવષ્યર્ાું કરવાર્ાું આવશે તે બધાન ું હ ું 

તાલીર્ાથી હોઉં તયાું સ ધી િાલન કરવા બુંધાઉ છુું. કેન્રના ષનયષર્ત સુંચાલન કે ષશસ્તને બાધ આવે તેવ  

કોઇ િણ કાયમ હ ું કેન્ર ની અંદર કે બહાર કરીશ નહી. 

તારીખ: 

સ્થળ:       ઉમેદવાર ની સહી: _____________ 

 

ઉમેદવારના ષપતા / વાલીએ આપવાની બાહંધેરી  

આથી હ ું બાુંહધેરી આપ  છુ કે જો ર્ારા પ ત્ર / પ ત્રી/ િાલ્યને વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ 

ગાડષનીંગઅભ્યાસક્રર્ ર્ાું દાખલ કરવાર્ા આવશે  તો કેન્ર ની અંદર કે બહાર ર્ારા પ ત્ર / પ ત્રી/ 

િાલ્યની તર્ાર્ પ્રકાર ની વતમણકૂ ર્ાટે હ ું જવાબદાર છુું તેર્જ તેની/તેણીની વતમણકૂ બરાબર ન હોય 

અથવા અભ્યાસક્રર્ ર્ાું હાજરી ઘટશે તો સુંસ્થા જે િગલા લેશે તે ર્ને ર્જ ુંર છે.  

તારીખ: 

સ્થળ:       વાલી ની સહી: _____________ 

૧૫.  અરજીફોમષ સાથે સામેલ કરવાની ષવગતો: 

   ૧. શાળા છોિયાના પ્રર્ાણિત્ર ની નકલ. 
   ૨. ધોરણ-૧૦ િરીક્ષાની ર્ાક્શીટ ની તેર્જ અન્ય શૈક્ષણણક લાયકાતનાું પ્રર્ાણત્રોની પ્રર્ાણીત 
 નકલ.  

૩. ઉરે્દવાર અન સણૂચત જાષત / જન જાષત / સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે િછાત વગમ (બક્ષી 
િુંચ)ર્ાું આવતા હોય તો તેવી જાતીના જે તે જજલ્લાના સર્ાજકલ્યાણ અષધકારી અથવા 
ર્ાર્લતદાર / સક્ષર્ અષધકારીશ્રીના પ્રર્ાણિત્ર ની પ્રર્ાણીત નકલ. 

   ૪. સાર્ાજજક અને શકૈ્ષણણક રીતે િછાત વગમ (બુંક્ષી િુંચ) વગમ ના ઉર્ેદવારોએ ઉન્નત વગમર્ાું 
 સર્ાવેશ થતો નથી તે મ જબન ું સરકારનાું સક્ષર્ અષધકારીશ્રીના સુંલગ્ન વિમનાનોન-ક્રીર્ીલેયર
 (િડરષશષ્ઠ-ક) પ્રર્ાણિત્રની પ્રર્ાણીત નકલ. 
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વધ ુમાકહતી માટે સપંકષ  કરો 

 

 

૧. ડૉ. આર. જે. મકવાણા                         મો. ૯૪૨૮૩૨૨૮૬૬ 
   મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
 
૨. શ્રી ડી. એચ. પટેલ                            મો. ૮૮૪૯૮૯૫૮૭૫ 
   સપુરવાઇઝર ઇન્સ્રક્ટર 
 
૩. ઓકફસ : ૦૨૬૫-૨૨૮૧૮૮૦ 
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વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગનો ઉદેશ   

આજના ઉધોગીકરણ અને શહરેીકરણને લીધે પ્રદ િણનો ર્ોટો પ્રશ્ન ઉભો થયેલ છે. આ 

સુંજોગોર્ાું શહરેર્ાું ખાનગી અને જાહરે ક્ષેત્રના નાના-ર્ોટા બગીચાઓન ું ર્હતવ ઘણ ું વધારે છે. 

બગીચાઓ ઉિરાુંત રસ્તાઓની આસિાસ શોભા તથા છાુંયા ર્ાટે વકૃ્ષો હોવા તે િણ એટલ  જ જર રી છે. 

અન ેહવે તો દરેક ર્હાનગરિાલીકાઓ દરેક ર્ોટા શહરેોર્ાું સ દુંર બગીચાઓન ું આયોજન કરે છે અને 

આ બગીચાઓની નીભાવણીન ું કાર્ , નવા બગીચાઓ બનાવવાન ું કાર્ તથા વકૃ્ષોના રોિા તૈયાર કરી 

ઉછેરવા એ કાર્ોના જાણકાર એવા ક શળ  લેન્િ સ્કેિરની ખાસ જર ડરયાત રહ ે છે. િરુંત   સહલેાઇથી 

આવી તાલીર્ન ર્ળવાના અભાવે ટે્રઇન લેન્િ સ્કેિર ર્ળતા નથી. આથી આ કેન્ર ખાતે  લેન્િ સ્કેિીંગ 

કાર્ની પ્રાયોગીક ર્ાડહતી ર્ળે અને ક શળ ર્ાણસો તૈયાર થાયતેર્જ જે ક શળ કારીગરો આ કાર્ર્ાું 

સુંકિાયેલા છે. તેઓને વધારે સ્કીલ્િ બને તે હતે  થી વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગનો 

પ્રર્ાણિત્ર અભ્યાસક્રર્ આિવાર્ાું આવ ેછે. 

(૧)  ઉદેશ :વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગનોમ ખ્યઉદેશ બાગાયત ક્ષેત્રર્ાું બગીચાના 

કાર્ ર્ાટે બોધ્ધધક તેર્જ પ્રાયોગીક તલીર્ દવારા ક શળ લેન્િ સ્કેિરોની રાજ્યની જ દી જ દી 

સરકારી, અધૅસરકારી અને અન્ય ખાનગી સુંસ્થાઓર્ાું હુંગાર્ી નોકરી અન્યથા સ્વરોજગારી િણ 

ર્ેળવી શકે છે તેર્જ િોતાની નસૅરી બનાવી સ્વતુંત્ર ઉધોગ સ્થાિી શકે છે. 

(૨) સ્થળ:વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગ તાલીમ કેન્ર, ય નીટ અષધકારી, િોલીટેક્નીક 

ઇન હોટીકલ્ચર, ર્ોિલે ફાર્મ, આણુંદ કૃષિ ય નીવષસિટી, વિોદરા-૦૩ સરનાર્ે ચલાવવાર્ાું આવ ે

છે. 

(૩)  ષશક્ષણ અને અભ્યાસક્રમ:વોકેશનલ કોર્ષ ઓન લેન્ડ સ્કેપ ગાડષનીંગ તાલીમ છ  (૬) ર્ાસનો 

પ્રર્ાણપ્રત્ર અભ્યાસક્રર્ ચલાવવાર્ાું આવે છે. આ અભ્યાસક્રર્ર્ાું બોધ્ધધક તેર્જ પ્રાયોગીક કાયમ 

શીખવવાર્ાું આવે છે. આ અભ્યાસક્રર્ અંતગમત/ ખાનગી બાગબગીચાન ું ર્હતવ, તેની તકો, 

ષવકાસની શકયતા, િયામવરણર્ાું ફૂલ છોડ્ની ઓળખ, તેન  સુંવધમન, રોિણી, ઉછેર અને િાક 

સુંરક્ષણ અંગે તાલીર્ આિવાર્ાું આવે છે તેર્જ જ દી જ દી જાતના બગીચાઓ, તેના ષવભાગો 

જેર્ કે કર્ાનો, ફુવારા, પ તળા, ર્ુંિિ, રોકરી, બોનસાઇ, ટોિીયેરી ષવગેરે બાબતો અંગેના 

અભ્યાસનો સર્ાવેશ કરવાર્ાું આવેલ છે. આ ઉિરાુંત ગ્રીન હાઉસર્ાું ફૂલોની ખેતી, ઘર 

આંગણાના બગીચા ર્ાટે શાક્ભાજીન ું પ્રાથર્ીક જ્ઞાન આિવાર્ાું આવે છે.  
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(૪) અરજી ફોમષ : 

(૧) અરજી ફોર્મ / સ ણચપ્રત્ર રૂબરૂ રે્ળવવા ર્ાુંગતા ઉરે્દવારે રૂ. ૫૦/- રોકિા અથવા િોષ્્ર્ારફત 

 રૂ. ૭૫/- નો ર્ની ઓિમર અતે્રની કચેરીર્ાું ર્ોક્લવાનો રહશેે. 

(૨) અરજી ફોર્મ સાથે  ઉરે્દવારે નીચે  મ જબનાું ણબિાણ સારે્લ કરવાના રહશેે. 

(અ)  ધોરણ-૧૦ િરીક્ષા િાસ  અને તે ઉિરાુંત વધારાની લાયકાત ધરાવતા ગ ણપ્રત્રકોની 

  પ્રર્ાણણત નકલો. 

(બ)  ઉંર્રના પરૂાવા ર્ાટે શાળા છોિયાના પ્રર્ાણપ્રત્રની પ્રર્ાણણત નકલ 

(ક) ઉરે્દવારે અન સણૂચત જાષત, અન સણૂચત જનજાષત  તથા સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે 

િછાત  વગૅ (બક્ષીિુંચ) વગમના હોય તો  તેવી જાષત સબબના  જે તે તાલ કા 

ર્ાર્લતદાર /જજલ્લા  સાર્ાજજક કલ્યાણ અષધકારી/સક્ષર્ અષધકારીના પ્રર્ાણિત્રોની 

પ્રર્ાણીત નકલ 

(િ)  સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે િછાત વગૅની ૨૭% બઠેકોર્ાું ઉન્નત વગરૅ્ાું સર્ાવેશ 

થતો ન હોયતેવા સાર્ાજજક  અને શકૈ્ષણણક રીતે િછાત વગૅના ઉર્ેદવારોજ પ્રવેશિાત્ર 

રહશેે. આ બાબતે સાર્ાજજકઅને શૈક્ષણણક રીતે િછાત  વગૅના ઉર્ેદવારો એ ઉન્નત 

વગૅર્ાું સર્ાવેશ થતો નથીતે ર્તલબન ું સરકારના સક્ષર્ અષધકારીશ્રીન ું સુંલગ્ન 

વિમનાનોન ડક્રર્ીલીયર પ્રર્ાણપ્રત્રની પ્રર્ાણીત નકલ અરજી સાથે રજ  કરવાની રહશેે. 

(ઇ)  કોઇ સુંસ્થા તરફથી ર્ોકલવાર્ાું આવનાર ઉરે્દવારે  તે સુંસ્થાના ભલાર્ણપ્રત્ર તથા 

ર્ાળીઅંગેની કાર્ગીરી ના અન ભવો  અંગને ું પ્રર્ાણિત્ર (સુંસ્થાના છાિેલ લેટર હિે િર 

રજ  કરવાન ુંરહશેે. 

(૫) પ્રવેશ:   

 લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગ પ્રવેશ અંગેની જરૂરી ષવગતો નીચ ેમ જબ છે. 

(અ)  શૈક્ષચણક લાયકાત: 

 લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગર્ાું  પ્રવેશ રે્ળવવા ર્ાટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ઊરે્દવારે ઓછાર્ાું ઓછા 

ધોરણ –૧૦ (દસ)  િાસ ઊિરાુંત નીચે  દશૉવેલ વધારાની લાયકાત ધરાવતા ઊર્ેદવારોને  પ્રવેશ 

ર્ાટે તેની સારે્ જણાવ્યા મ જબ  ભારાુંક (વૈઇટેજ) આિવાર્ાું આવશે. 
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ક્રમ વધારાની શૈક્ષચણક લાયકાત ભારંાક (વૈઇટેિ) 
૧ અન સ્નાતક  ૭ટકા 
૨ સ્નાતક ૫ ટકા 
૩ ર્ાળી તાલીર્ કોિ ૅઅથવા બાગાયત/કૃષિ ડિપ્લોર્ાું ૩ ટકા 

 

(બ) ઉમર:  પ્રવેશ ર્ેળવવા ઇચ્છતા ઊર્ેદવારની ઉંર્ર સત્ર શરૂ થવાના ડદવસે ૧૫ થી ૪૫ વિ ૅ

  સ ધીની હોવી જોઇએ.  

(ક) અનામત: 

(૧) પ્રવેશ ર્ાટે અન સણૂચત જાષત, અન સણૂચત જનજાષત  તથા સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણકરીતે િછાત 
 વગૅ (બક્ષીિુંચ) ઉરે્દવારો ર્ાટે પ્રવતૅર્ાન નીષત-નીયર્ો  અન સાર અન ક્રરે્ ૭%, ૧૫% તથા 
 ૨૭%  બેઠકો  અનાર્ત  રાખવાર્ા આવશે. આ અનાર્ત બેઠકો  ર્ાટે પરૂતા ઉરે્દવારો નહી 
 ર્ળે તો સાર્ાન્ય અગ્રતાક્રર્ યાદી  (જનરલ રે્રીટ લીસ્ટ ) મ જબ ક્રર્ાઅન સાર ઉરે્દવારને 
 પ્રવેશ આિવાર્ાું આવશે.  

(૨) અન સણૂચત જાષત, અન સણૂચત જનજાષત  તથા સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે િછાતવગૅ
 (બક્ષીિુંચ) ઉરે્દવારોએ અનાર્ત જગ્યા િર પ્રવેશ રે્ળવવા ર્ાટે  જાષત અંગેન   જે તે તાલ કા 
 ર્ાર્લતદાર/જજલ્લા સાર્ાજજક કલ્યાણ અષધકારી / સક્ષર્ અષધકારીષશ્રના પ્રર્ાણિત્રોની 
 પ્રર્ાણીત નકલ અરજી ફોરૅ્ સાથે રજ  કરવાની રહશેે. 

(૩) સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે િછાત વગૅના ૨૭% બેઠકોર્ાું ઉન્નત વગૅર્ાું સર્ાવેશ થતો ન હોય  
 તેવા સાર્ાજજક અન ેશૈક્ષણણક રીતે િછાત વગૅના ઉરે્દવારોજ પ્રવેશિાત્ર રહશેે. આ બાબતે  
 સાર્ાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે િછાત વગૅના ઉર્ેદવારો એ ઉન્નત વગૅર્ાું સર્ાવશે થતો નથી 
 તે બાબતન ું સરકારના સક્ષર્ અષધકારીશ્રીન ું સુંલગ્ન (ચાલ ) વિૅન ું નોન ડક્રર્ીલીયર  

 (િડરષશષ્ટ-ક)  પ્રર્ાણપ્રત્ર રજ  કરવાન ું રહશેે. 
 

(૪) અન્ય ષનયમો 
(૧) લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગ કોિૅની પ્રવેશ ક્ષર્તા ૨૦ ષવધાથીઓની રહશેે. 
(૨) લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગર્ાું પ્રવેશ રે્ળવનારને છાત્રાલયની સ વીધા આિવાર્ાું આવશે. 
(૩) અરજીફોર્મ ભરનાર ઉર્ેદવારના ષિતા  હયાત ન હોય તેવા ડકસ્સાર્ાુંજઉર્ેદવારના
 ષિતાની બદલે વાલીની સહી અરજી ફોર્મર્ાું કરાવવાની રહશેે.અન્યથા ષિતાએજ સહી 
 કરવી. 

 (૪) કોઇ સહકારી, સરકારી, અધમસરકારી અથવા ખાનગી સુંસ્થા ધવારાભલાર્ણકરેલ 
  ઉરે્દવારે તેના અરજી પ્રત્રકર્ાું ષિતાના બદલે ભલાર્ણકરાયેલસુંસ્થાના વિાનાું  
  સહીસીક્કા કરાવવાના રહશેે. 
 (૫) અભ્યાસક્રર્ દરમ્યાન કોઈિણ પ્રકારની નોકરી અથવા બીજો અભ્યાસ કરી શકાશે નહીં.  
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(ડ) રૂબરૂ મલુાકાત (ઈન્ટરવ્ય)ુ 

(૧) પ્રવેશ રે્ળવવા ર્ાટે  લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગની કચેરીને ર્ળેલ અરજીઓિૈકી ર્ાન્ય અરજીઓ 

 વાળા ઉરે્દવારોને ગ ણવત્તાના ધોરણ ે સ્વખચે મ લાકાત (ઈન્ટરવ્ય ) ર્ાટે બોલાવવાર્ાું 

 આવશે.ઈન્ટરવ્ય ના ડદવસે હાજર રહલે ઉરે્દવારોની રૂબરૂ મ લાકાત િસુંદગી સષર્તી દ્વારા 

 લેવાર્ાું આવશ ે જેર્ાું િસુંદ થયેલ ઉર્ેદવારોને  પ્રવેશ  અિાશે.લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગ  ની 

 કચેરીર્ાું કોશન ર્ની/ફી ની રકર્ ત  રુંત ભરવાની રહશેે.પ્રવેશ આિવાર્ાટે ઉરે્દવારની 

 િસુંદગી કરવાર્ાટે નીચે મ જબ ની િસુંદગી સર્ીષત રહશેે. 

(અ) અધ્યક્ષ: ય ષનટ અષધકારી, શેઠ િી. એર્. િોલીટેક્નીક ઇન હોટીકલચર, ર્ોિલે 
ફાર્મ,વિોદરા 

(બ) કન્વીનર: પ્રાધયાિક અને વિાશ્રી, બાગાયત ષવભાગ, બું.અં. કૃષિ ર્હષવધયાલય, 
આણુંદ કૃષિય ષનવષસટી, આણુંદ.  

(ક) સભ્ય સચચવ:વોકેશનલ કોિમ ઓનલને્િ સ્કેિ ગાિમનીંગના ઇન્ચાર્જશ્રી, શેઠ િી. એર્.  
  િોલીટેક્નીક ઇન હોટીકલચર, ર્ોિલે ફાર્મ, વિોદરા.  
 

(૨) રૂબરૂ મ લાકાત ર્ાટે બોલાવેલ ઉરે્દવારે રૂબરૂ મ લાકાત વખતે અરજી ફોર્મર્ાું જણાવ્યા મ જબનાું 

 અસલ પ્રર્ાણિત્રો /ર્ાકમશીટ  તેર્જ જે તે પ્રાથષર્ક આરોગ્ય કેન્રના તબીબી અષધકારીશ્રી

 અથવા સર્કક્ષ સરકારી તબીબી અષધકારીન ું શારીડરક યોગ્યતા પ રવાર કરત  ું પ્રર્ાણપ્રત્ર  રજ  

 કરવાન  રહશેે. 

(૧) કોશન મની / ફી /અનામતની રકમ: 
 

૧ છાત્રાલયની અનાર્ત  રૂ. ૨૦૦/- (પરત મળવાપાત્ર) 
૨ કોશન ર્ની રૂ. ૧૦૦/- (પરત મળવાપાત્ર) 
૩ ઓળખ િત્ર ફી રૂ. ૩૦/-  
૪ ગ ણિત્રક ફી રૂ. ૨૦/-  
૫ પ્રર્ાણપ્રત્ર ફી રૂ. ૩૦/-  
૬ પ્રયોગશાળા ફી રૂ. ૨૫૦/-  

 કુલ રૂ. ૬૩૦/-  
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(૨)  હાિરી: 
 (અ) પ્રવેશ રે્ળવેલ  દરેક તાલીર્ાથીને અંષતર્ િડરક્ષાર્ાું  બેસવા ર્ાટે ઓછાર્ાું   
  ઓછી૮૦% હાજરી જરૂરી રહશેે 

 (બ) કોસમ દરમ્યાન  ૮૦%થી ઓછી હાજરી ધરાવતા તાલીર્ાથીને અંષતર્ િડરક્ષાર્ાું
  બેસવા દેવાર્ાું આવતા નથી. િરત  ું ર્ાુંદગી તેર્જ કૌટ ુંણબક મતૃય ના ડકસ્સાર્ાું 
  કેન્રના વિાની સત્તાની રૂએ  ખ ટતી હાજરી બાબતે શક્ય હોય તો છૂટછાટ આિી 
  શકાશે. 
 

 (ક) જે ષવદ્યાથી  કેન્રના કાર્કાજના ડદવસે બૌષધક અથવા પ્રાયોણગક ષશક્ષણના કોઈ 
  િણ એક તાસર્ાું ગેરહાજર રહશેે તો તે ષવદ્યાથી આખા ડદવસની ગેરહાજરી   
  ગણાશે. 
 

(૩) સ્ટાયપન્ડ : 
 આ કોિમર્ાું તાલીર્ાથીન ે ર્ાષસક રૂ।. ૨૦૦૦/- (અંકે રૂષિયા બે હજાર) ન ું સ્ટાયિન્િ 
તેની ર્ાષસક હાજરી મ જબ ચકૂવવાર્ાું આવશે. તાલીર્ાથીનેકોિમ દરમ્યાન સ્ટાયિન્િ ર્ળશે. 
કોઈ કારણસર ફરીથી રજીસ્ટે્રશન કરીને અભ્યાસ ચાલ  રાખશે તો સ્ટાયિન્િ ર્ળવાિાત્ર રહશેે 
નહીં.   
  

(૪) સામાન્ય ષનયમો:- 
 

(અ) ય ષનવષસિટીના આરોગ્ય કેન્રના િોકટર તેર્જ સરકાર ર્ાન્ય તબીબી  જરૂરી 
પ્રર્ાણિત્ર ર્ળ્યેથી પ્રવેશ ર્ાન્ય ગણાશે . 

(બ) કોઇિણ તાલીર્ાથીબીર્ારી કે ચેિી રોગનો ભોગ બનેલ હોય તો િામક્ટરી  
પ્રર્ાણપ્રત્ર ષસવાય વગમર્ાું હાજરી આિી શકાશે નડહ. 

 

(ક) તાલીર્ાથીએ ષનયર્ીત સર્યિત્રક મ જબ હાજરી આિવાની રહશેે. અભ્યાસ 
દરમ્યાનિડરક્ષાના સર્યિત્રકની ર્ાડહતી જાતેર્ેળવી ષનયત િરીક્ષાઓ ષનયત 
સર્યે આિવાની રહશેે. 

 

(ડ) જે તાલીર્ાથીની પ્રગતી સુંતોશકારક જણાશે નહી તેર્ને ગરે્ તે સર્યે 
તાલીર્ર્ાુંથી છૂટા કરવાર્ાું આવશે. 

 

(ઇ) તાલીર્ દરમ્યાન કોઇ અંગત ષર્લકત ગ ર્ થવા અંગે કે કોઇિણ અકસ્ર્ાતની 
જવાબદારી તાલીર્ાથીની િોતાની રહશેે. 
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(ક) જો કોઇ તાલીર્ાથી તાણલર્ દરમ્યાન ય ષનવષસિટીના ર્ાલષર્લકતને ન કશાન 
કરશે તો તે જે તે તાલીર્ાથી િાસેથી વસ લાત િાત્ર રહશેે. 

(ખ) પ્રવેશ ર્ેળવેલ તાલીર્ાથીને  કેન્રર્ાુંથી ઓળખિત્ર  આિવાર્ાું આવશે. જે 
તાણલર્ દરમ્યાન  જરૂર િિે સુંબુંષધત અષધકારીને બતાવવાન ું રહશેે. 

 

(ગ) ય ષનવષસિટીએ નજક્ક કરેલ  ષશસ્તના બધાજ ષનયર્ોન ું ચ સ્તિણે િાલન 
તાલીર્ાથીઓએ કરવાન ું રહશેે અને તેર્ાું વખતોવખત ફેરફાર કરવાર્ાું આવે તો  
તે તાલીર્ાથીને બુંધનકતામ રહશેે. 

(ઘ) અભ્યાસક્રર્ દરમ્યાન કોઈિણ પ્રકારની ખાનગી/સરકારી નોકરી કે અન્ય 
વ્યવસાય કરી શકાશે નહીં. અને જો એર્ કરતાું ર્ાલરૂ્ િિશે તો તેર્ને 
તાતકાણલક તાલીર્ર્ાથી છૂટા કરવાર્ાું આવશે.  

  

(૫) પરીક્ષા : 
(અ) કોિમ દરમ્યાન ક લ િાુંચ િરીક્ષાઓ લેવાર્ાું આવે છે. 
 

ક્રમ પરીક્ષા સમય ગણુ 

૧ પ્રથર્ આંતડરકબૌષધકિરીક્ષા કોિમ શરૂ થયા બાદબે ર્ાસના અંત ે ૧૦ 

૨ દ્વદ્વતીય આંતડરકબૌષધક િરીક્ષા કોિમ શરૂ થયા બાદ ચાર ર્ાસના અંત ે ૧૦ 

૩ આંતડરક પ્રાયોણગક િરીક્ષા કોિમ શરૂ થયાના િાુંચ ર્ાસના અંતે   ૨૦ 
૪ અંષતર્ પ્રાયોગીક િરીક્ષા કોિમ શરૂ થયા બાદછ ર્ાસનાઅંતસ ધીર્ાું 30 

 અંષતર્ બોધધીક િરીક્ષા કોિમ શરૂ થયા બાદ  છ ર્ાસનાઅંતસ ધીર્ાું 30 
 

(બ) પરીક્ષાના ષનયમો :-  
 (૧) કોિમ દરમ્યાન ૮૦% થી ઓછી હાજરીવાળા ષવદ્યાથીને િરીક્ષાર્ાું બેસવા દેવાર્ાું 
  આવશે નહીં. િરુંત   ર્ાુંદગી તેર્જ કૌટ ુંણબક સભ્યના મતૃય ના ડકસ્સાર્ાું કેન્રના 
  વિા ર્ુંજૂરી આિી શકશે.  
 

(૨) જો ષવદ્યાથી નાિાસ જાહરે થાય તો નાિાસ થયેલ જે તે ષવિયની અંષતર્ 
પ્રાયોણગક અને બૌષધક િરીક્ષા તે િછીના ૪૫ ડદવસ ની અંદર ઉર્ેદવારની 
ત  રુંત અરજી ર્ળ્યેથી સક્ષર્ અષધકારીની ર્ુંજૂરી રે્ળવી િરીક્ષા આિવાની 
રહશેે. 
 

 (૩) ષવદ્યાથીને નાિાસ થયે ફક્ત એક વાર ફરીથી અંષતર્ બૌષધક અને પ્રાયોણગક 
  િરીક્ષા આિવાની તક ર્ળશે. તેર્ છતાું ફરી નાિાસ થસે તો તેન ું રજીસ્ટે્રશન 
  રદ થશે તેર્જ ફરીથી સ્ટાયિન્િ ર્ળવાિાત્ર રહશેે નહીં.    
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 (૪) તાલીર્ાથી આંતડરક િરીક્ષાઓ િૈકી એક બૌષધક અને એક પ્રાયોણગક િરીક્ષા 
  ફરજજયાત આિવાની રહશેે. તેજ તાલીર્ાથી અંષતર્ િરીક્ષાઓ આિી શકશે. 
  દરેક અંષતર્ બૌષધક તથા પ્રાયોણગક િરીક્ષાર્ાું ઓછાર્ાું ઓછા ૩૫% ગ ણ  
  રે્ળવવાના રહશેે.    
   

 

(૬) મલૂ્યાકંન: 
 છ (૬) ર્ાસના પરૂા સર્યના અભ્યાસક્રર્ર્ાું આંતડરક અને અંષતર્ િરીક્ષાઓ 

 લેવાર્ાું આવે છે. સફળ થયેલ ઉરે્દવારને  ગ ણકક્ષા પ્રર્ાણે તાલીર્ સફળતાપવૂમક પ રો 
 કયામન  ું પ્રર્ાણપ્રત્ર આિવાર્ા આવે છે. ગ ણકક્ષાન ું ન્ય નત્તર્ ધોરણ  નીચે મ જબ છે. 
 

ક્રમ શે્રણી ટકા 
૧ િાસ શ્રેણી ૩૫.૦૦ થી ૪૯.૯૯ 

૨ દ્વદ્વતીય શ્રેણી ૫૦.૦૦ થી ૫૯.૯૯ 

૩ પ્રથર્ શ્રેણી ૬૦.૦૦ થી ૬૯.૯૯ 

૪ ષવષશષ્ઠ શ્રેણી ૭૦.૦૦ ટકા અન ેતેથી વધ  
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❖ અભ્યાસક્રર્  

VCLG-1: સશુોચભતબગીચાઓનો અભ્યાસ  

 

બૌષધક:- • ભારતર્ાું બગીચાઓનો ઇષતહાસ 
• લેન્િસ્કેિ ગાિમ ષનિંગન ું ર્હતવ અને તેર્ાું  રહલેી તકો 
• લેન્િસ્કેિ ગાિમ ષનિંગના ષસદ્ાુંતો 
• લેન્િસ્કેિ ગાિમ ષનિંગના મ ખ્ય અંગો 
• બગીચાના પ્રકારો 
• ઘરની અંદરના બગીચા 
• ઘરની બહારના બગીચા 
• ખાનગી બગીચા 
• પ્રાચીન અને અવામચીન બગીચાનો અભ્યાસ 
• બગીચાના આભિૂણોન ું ર્હતવ અને તેની રચનાઓ 
• ષવષવધ પ્રકારની હડરયાળી રોિણી તેર્જ તેની ષનભાવણી.    

 

પ્રાયોચગક:- • બગીચાબનાવવા ર્ાટે વિરાતા ષવષવધ ઓજારો તેર્જ સાધન 
સાર્ગ્રી નો અભ્યાસ. 

• બગીચા બનાવવા ર્ાટે વિરાતા ષવષવધ ઓળખ ણચન્હોનો અભ્યાસ 

• બોનસાઈ એક કળા ષવિે આભાસ.  
• ફૂલોની ગોઠવણી ષવિે અભ્યાસ.  
• ષવષવધ િદ્ષતઓ દ્વારા હડરયાળીની રોિણી અને જાળવણી.  
• ષવષવધ પ્રકારના ફૂલછોિ તેર્જ સ શોભનછોિ નો અભ્યાસ.  
• નાના બગીચા બનાવવાનો અભ્યાસ.  
• સરકારી કે ખાનગી બગીચાની મ લાકાત.  

VCLG-2: બગીચામા ંઉપયોગી ષવષવધ ફૂલછોડ તેમિ વકૃ્ષોનો અભ્યાસ  

બૌષધક:- • કાયર્ી ફૂલછોિન ું આયોજન 
• િાનની શોભાવાળા કાયર્ી છોિ (સુંવધમન, િાનનો રુંગ, ઉયયોણગતા) 
• ફૂલોની શોભાવાળા કાયર્ી છોિ, િાન/ફૂલની શોભાવાળા તથા 

કુંદ/ગાઠ/વેલાથી થતાું કાયર્ી છોિ. 
• સ શોણભત વકૃ્ષો, વકૃ્ષોની ઉિયોણગતા, વકૃ્ષ ઉછેરના મ દ્દા િાનની 

શોભાવાળા વકૃ્ષો, ફૂલોની શોભાવાળા વકૃ્ષો 
• આકિમક િાર્ 
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• બગીચા ર્ાટે ષવષવધ પ્રકારની વેલીઓ અને તેની ષવષશષ્ટતાઓ 
• વિામય   ફૂલછોિનો ધર ું ઉછેર અને ર્ાવજત  
• ષવષવધ ઋત ઓના વિામય   ફૂલછોિ, ચોર્ાસ , ષશયાળુ અને ઉનાળુ 

ઋત ર્ાું રોિવાના ફૂલછોિ 
• વાિ ર્ાટેના ષવષવધ પ્રકારના છોિ, જીવુંત વાિ, ષનજીવ વાિ 
• સ શોભનછોિની સુંવધમન રીત   

પ્રાયોચગક:- • બગીચાર્ાું ઉિયોગી તર્ાર્ પ્રકારના ફૂલછોિ 
• ઝાિ ઋત વાર તર્ાર્ પ્રારના ફૂલછોિની ઓળખ કરાવવી 
• વેલીઓની ઓળખ કરાવવી 
• તર્ાર્ પ્રકારની સુંવધમનની રીતો શીખવાિવી તેર્જ ફૂલછોિ 

પ્રદશમનની મ લાકાત કરાવવી  
• ષવષવધ પ્રકારના િાર્ની ઓળખ તેર્જ છોિ તૈયાર કરવા.  

VCLG-3: કાયમી ફોલોની ખેતી પદ્ધષત 

બૌષધક:- • કાયર્ી ફૂલોની ખેતી િદ્ષત 

• ગ લાબ  
• ર્ોગરો  
• સેવુંતી 
• હજારી ગલ (ગલ ગોટા) 
• રજની ગુંધા 
• સ્િાઇિર લીલી 
• એસ્ટર  
• ગાદણલયા 
• ગ્લેડિયોલસ 

• સોના સળી 
પ્રાયોચગક:- • કાયર્ી ફૂલિાકોની લાક્ષણણકતાઓ અને ઓળખ ર્ાું સુંવધમન. 

• કાયર્ી ફૂલિાકોર્ાું રોિ ઉછેર. 
• કાયર્ી ફૂલિાકોર્ાું રોિણી સર્ય અને કાળજીઓ. 
• કાયર્ી ફૂલિાકોર્ાું ફૂલોની વીણી અને સાચવણી. 
• ગ લાબ અને ર્ોગાર્ાું છાુંટણી. 
• ફૂલોર્ાું મલૂ્યવધમન.  
• બાગ-બગીચાર્ાું કાયર્ી ફૂલોન ું સ્થાન અને ર્હતવ.  
• બાગ-બગીચા તથા ફૂલ પ્રદશમનની મ લાકાત. 
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VCLG-4: નસષરી પ્રવષૃિ, ગ્રીન હાઉસમા ંફૂલોની ખેતી અને કકચન ગાડષનનો  
   અભ્યાસ  
 

બૌષધક:- • બાગાયતી િાકોર્ાુંપ્રસર્જન અને તેના પ્રકારો, ભેટ કલર્, દાબ કલર્, 
કડટિંગ, બડિિંગ વગેરેનો અભ્યાસ. 

• ક ુંિાના પ્રકારો, તેને ભરવા તેર્જ ખાલી કરી ફરી ભરવા ર્ાટેનો 
અભ્યાસ અને તેના ઉિયોગર્ાું આવતા ર્ાધયર્ો ના પ્રકાર તેના 
ગ ણધર્મનો અભ્યાસ  

• ણબયારણન ું     કરી તેર્ાું ઉગવાની ટકા કાઢવાની સર્જ 

• નસમરી તેર્જ ગ્રીન હાઉસર્ાું સોઇલ સોલરાઇઝન, જર્ીન નવીનીકરણ 
ની સર્જ અને તેની જ દી જ દી િદ્ષતઓ  

• ગ્રીન હાઉસના પ્રકાર, ઉિયોગ તથા ફાયદા ને ગેરફાયદા  
• ગ્રીન હાઉસર્ાું ઉગાિવાર્ાું આવતા ષવષવધ ફૂલિાકો જેવાકે ગ લાબ, 

જબેરા,     સેવુંતી, ઓડકિિ, એંથ ડરયર્  
• વદૃ્વદ્ ષનયુંત્રો એટલે શ ું? તેના પ્રકાર અને તેની બાગાયતિાકો િર 

અસરનો અભ્યાસ  
• નસમરી/બાગાયતી િાકોર્ાું ઉિયોગર્ાું આવતા વદૃ્વદ્ ષનયુંત્રકોનો 

ઉિયોગ 

• ડકચન ગાિમનનો અભ્યાસ 

 

પ્રાયોચગક:- • જ દી જ દી પ્રસર્જન રીતને પ્રાયોણગક ધોરણે નસમરીર્ાું કરાવવી. ષવષવધ 
છોિ તૈયાર કરી બેગ ભરવી.  

• જ દા જ દા પ્રકારના ક ુંિાઓનો અભ્યાસ  
• ક ુંિા ભરવા ર્ાટેના ર્ધયર્નો પ્રકાર અને તેના ગ ણધર્ો નો અભ્યાસ  
 

• નસમરીર્ાું ધર વાડિયાની જર્ીનને ષનજીવીકરણ કરવાની િદ્ષત  
• જ દા જ દા પ્રકારના ગ્રીન હાઉસનો અભ્યાસ અને ઉિયોગો 
• ફૂલોની ખેતી ગ્રીન હાઉસર્ાું ઉગાિવાની પ્રાયોણગક કાર્ગીરી 
• કટકા કલર્ બનાવવાર્ાું મલૂ્યવધમક વદૃ્વદ્ષનયુંત્રકોનો ઉિયોગ કરવાની 

િદ્ષત 

• ડકચન ગાિમનનો અભ્યાસ 
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છાત્રાલયના ષનયમો: 

૧. છાત્રાલય-પ્રવેશ ગ ણવત્તાના ધોરણ ે ઉિલબ્ધ સગવિની ર્યામદાને આધીન રહીને આિવાર્ાું 
આવશે. 

૨. લેન્િ સ્કેિ ગાિનૅીંગનાું ૬ (છ) ર્ાસના પ્રર્ાણપ્રત્ર અભ્યાસક્રર્ર્ાું પ્રવેશ રે્ળવનાર દરેક 
તાલીર્ાથીએ છાત્રાલયર્ાું ફરજીયાત ્ રહવેાન ું રહશેે. તાલીર્ાથીએ જર્વાની વ્યવસ્થા 
સ્વખચે(જાતે) કરવાની રહશેે. 

૩. તાલીર્ાથીને  આિવાર્ાું આવેલ રૂર્ની સફાઇ િોત ેકરવાની રહશેે. 

૪. રૂર્ર્ાું ૬૦/૪૦ વોલ્ટથી વધ  નહીં તેવો વીજળીનો  ગોળો વાિરી શકાશે. બીજા કોઇિણ 
વીજળીના સાધનો વાિરી શકાશે નહીં. છુંતા િણ  કોઇ તાલીર્ાથી આવા સાધનો વાિરતો જણાશ ે
તો તેવા સાધનો  જપ્ત કરવાર્ાું આવશે અને સદરહ  તાલીર્ાથી િાસેથી રૂષિયા ૨૫૦/-  સ ધીનો  
દુંિને િાત્ર રહશેે. 

૫. વીજળી અને િાણીનો વિરાશ જરૂર પ રતો જ કરવાનો રહશેે.  
૬. છાત્રાલયની રૂર્ો, ડદવાલો, િરસાળ અથવા ર્કાનના કોઇિણ ભાગર્ાું કોઇિણ જાતના ણચત્રો કે 

લખાણ ્ લખવા નડહિં અને છાત્રાલયની હદર્ાું નકાર્ી ચીજો ફેકવી નડહ. ણબન ઊિયોગી ચીજો 
કચરાિેટીર્ાું નાખવી. છાત્રાલયને સ્વચ્છ   અને સ ઘિ રાખવ ું. એ દરેક તાલીર્ાથીની ફરજ રહશેે. 

૭. છાત્રાલયન ું  ર્કાન રાચરચીલ ું કે અન્ય ચીજવસ્ત ઓ  કાળજીથી વાિરવાની રહશેે. 
૮. છાત્રાલયર્ાું કોઇિણ  ધ મ્રિાન, િાન ર્સાલા, દાહક , સ્ફોટક, ર્ાદક,  કેફી િદાથમ કે વીનાશક 

િદાથો  તથા હષથયારો રાખવા નહીં. 
૯. કોઇિણ ષવધાથીએ રૂર્ર્ાું િોતાની િાસે કીંર્તી વસ્ત  ઓ જેવાકે ર્ોબાઇલ, દાગીના રાખવી નહીં. 

ર્ાત્ર જરૂર  પરૂતાું િૈસા િોતાની િાસે રાખવા.  

૧૦. કોઇિણ સુંજોગોર્ાું ક ર્ાર છાત્રાલયર્ાું સ્ત્રી ર્હરે્ાનોન ે અને કન્યા છાત્રાલયર્ાું પ રૂિ ર્હરે્ાનોને 
રહવેા દેવાર્ાું આવશે નહીં. ષિતા અથવા વાલીને તાલીર્ાથીની મ લાકાત  સર્યે ગ્ર હિષતની  
ર્ુંજ રીથી અઠવાિીયાર્ાું એકાદ ડદવસ ર્ાટે છાત્રાલયર્ાું મ લાકાત આિવાર્ાું આવશે. 

૧૧. બીજાતાલીર્ાથીને  અભ્યાસર્ાું ખલલે ન િુંહોચે તે રીતે  કોઇિણ તાલીર્ાથીએ  ર્નોરુંજનના 
સાધનો વગાિવાના નહીં. 

૧૨. ર્ાુંદા  િિનાર, ચેિી રોગવાળા અથવા ઇજા િાર્ેલ તાલીર્ાથીનીજાણ ગ્ર હિષતને તરતજ કરવી 
જેથી તાતકાણલક સારવારની વ્યવસ્થા થઇ શકે. 

૧૩. છાત્રાલયની હદર્ાું કોઇ િણ પ્રકારની સભા કે ઊતસવ ગ્ર હિષતની િરવાનગી વીના યોજી શકાશે 
નહીં. 

૧૪. ય ષનવષસિટી તરફથી આિવાર્ાું આવેલ ઓળખિત્ર દરેક તાલીર્ાથીએિોતાની િાસે  રાખવાન ું 
રહશેે.  ય ષનવષસિટીના અષધક્રુત અષધકારી જોવા ર્ાુંગ ેતયારે બતાવવાન ું રહશેે. 

૧૫. વેકેશન દરમ્યાન ગ્ર હિષતની ર્ુંજૂરી ષસવાય કોઇિણ તાલીર્ાથીને છાત્રાલયર્ાું રહી શકાશે નહીં. 
૧૬. સાુંજે આઠ વાગ્યા િછી ગ્ર હિષતની ર્ુંજૂરી ષસવાય છાત્રાલયર્ાું છોિી શકાશે નહીં. 
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૧૭. છાત્રાલયના નોકરો િાસ ેકોઇિણતાલીર્ાથીએ અંગત કાર્ કરાવવા નહીં.  
૧૮. જે તાલીર્ાથીનો પ્રવેશ તાલીર્ કેન્રર્ાુંથી રદ કરવાર્ાું આવે તે તાલીર્ાથીએ છાત્રાલયર્ાું 

ફાળવેલ રૂર્ તાતકાણલક અસરથી ખાલી કરવાની રહશેે. 
૧૯. ગ્ર હિષતને ર્દદષનશ ગ્ર હિષત કે ય ષનવષસિટી અષધક્રુતઅષધકારી જ્યારે છાત્રાલયની મ લાકાત  લ ે/ 

તિાસ કરે તે વખતે દરેક રૂર્ ખ લ્લી રાખી તાલીર્ાથીએ અંગત સાર્ાનની ચકાસણી કરવા 
દેવાની રહશેે. 

૨૦. તાલીર્ાથીએ રૂર્ની વીજળીનો  ગોળો/ટય બ પ્રવેશ વખતે ચાલ  હાલતર્ાું આિવાર્ાું આવશે. 
તયારબાદ તે ણબનકાયમક્ષર્ થયે તાલીર્ાથીએ િોતાના ખચ ેબદલીન ેરૂર્ની િરત સોંિણી વખત ે
ચાલ  હાલતર્ાું આિવાના રહશેે 

૨૧. તાલીર્ાથીએ શૈક્ષણણક વિમ / અભ્યાસક્રર્ પરૂો થયે છાત્રાલયની રૂર્, ફષનિચર તથા અન્ય 
વસ્ત  ઓની િરત સોંિણી ગ્ર હિષતનેજાણકયામબાદ જ છાત્રાલય છોિી શકાશે. ષનયર્ન  ઉલ્લુંઘન 
કરનાર તાલીર્ાથીની અનાર્ત જપ્ત  કરવાર્ાું આવશ.ે  

૨૨. છાત્રાલયર્ાું દાખલ થતી વખતે ગાદલ ું, રજાઇ, ઓશીક ું, ર્ચ્છરદાની, શેતરુંજી, િોલ, લોટો, પ્યાલો 
તથા અન્ય રોંજીદી જરૂડરયાતની ચીજવસ્ત  ઓ તાલીર્ાથીએ લાવવાની રહશેે.  

૨૩. તાલીર્ાથીએ પ્રયોગીક કાયમ ર્ાટે અભયાસક્રર્ શર  થએ િોતાના ઘરે થી ખ રિી, કોદાળી, િાવિો 
અને તગાર ું લાવવાન  રહશેે. 

૨૪. છાત્રાલય અંગ ેકોઇ મ શ્કેલી હોય તો તે અંગ ેગ્ર હિષતને જાણ કરવાથી યોગ્ય કરવાર્ાું આવશે. 
૨૫. ઉિરોકત ષનયર્ો ઊિરાુંત આણુંદ કૃષિ ય નીવષસિટી તરફથી વખતો વખત અર્લર્ાું આવતા 

છાત્રાલયના ષનયર્ો તથા જે તે છાત્રાલયના ગ્ર હિષત તરફથી સ્થાષનક િડરસ્સ્થષતને ધયાનર્ાું લઇ 
ઘિલે ષનયર્ો છાત્રાલયર્ાું રહતેા તર્ાર્ તાલીર્ાથીને બુંધનકતામ  રહશેે. 

 

 


