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કૃષિ 

બાગાયત 

કૃષિ ઇજનેરી 

ફૂડ ટેક્નોલોજી એન્ડ ન્યટુ્રીશન  

એગ્રો-પ્રોસેસીંગ 

ન્યટુ્રટ્રશન એન્ડ કૉમ્યષુનટી સાયન્સ 

 

વઘમુા માહિતી માટે વેબસાઇટ gsauca.in, poly.gsauca.in, www.sdau.edu.in,  

     www.aau.in, www.nau.in and www.jau.in 
 
 

ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ 

  

સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાડા 

કૃષિ યષુનવષસિટી, 

સરદારકૃષિનગર 

 
આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી,  

આણાંદ 

 

નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, 

નવસારી 

 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, 

જૂનાગઢ 

    

    

 

 

 

 

પોલીટેકષનકમાાં ચાલતા  
ટ્રડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો માટેની 

માટ્રિતી પસૂ્તતકા  

શૈક્ષણિક વિષ : ૨૦૨૨-૨૩ 
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1. અગત્યની તારીખો (સમય સારિી) : 
છેલ્લામાાં છેલ્લી માટ્રિતી માટે poly.gsauca.in / gsauca.in / www.sdau.edu.in/ www.aau.in/ www.nau.in/ www.jau.in વેબસાઇટ ૫ર જુઓ 

Sr. 

No. 

Activities Date (New) 

From To 

૧. વેબસાઇટ ૫ર માટ્રિતી પસુ્તતકાની ઉ૫લબ્ઘતા 28-07-2022  

૨. અરજી ફોમષ માટે SBI બેંકમાાં ઓનલાઇન ફી તેમજ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમષ ભરી શકાશે. 01-08-2022 17-08-2022 

૩. અરજી ફોમષ વેરીફીકેશન-ષવઘાર્થીના ફોમષન ુાં ઓનલાઇન વેરીફીકેશન યષુનવષસિટી દ્વારા કરવામાાં આવશે. કોઇ 
ષવઘાર્થીએ િેલ્પસેન્ટર ખાતે જવાની જરૂર નર્થી. તેમને યષુનવષસિટી દ્વારા વેરીફીકેશન ર્થયા બાદ રજીતડડષ 
મોબાઇલ ઉ૫ર તેમજ ઇ-મેલ ઉ૫ર મેસેજ ૫િ આવશે.     

01-08-2022 20-08-2022 

૪. ઓનલાઇન ફોમષ યષુનવષસિટી દ્વારા ચકાસિી ર્થયા બાદ સાંલ્ન અભ્યાસક્રમોની કોલેજ ૫સાંદગી કરવી.  01-08-2022 21-08-2022 

૫. મોક રાઉન્ડન ુાં ૫રીિામ અને કામચલાઉ મેરીટ યાદી   28-08-2022  

૬. ૫સાંદગી કોલેજમાાં એડમીશન માટેની અંતીમ ચોઇસ ટ્રફણલિંગ રાઉન્ડ 28-08-2022 29-08-2022 

૭. પ્રર્થમ કોલેજ ફાળવિી યાદી 03-09-2022  

૮. બેંકમાાં ફી ઓનલાઇન ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને બીજા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન 
લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર ર્થવાન ુાં રિ ેછે. વઘમુાાં જે ષવઘાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય 
૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરવાની રિશેે. 

03-09-2022 05-09-2022 

૯. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સારે્થ િાજર રિવે ુાં. 03-09-2022 06-09-2022 

૧૦. પ્રર્થમ રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સારે્થ)ની યાદી  08-09-2022  

૧૧. બીજા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવિી યાદી 12-09-2022  

૧૨. બેંકમાાં ફી ઓનલાઇન ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને ત્રીજા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન 
લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર ર્થવાન ુાં રિ ેછે. વઘમુાાં જે ષવઘાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય 
૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરવાની રિશેે. 

12-09-2022 14-09-2022 

૧૩. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સારે્થ િાજર રિવે ુાં. 12-09-2022 15-09-2022 

૧૪. બીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સારે્થ) ની યાદી  17-09-2022  

૧૫. ત્રીજા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવિી યાદી 21-09-2022  

૧૬. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને ચોર્થા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન 
લેવો િોય તો જે તે કોલેજ ખાતે ફરજીયાત િાજર ર્થવાન ુાં રિ ેછે. વઘમુાાં જે ષવઘાર્થીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય 
૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી ભરવાની રિશેે. 

21-09-2022 23-09-2022 

૧૭. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સારે્થ િાજર રિવે ુાં. 21-09-2022 24-09-2022 

૧૮. ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સારે્થ)ની યાદી  26-09-2022  

૧૯. ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ જ્યાઓ ખાલી રિશે તો ચોર્થો રોઉન્ડ ઓફલાઈન કરવામાાં આવશે.   

૨૦. શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત 26-09-2022  
 

 
 

 

 

Note :    

 પોલીટેકનીક કક્ષાના ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫ર રા. ૨૦૦/- અરજીફોમમ ફી કે્રડીટ કાડમ / ડેબીટ કાડમ / 
નેટ બેંકીંગ દ્વારા સફળતા પવૂમક ભયામ બાદ અરજીફોમમ ભરી શકાશે. 
 

 ઉ૫ર દશામવેલ તારીખોમાાં ફેરફારને અવકાશ િોઇ છેલ્લામાાં છેલ્લી માહિતી માટે વેબસાઇટ gsauca.in, poly.gsauca.in, 

www.sdau.edu.in, www.aau.in, www.nau.in and www.jau.in ની મલુાકાત લેવી. 
 શૈક્ષણણક સત્ર શર થયા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ કોલેજમાાં ઉમેદવાર કોલેજના શરઆતના પાંદર હદવસ ગેરિાજર રિેશે તો તેનો પ્રવેશ આપો 
આ૫ રદ ઠરશે. અને ખાલી થયેલ સીટ ષનયોમોનસુાર કરવામાાં આવશે. જે અંગે ઉમેદવારનો કોઇ િક્ક દાવો રિશેે નિીં. 
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અનકુ્ર્મણિકા 
ક્ર્મ ષવગત પાન નાં. 
1 પોલીટેકષનકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો ૪ 
2 સાંપકમ  સતૂ્રો ૪ 
3 પ્રવેશ ક્ષમતા / ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન અને ઓનલાઇન પ્રવેશ ૫સાંદગીની પ્રહક્રયા ૪ થી ૬ 
4 પ્રવેશ લાયકાત ૭ 
5 અનામત બેઠકો ૯ 
6 મેરીટ ણલસ્ટ્ટ ૧૧ 
7 પ્રવેશ ૧૧ 

8 સાંલગ્ન પોલીટેકષનક ખાતે િાજર થવુાં ૧૧ 
9 ફીનુાં ઘોરણ ૧૩ 

10 અભ્યાસક્રમ અને ષવિયો ૧૪ 
11 એન્ટટ રેગીંગ ૧૪ 
12 ષવદ્યાથીનીને િરેાનગતી બાબત  ૧૪ 
13 પ્રવેશ પ્રહક્રયા  ૧૪ 
14 હડસ્ટ્્લેમર ૧૪ 
15 બેઠકોની સાંખ્યા ૧૫ 
16 અરજી ૫ત્રકની ફી ભરવા માટેની સચૂનાઓ ૧૬ 
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1. પોલીટેકષનકમાાં ટ્રડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો: 
ક્ર્મ અભ્ યાસક્રમ પોલીટેકષનક  યષુનવષસિટી 
1 કૃષિ હડપ્લોમા શેઠ મ. છ. કૃષિ પોલીટેકષનક, આણાંદ  આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આણાંદ 

2 કૃષિ પોલીટેકષનક, પીજ-વસો રોડ, વસો, જજ. ખેડા 
3 કૃષિ પોલીટેકષનક, ડીસા, જજ. બનાસકા ાંઠા સરદારકૃષિનગર દા ાંતીવાડા કૃષિ 

યષુનવષસિટી, સરદારકૃષિનગર  4 કૃષિ પોલીટેકષનક, ખેડબ્રહ્મા, જજ. સાબરકા ાંઠા 
5 કૃષિ પોલીટેકષનક, અમીરગઢ, જજ. બનાસકા ાંઠા 
6  કૃષિ પોલીટેકષનક, ધારી, જજ. અમરેલી જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

7  કૃષિ પોલીટેકષનક, સીદસર (િાલ જૂનાગઢ) જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

8 કૃષિ પોલીટેકષનક, િળવદ જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

9 કૃષિ પોલીટેકષનક, મ્તમપરુ, ભરુચ નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
10 કૃષિ પોલીટેકષનક, વ્યારા, જજ. તાપી 
11 કૃષિ પોલીટેકષનક, વઘઈ, જજ. ડા ાંગ 
12 બાગાયત હડપ્લોમા શેઠ ડી. એમ. બાગાયત પોલીટેકષનક, મોડેલ ફામમ, વડોદરા આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આણાંદ 

13 શેઠ બી. આર. બાગાયત પોલીટેકષનક, જગદુણ, જજ. મિસેાણા સરદારકૃષિનગર દા ાંતીવાડા કૃષિ 
યષુનવષસિટી, સરદારકૃષિનગર  

14 બાગાયત પોલીટેકષનક, જૂનાગઢ જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

15 બાગાયત પોલીટેકષનક, નવસારી નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
 
 

16 બાગાયત પોલીટેકષનક, પરીયા, જજ. વલસાડ 

17 કૃષિ ઇજનેરી હડપ્લોમા કૃષિ ઇજનેરી પોલીટેકષનક, મવુાલીયા ફામમ, દાિોદ આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આણાંદ 

18 કૃષિ ઇજનેરી પોલીટેકષનક, ડેડીયાપાડા, જજ. નમમદા નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
19 કૃષિ ઇજનેરી પોલીટેકષનક, તરઘડીયા, જજ. રાજકોટ જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

20 એગ્રો-પ્રોસેસીંગ હડપ્લોમા એગ્રો-પ્રોસેષસિંગ પોલીટેકષનક, જૂનાગઢ જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

21 ફૂડ ટે્નોલોજી એટડ 
ટયરુીશન હડપ્લોમા 

ફૂડ સાયટસ એટડ  િોમ ઇકોનોષમ્સ પોલીટેકષનક, આણાંદ આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આણાંદ 

22 ટયરુીશન એટડ 
કૉમ્યષુનટી સાયટસ 

હડપ્લોમા 

ટયરુીશન એટડ કૉમ્યષુનટી સાયટસ પોલીટેકનીક, સ.દા ાં.કૃ.ય.ુ, 
સરદારકૃષિનગર 

સરદારકૃષિનગર દા ાંતીવાડા કૃષિ 
યષુનવષસિટી, સરદારકૃષિનગર 

2. સાંપકષ  સતૂ્રો: 

ક્ર્મ  યષુનવષસિટી િોદ્દો ફોન નાંબર  

1 
સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાડા કૃષિ યષુનવષસિટી, 
સરદારકૃષિનગર 

મદદનીશ કુલસણચવ (ષશક્ષણ) 
02748-278229 

 

2 
નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી,  
નવસારી 

મદદનીશ કુલસણચવ (ષશક્ષણ) 
02637-282823 

 

3 જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ મદદનીશ કુલસણચવ (ષશક્ષણ) 0285-2672080-90 

4 આણાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આણાંદ  મદદનીશ કુલસણચવ (ષશક્ષણ) 02692-264462 
 

3.  પ્રવેશ ક્ષમતા અને પ્રવેશ પ્રટ્રક્રયા:  
(1) દરેક પોલીટેકષનકમાાં દર વિે ૪૦ ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામાાં આવે છે. દરેક પોલીટેકષનકમાાં છોકરા અને છોકરીઓ બને્નને 

પ્રવેશ આપવામાાં આવે છે. (સીદસર અને િળવદ-૩૦) 
(2) ઉપરો્ત પ્રવેશ ક્ષમતા ઉપરાાંત વધારાની એક બેઠક માત્ર ગજુરાત રાજ્યના પારસી જાષતના  ઉમેદવારો માટે અનામત રિેશે. 
(3) કૃષિ પોલીટેકષનક ખેડબ્રિમા અને  અમીરગઢની કુલ બેઠકો પૈકી ૫૦% બેઠકો અનસુણુચત જનજાષતના ઉમેદવારો માટે અનામત 

રિશેે. 
(4) પ્રવેશ માટે ગજુરાત બોડમ  અને અટય બોડમમાાં પાસ થયેલ ષવદ્યાથીઓની બેઠકોની વિેંચણી “પ્રો- રેટા બેઈઝ પર અથવા મધ્યસ્ટ્થ 

સાંકલન સષમષત ધ્વારા  કરવામાાં આવશે.  
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(૧) ઓનલાઇન રજીતટ્રશન પ્રટ્રક્રયા 

 

અગ્રણિવતષમાન૫ત્રોમાાં પ્રવેશ અંગેની જાિરેાત 

 

 
વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫રર્થી ઓનલાઇન ડેબીટકાડષ , કે્રડીટકાડષ અર્થવા નેટ બેંકીંગ દ્વારા ફોમષ                 
ભરી ચલિ મેળવવુાં વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫રર્થી Chalan Print ૫રર્થી તેને ફરીર્થી રી-ષપ્રન્ટ                  

૫િ કરી શકશો 
 
 

 
વેબસાઇટ poly.gsauca.in ૫રર્થી ઓનલાઇન ફોમષ ભયાષ બાદ Application Form ૫ર ક્લીક કરી તરુાંત 
ઓનલાઇન ફોમષની બઘીજ ષવગતો ભરી બઘાજ ડોક્યમેુન્ટ અ૫લોડ કરી ફોમષ સબમીટ કરવાનુાં રેિશેે. 

 
 

 
ફોમષ અને અ૫લોડ કરેલા જરૂરી અસલ પ્રમાિ૫ત્રોની ચકાસિી ગજુરાત રાજ્ની કૃીિ યષુનવષસિટીઓ દ્વારા 

ઓનલાઇન જ થશ ેજેથી ષવઘાથીઓએ િલે્પ સેટટર ખાતે આવવાનુાં રિેત ુનથી. 
 
 

 
ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ દ્વારા 
ફોમષ વેરીફાય ર્થયા બાદ Your application 

form is sucessesfully verified નો મેસેજ 
આવશે. મેસેજ આવ્યા બાદ ચોલસફીલીંગ 
કરવુાં ફરજીયાત છે. જેઓએ ચોઇસફીલીંગ 
કરેલ નિી િોય તેઓના મેરીટ યાદીમાાં 

સમાવેશ ર્થશે નિીં.  

 ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ દ્વારા ફોમષ / 
અ૫લોડ કરેલ ડોક્યમેુટમાાં ભલુ જિાશે તો 

અનવેરીફાય ર્થશે અને Your application form is 

unverified નો મેસેજ આવશે ત્યારબાદ ષવઘાર્થીઓ 
Check application status  માાં ક્વેરી (ભલુ) જોઇ 
શકાશે, ત્યારબાદ Edit Application Form  માાં જઇ 
જરૂરી સઘુારો કરી ફરીર્થી ફોમષ ઓનલાઇન સબમીટ 
કરવાનુાં રિશેે. બાદમાાં તે ફરીર્થી વેરીફાય ર્થશે અને 
Your Application Form is successfully verified નો 
મેસેજ આવશે. મેસેજ આવ્યા બાદ ચોઇસફીલીંગ 
કરાવવુાં ફરજીયાત છે. જેઓએ ચોઇસફીલીંગ કરેલ 
નિી િોય તેઓના નામ મેરીટ યાદીમાાં સમાવેશ             

ર્થશે નિીં. 
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(૨) ઓનલાઈન કોલેજ પસાંદગી (ચોઈસ ટ્રફલીંગ ) અને પ્રવેશ કન્ફમષ કરવાની પ્રટ્રક્રયા 

 

ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ દ્વારા ફોમષ વેટ્રરફાય ર્થયા બાદ Your application form is successfully 

verified નો મેસેજ આવ્યા બાદ કોલેજ પસાંદગી (ચોઈસ ટ્રફલીંગ )કરવુાં ફરજજયાત છે. ઉમેદવારે પ્રવેશની 
ખાતરી કરવા માટે ઉપલબ્ધ કોલેજો મિત્તમ પસાંદગીઓ કરવાની સલાિ આપવામાાં આવે છે.  

 

 
સૌ- પ્રર્થમ મોક રાઉન્ડ જાિેર કરવામાાં આવશે જેનુાં ષવસલેિિ કરી જો જરૂર જિાય તો ષવદ્યાર્થીઓ 

કોલેજોની પસાંદગીમાાં સધુારો વધારો કરી વાતતષવક તબક્કામાાં (Actual Round)પ્રવેશ સરુણક્ષત                      
કરી શકશે. 

 
 

 
 યષુનવષસિટી દ્વારા તબક્કાવાર ગિુવત્તા નાંબર (મેરીટ) તર્થા બેઠકની પસાંદગીના આધારે ઉમેદવારે પ્રવેશ 

ફાળવવામાાં આવશે. 
 
 

 
જે ઉમેદવારે પ્રવેશ મળેલ િોય તેઓએ ઓનલાઇન ડેણબટ કાડષ / કે્રટ્રડટ કાડષ  / નેટ બેંટ્રકિંગ દ્વારા ષનધાષટ્રરત ફી 

ભરવી ફરજજયાત છે. 

 

 
જે ઉમેદવારે તેઓની પસાંદગીના પ્રર્થમ 
કોલેજમાાં પ્રવેશ મળેલ િોય તેઓએ 

ઓનલાઇન ટોકન ફી ભયાષ પછી ફાળવેલ 
કોલેજમાાં પ્રવેશ કન્ફમષ  કરવા માટે જે તે 

કોલેજ ખાતે િાજર ર્થવુાં ફરજજયાત છે. અન્યર્થા 
તેઓના પ્રવેશ રદ્દ ગિવામાાં આવશે અને 
ભરેલી ફી પરત કરવામાાં આવશે નિીં તર્થા 

મેરીટમાાંર્થી તેન ુાં નામ દુર ર્થશે. 

 જો તેઓની પસાંદગીની પ્રર્થમ કોલેજમાાં પ્રવેશ મળતો 
ના િોય પિ અન્ય પસાંદગીની કોલેજમાાં પ્રવેશ 

મળતો િોય અને આગળના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય 
તો તેઓએ ષનધાષટ્રરત ટોકન ફી ઓનલાઈન ભરવી 
ફરજજયાત છે. પરાંત ુપ્રવેશ મેળવેળ કોલેજ ખાતે 

િાજર ર્થવાનુાં નર્થી. જો ષવદ્યાર્થી પ્રવેશ મેળવતો િોય 
તેમ છતા ટોકન ફી ભરેલ નિીં િોય તેઓનુાં નામ 

ત્યારબાદના રાઉન્ડમાાંર્થી રદ્દ ર્થઈ જશે. 
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4.  પ્રવેશ લાયકાત:  
4.1.  શૈક્ષણિક લાયકાત: 

(1) પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે નીચેના બોડમમાાંથી ઘોરણ-૧૦ (SSC) ની પરીક્ષા અંગ્રેજી ષવિય સાથે પાસ કરેલી િોવી જોઇએ. 
(I) ગજુરાત માધ્યષમક ષશક્ષણ બોડમ અથવા 
(II) અટ ય માટ યતા પ્રાપ્ ત બોડમ જેવાકે, સેટ રલ બોડમ , કાઉટ સીલ ઓફ ઈટડીયન સ્ટ્ કુલ ઓફ સટીફીકેટ એકઝામીનેશન, નવી 

હદલ્િી, નેશનલ ઇટ સ્ટ્ ટીટયટુ ઓફ ઓપન સ્ટ્ કુલીંગ, આતાંરરા રીય શાળા, મિારાર રાજ્ય ષશક્ષણ બોડમ વગેરે. 

(i) ઉમેદવાર જે શાળામાાંથી ભણ્ યો િોય તે ગજુરાત રાજયમાાં આવેલ િોવી જોઇએ, અથવા 
(ii) શાળા હદવ,દમણ અને દાદરા અને નગર િવેલીમાાં આવેલી િોય અને ઉમેદવારના મા-બાપ ગજુરાત રાજયના 

મળૂ રિેવાસી િોવા જોઇએ. 
(iii) ઉમેદવાર ગજુરાત રાજયના ષનઝર તાલકુાનો રિવેાસી િોય અને પરીક્ષા  મિારા ર બોડમમાાંથી પાસ કરેલ િોય.   

(2) ઉમેદવારે પરીક્ષા ઉપરોકત ક્રમાાંક (1) મજુબ પાસ કરેલ િોય અને 

(I) તેના મા-બાપ નીચે દશામવેલ કેટેગરીમાાં નોકરી કરતા િોય, અને 

(II) તેના મા-બાપની બદલી ગજુરાત રાજયમાાં થઇ િોય અને રજીસ્ટ્ રેશન સઘુીમાાં ફરજ પર િાજર થઇ ગયા િોય અને ાં યાાં 
(રજીસ્ટ્રેશન) સઘુી ફરજ પર રિવેાના િોય તેઓ પણ પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે અને તેમનો સમાવેશ મેરીટ – લીસ્ટ્ટમાાં 
કરવામાાં આવશે. 

       નોકરીની કેટેગરી  
     (a) કેટ ર સરકારના અષધકારી / કમમચારી, અથવા   

 (b) કેટ ર સરકારના અને રાજય સરકારના જાિરે સાિસોના અષધકારી / કમમચારી, અથવા 
 (c) રા રીયકૃત બેંકના અષધકારી / કમમચારી, અથવા 
 (d) ગજુરાત રાજયમાાં આવેલ UNO / UNICEF/ WHO જેવી આતાંરરા રીય સાંસ્ટ્ થાના અષધકારી / કમમચારી, અથવા 
 (e) ગજુરાત કેડરના ભારતીય સનદી સેવા, ભારતીય પોલીસ સેવા, ભારતીય જ ાંગલ સેવાના અષધકારી / કમમચારી કે જેઓ 

ગજુરાત રાજયમાાં કે ગજુરાત રાજય બિાર ડેપ્ યટેુશન પર ફરજ બજાવે છે, અથવા  

 (f) ગજુરાત રાજય સરકારના અષધકારી/ કમમચારી કે જેઓ વિીવટી કારણોસર ગજુરાત રાજય બિાર ફરજ બજાવે છે.   

(3) જે ઉમેદવારે 
(i) ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલી કોઈપણ જવાિર નવોદય ષવદ્યાલય યોજના અંતગમત ધોરણ 8 સધુી અભ્યાસ કરેલ િોય અને  
(ii) ાંયારબાદ અટય રાજ્યમાાં આવેલી જવાિર નવોદય ષવદ્યાલય યોજના અંતગમત જ અભ્યાસ કરેલ િોય. 
(iii) ગજુરાત ષસવાયના રાજ્યમાાં આવેલ નવોદય ષવદ્યાલય યોજના અંતગમત ધોરણ - 10 ની પરીક્ષા પાસ કરેલ િોય  

નોંધ : "જવાિર નવોદય ષવદ્યાલય" યોજના એટલે કે, જે રારીય શૈક્ષણણક પોલીસી િઠેળ કેટર સરકાર ધ્વારા વિમ 1985-86 દરમ્યાન 
શર કરવામાાં આવેલ છે. આ યોજના માનવ સાંસાધન ષવકાસ માંત્રાલયના ષશક્ષણ ષવભાગ અંતગમત ચાલતી નવોદય ષવદ્યાલય સષમષત 
(સ્ટ્વાયત્ત સાંસ્ટ્થા) ધ્વારા સાંચાણલત છે. 

 

4.2  પ્રવેશ માટે જરૂરી લાયકાત: 
પોલીટેકષનકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે SSC (ધોરણ- 10)ની પરીક્ષામાાં                      
(૧) ગજુરાતી/પ્રાદેષશક ભાિા (૨) ગણણત, ષવજ્ઞાન (૩) ષવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી (૪) સામાજજક ષવજ્ઞાન / સમાજ ષવદ્યા અને (૫) 
અંગ્રેજી ષવિયોના ગણુના ઓછામાાં-ઓછા ટેબલ માાં દશામવ્યાાં પ્રમાણેના ટકા મેળવેલ િોવા જોઈએ. 

ટેબલ - 1 પ્રવેશ માટે જરૂરી ષવિય  
 

ક્રમ પોલીટેકનીક અભ્યાસક્રમો  ષવિય 

1. કૃષિ  ઘોરણ-૧૦માાં બેઝીક ગણણત / સ્ટ્ટાટડડમ  
ગણણત, 
ગજુરાતી/પ્રાદેષશક ભાિા, ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન 
અને ટે્નોલોજી, સામાજજક ષવજ્ઞાન / સમાજ 
ષવદ્યા, અંગ્રેજી 

2. બાગાયત  

3. ટયરુીશન એટડ કોમ્યષુનટી સાયટસ 

4. કૃષિ ઇજનેરી   ઘોરણ-૧૦માાં સ્ટ્ટાટડડમ ગણણત, 
ગજુરાતી/પ્રાદેષશક ભાિા, ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન 
અને ટે્નોલોજી, સામાજજક ષવજ્ઞાન / સમાજ 
ષવદ્યા, અંગ્રેજી 

5. ફુડ ટેકનોલોજી એટડ ટયરુીશન  

6. એગ્રો પ્રોલેસીંગ  
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ટેબલ - 2 જરૂરી લધતુમ લાયકાત : 
ક્રમ ષવગત  પાાંચ ષવિયના ટકા** 

1. અનસુણુચત જાષતના અરજદારો માટે 33% 

2. અનસુણુચત જનજાષતના અરજદારો માટે 33% 

3. સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત/આષથિક રીતે નબળા વગમના  અરજદારો માટે 40% 

4. અટય ઉમેદવારો માટે 40% 

** ગજુરાતી/પ્રાદેષશક ભાિા, ગણણત, ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી, સામાજજક ષવજ્ઞાન / સમાજ ષવદ્યા અને અંગ્રેજી 

4.3.  વધારાના ગિુ: (ભારાાંક) 
 (1)  કૃષિ અથવા બાગાયત ષવિયના પોલીટેકષનકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા અભ્ યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર જો ખેડૂતના પતુ્ર 

/પતુ્રી / ભાઇ / બિેન / પૌત્ર / પૌત્રી િોય તો, તેમણે મેળવેલ મેરીટ માકમ  ઉ૫રાાંત 5 % (ટકા) વધારાના ઉમેરવામાાં આવશે. તેના 
માટે ઉમેદવારે તેના ષપતા / માતા / દાદા (ષપત ૃપક્ષ) /દાદી (ષપત ૃપક્ષ) કે ભાઇ / બિને ગજુરાત રાજ્યમાાં ખેતીલાયક જમીન ધરાવે 
છે તે અંગેનો ૭/૧૨નો અને ૮-અ નો જે શૈક્ષણણક વિમમાાં પ્રવેશ મેળવવાનો છે તે વિમની ૦૧-૦૪-૨૦૨ર અથવા ાંયાર ૫છીનો દાખલો 
રજુ કરવાનો રિેશે. જો જમીનઘારક અને ઉમેદવાર વચ્ચે સાંબ ાંઘ પ્રસ્ટ્થાષપત થતો ન િોય તો પેઢીનામ ુઅથવા તે બાંને્ન વચ્ચે સબાંઘ 
દશામવત ુાં તલાટી કમ માંત્રી / મામલતદારનુાં પેઢીનામુાં રજુ કરવાનુાં રિશેે. (જોડાિ ૧ માાં દશાષવ્યા મજુબ) 

 વઘમુાાં માતા પતુ્રનો અને માતા પષુત્રનો સાંબાંઘ સ્ટ્થાષપત કરત ુાં પેઢીનામુાં ગજુરાત સરકારના પ્રવતમમાન પ્રફોમામ મજુબ મામલતદાર / 
તલાટી કમ માંત્રી દવારા માટય કરાવેલ િોવુાં જોઇએ. (જોડાિ ૧ માાં દશાષવ્યા મજુબ) 

 (2)    રમત - ગમતમાાં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારને નીચે મજુબ વઘારાના માકમ  આપવામાાં આવે છે: 

  

ક્રમ તપધાષ (વધારાના ટકા) 
(i) આંતરરારીય  સ્ટ્તરની સ્ટ્પધામમાાં ભાગ લીઘેલ િોય તો 7.0 % 

(ii) રારીય સ્ટ્તરની સ્ટ્પધામમાાં ભાગ લીઘેલ િોય તો 1.0 % 

(a)  પ્રથમ ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 5.0 % 

(b) હરતીય ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 3.0 % 

(c)  તતૃીય ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 2.0 % 

(iii) રાજ્ય સ્ટ્તરની  સ્ટ્પધામમાાં ભાગ લીઘેલ િોય તો - 

(a)  પ્રથમ ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 1.0 % 

(b) હરતીય ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 0.5 % 

* ઉપરો્ત ભારાાંકનાાં કોઇ એક ઉચ્ચસ્ટ્તરનો લાભ ઉમેદવારને તેના યષુનવષસિટીના ાં અભ્યાસકાળ દરમ્યાન ફકત એક જ વખત મળવાપાત્ર    
થશે. 

 4.4.     ગિુ સધુારિા:  
(i)   જે ઉમેદવારના ગણુમાાં રીચેકીંગ દરમ્યાન ફેરફાર થયો િોય તેમણે તે મતલબનો સબાંષધત   અષધકારીનો પત્ર અથવા માકમશીટ તેમને 

મળ્યા બાદ ઓનલાઇન ફોમમ ભરવાની છેલ્લી તારીખ સઘુીમાાં ઓનલાઇન સઘુારો કરવાનો રિેશે.  
(ii)   જો કોઈ ઉમેદવાર SSC (ધોરણ-10) ની પરીક્ષામાાં નાપાસ જાિરે થયો િોય અને રી-ચેકીંગ દરમ્યાન પાસ જાિેર થાય તો તેણે તે 

મતલબનો બોડમના સક્ષમ અષધકારીનો પત્ર અથવા સધુારેલ માકમશીટ પોતાને મળ્યા બાદ ઓનલાઇન ફોમમ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 
સઘુીમાાં સઘુારો કરવાનો રિેશે.  

4.5.   ઉમર:  

       પોલીટેકષનકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ચાલ ુ વિમની 31મી ડીસેમ્બરે  ઓછામાાં 

ઓછા 15 વિમ પરુા કરેલા િોવા જોઈએ.   
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5.0  અનામત બેઠકો:  

5.1 જુદી જુદી કેટેગરી માટેની અનામત બેઠકોનુાં પ્રમાિ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા વખતો વખત નક્કી ર્થયા મજુબનુાં રિશેે. િાલ પ્રવેશ માટે મળૂ  
 ગજુરાત રાજ્યના નીચેની કેટેગરીમાાં સમાષવષ્ટ ઉમેદવારો માટે તેની સામે દશાષવેલ ટકાવારી મજુબ બેઠકો અનામત રિશેે.  
 

5.2 અનામત બેઠકો માટે સામાન્ય શરતો: 
(1) અનામત બેઠકો ઉ૫ર પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે જે-તે પછાતવગમનુાં / કેટેગરીનુાં સક્ષમ અષધકારીના સિી ષસક્કા વાળાં માટય 

પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રિેશે. 
(2) ઉમેદવારે અનામત બેઠક પર પ્રવેશ માટે જરરી જાષત / કેટેગરી અંગેનુાં  અસલ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવાના રિેશે, પ્રમાણપત્ર ખોટુાં 

માલમુ પડશે, તો તેવા ઉમેદવારને અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેશ મળી શકશે નિીં અને જો પ્રવેશ મળી ગયો િશે, તો તે જે તે સમયે 
રદ કરવામાાં આવશે. 

(3) જો કોઈ અનામત કેટેગરીનો ઉમેદવાર તેના મેરીટના ધોરણે તેની પસાંદગીની જગ્ યાએ ણબન-અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેશ મેળવી 
શકતો િોય, તો તેને ણબન-અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. ૫રાંત ુતેને ણબન-અનામત કેટેગરીની તમામ લાયકાત પણૂમ 
કરવાની રિેશે. 

(4) અનામત કેટેગરી અથવા અટય કોઇપણ પ્રકારનો લાભ મેળવતા ઉમેદવારને ઓછામાાં ઓછી લાયકાતમાાં એક કરતા વધારે પ્રકારની 
છૂટછાટ મળી શકશે નિીં. 

(5) અનામત કેટેગરીના યોગ્યતા ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોને જે-તે કેટેગરીમાાં પ્રવેશ આપ્યા બાદ અનામત બેઠકો ખાલી રિ ે તો, 
પારસી/ આષથિક રીતે નબળા જાષતની બેઠકો ષસવાયની, ખાલી બેઠકો ણબન-અનામત કેટેગરીમાાં તબદીલ કરવામાાં આવશે.   
 

5.3    અનસુણુચત જાષત / અનસુણુચત જનજાષતના ઉમેદવારો માટે અનામત બેઠકો: 
(1) આ બને્ન જાષતના ગ્રપુ માટે કુલ ૨૨% બેઠકો અનામત રિેશે. જે પૈકીની ૭% બેઠકો અનસુણુચત જાષતના ઉમેદવારો માટે અને બાકીની 

૧૫% બેઠકો અનસુણુચત જનજાષતના ઉમેદવારો માટે અનામત રિેશે. 
(2) આ બને્ન પછાતવગમની કોઈપણ એક કેટેગરીમાાં અનામત બેઠક કરતાાં ઓછા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ઘ િોયતો બીજી કેટેગરીની અનામત 

બેઠકમાાં તબદીલ થશે. અથામત અનસુણુચત જાષત અને અનસુણુચત જનજાષતની બેઠકો એકબીજામાાં તબદીલ થઈ શકશે. ાંયારબાદ જો 
કોઇ બેઠકો ખાલી રિેતી િોય તો તેને ણબન-અનામત કેટેગરીમાાં તબદીલ કરવાની રિેશે.  
 

5.4 સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગષના ઉમેદવારો માટે અનામત બેઠકો: 
(1)  સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગમના ઉમેદવારો માટે રાજ્ય સરકારના પ્રવતમમાન ષનયમો પ્રમાણે ૨૭% બેઠકો અનામત રિેશે. 

(2)  SEBCના ઉમેદવારે જાષતના પ્રમાણપત્ર ઉપરાાંત સક્ષમ અષધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ “નોન હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુાં 
રિશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર તા. ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ કે ાંયાર ૫છીનુાં િોવુાં જોઈએ. અટયથા તેઓને SEBCની બેઠક ૫ર પ્રવેશ મળી શકશે 
નિીં.   

 

કેટેગરી અનામત બેઠકો 
(%) 

નોંધ 

અનસુણુચત જાષત (SC) ૭ આ જાષતઓની અનામત બેઠકો એકબીજામાાં 
તબદીલ થઈ શકશે અનસુણુચત જનજાષત (ST) ૧૫  

સામાજજક અને શૈક્ષણણક  પછાત વગમ અને "હક્રમીલેયરમાાં સમાષવટ 
થતાાં નથી" તેવા ઉમેદવારો (SEBC) 

૨૭  ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા માટય જાષતઓને લાગ ુપડશે 

હદવ્યાાંગજન ઉમેદવારો (PWD) ૫ પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારની જાષત અનરુપ જે તે 
કેટેગરીમાાં મેરીટ પ્રમાણે સરભર કરવાની રિેશે 

EWS - આષથિક રીતે નબળા વગો ૧૦ વધારાની બેઠક 

એ્સ આમીમેન મેનના સાંતાનો ૧  ષનયમોનસુાર 

પારસી જાષતના ઉમેદવારો ૧ બેઠક વઘારાની બેઠક 
યષુનવષસિટી દ્વારા આ ષનયમોમાાં દશામવેલ ટકાવારી કરતાાં વધારાના ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપી શકાશે નિીં કે તેની લાયકાતમાાં છૂટછાટ આપી 
શકાશે નિીં.  
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5.5  આષર્થિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવાર (Economically Weaker Section) 

 ઉમેદવારને રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓમાાં પ્રવેશ સમયે અનામતના લાભ અંગના ગજુરાત સરકારના સામાજીક ન્યાય અને 
અષઘકારીતા ષવભાગના તા. ૦૬-૦૬-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક ગકવ-૧૬૨૦૧૯-૭૫૨-ક-ર મજુબ ૧૦% બેઠકો ૫ર પ્રવેશ મળવાપાત્ર રિશેે. 
જે અંગે ૫ટ્રરષશષ્ઠ-ખ મજુબનુાં પ્રમાિ૫ત્ર જોડવાનુાં રિેશે. વઘમુાાં ઉક્ત સાંદભે સરકારશ્રી તરફર્થી વખતો વખતની સચૂનાઓનો અમલ 
કરવામાાં આવશે.  

5.6 ટ્રદવ્યાાંગજન ઉમેદવારો માટે અનામત બેઠકો: 
*   ગજુરાત રાજ્યના હદવ્યાાંગજન ઉમેદવારો માટે ૫% બેઠકો અનામત રાખવામાાં આવેલ છે. જેતે કેટેગરીમાાં સરભર કરવાની રિશેે. 

તેમજ નીચેની શરતોને આષધન રિશેે.   
૧ શારીહરક હદવ્યાાંગતા બાબતે ઉમેદવારની પ્રવેશપાત્રતા ગેરલાયક ઠરાવવામાાં આવશે, જો... 
 a કુલ શારીહરક હદવ્યાાંગતા (છાતી/સ્ટ્પાઇન સહિત) ૫૦@ કરતા વઘારે િોય 
 b ૫ગની હદવ્યાાંગતા ૫૦@ કરતા વઘારે િોય 
 c િાથની હદવ્યાાંગતા િોય  
 d રન્ટની હદવ્યાાંગતા અને સાાંભળવાની હદવ્યાાંગતા િોય  
 e ક્રમશ: વઘતા જતા માયોપેથીઝ જેવા રોગથી પીડીત ઉમેદવાર િોય  
 f જે તે અભ્યાસક્રમમાાં ભણવા માટે અને તેના પ્રાયોગીક કાયો / ફીલ્ડ વકમ  કરવામાાં બાઘક હદવ્યાાંગતા 

િોય 
૨ હદવ્યાાંગજન ઉમેદવારની અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તે મતલબનુાં સક્ષમ અષઘકારીનુાં 

પ્રમાણ૫ત્ર (જોડાણ ૨ મજુબ) રજૂ કરવાનુાં રિેશે. જેનો નમનૂો પાછળ આપેલ છે. જો પ્રવેશ૫ત્ર વેરીફીકેશન 
વખતે પ્રમાણ૫ત્ર ખોટુાં માલમુ ૫ડશે તો તે ઉમેદવારનો હદવ્યાાંગજન માટેનો અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેશ અંગેનો 
િક્ક દાવો રિેશે નિીં. જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેશ આપી દેવામાાં આવ્યો િોય તો તે તાાંકાલીક અસરથી રદ 
થશે. 

 

5.7  એક્સ આમીમેનના સાંતાનો માટે અનામત બેઠકો: 
એ્સ આમીમેન મેનના સાંતાનો માટે ૧% બેઠકો અનામત રાખવામાાં  આવેલ છે. 
 

(1) મળૂ ગજુરાત રાજ્યના એ્સ આમીમેન મેનના સાંતાનોનો સમાવેશ અનામત કેટેગરી અંતગમત થતો િોય અને તેમણે ઘોરણ-૧૦ની 
૫રીક્ષા ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ શાળામાાંથી પાસ કરેલ િોય તો તેઓનો સમાવેશ આ કેટેગરીમાાં કરવાનો રિેશે.  

(2) એ્સ આમીમેન મેનના સાંતાનો માટેની અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા  ઉમેદવારોએ ડાયરેકટર, સૈષનક વેલ્ફેર બોડમ , 
ગજુરાત રાજ્ય અથવા જજલ્લા સૈષનક વેલ્ફેર ઓ ફીસર કે જે તે કમાટ ડીંગ ઓ ફીસર (ચાલ ુ કમમચારીએ)નુાં જરરી પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુાં રિશેે. 

(3) ગજુરાત રાજ્ય માધ્યષમક ષશક્ષણ બોડમ  અથવા રાજ્યના અટય માટયતા પ્રાપ્ત બોડમમાાંથી એસએસસી પરીક્ષા પાસ કરેલ  એક્સ 
આમીમેન મેનના સાંતાનોને તેઓની અનામત બેઠક પર પ્રવેશ આપ્યા બાદ જો કોઇ બેઠકો ખાલી રિ ે તો તેના પર અટય 
બોડમમાાંથી  એસએસસી પાસ કરનાર અરજદારને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. તેમ છતાાં જો આ અનામત બેઠકો ખાલી રિ ેતો તે 
ઉ૫ર ણબન-અનામત ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.  

(4) ઉમેદવાર એક્સ આમીમેન મેનના સાંતાનો માટેની અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે જરરી ઓછામાાં ઓછી લાયકાત 
ધરાવતો િોવો જોઈએ. 

(5) એક્સ આમીમેન મેનના સાંતાનો માટે અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે જે તે મતલબનુાં સક્ષમ અષઘકારીશ્રીનુાં 
પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરવાનુાં રિશેે. જો પ્રવેશ૫ત્ર વેરીફીકેશન વખતે આવ ુ પ્રમાણ૫ત્ર ખોટુ માલમુ ૫ડશે તો તે ઉમેદવારનો આવી 
અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેશ અંગેનો િક્ક દાવો રિેશે નહિ. (જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેશ આપી દેવામાાં આવ્યો િોય તો તે તાંકાલીન 
અસરથી રદ થશે.)  

(6) લડાઇમાાં શિીદ થયેલ એક્સ આમીમેન મેનના સાંતાનો સમાવેશ આ કેટેગરીમાાં કરવાનો રિેશે.  
(7) લડાઇ લડતા અપાંગ થયેલ એક્સ આમીમેન મેનના સાંતાનોનો સમાવેશ આ કેટેગરીમાાં કરવાનો રિેશે.  

 
 

5.8  પારસી જાષતના ઉમેદવારો માટે અનામત બેઠકો: 
(1) માત્ર ગજુરાત રાજ્યના પારસી જાષતના ઉમેદવારો માટે એક વધારાની બેઠક અનામત રિેશે. જે અટય ઉમેદવારો માટે તબહદલ 

થઇ શકશે નિીં. 
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(2) આ અનામત બેઠક પર પ્રવેશ મેળવવા માટે પારસી જાષતના િોવા અંગેનુાં સક્ષમ અષધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રિશેે. 
 
 

  
6.0  મેરીટ ણલતટ: 

ક્ર્મ ષવગત 

1.  સમય મયામદામાાં પ્રવેશ ફોમમ ભરેલ િોય અને પ્રવેશ માટેની લાયકાત ધરાવતા િોય તેવા તમામ ઉમેદવારોના બે અલગ-અલગ મેરીટ 
ણલસ્ટ્ટ નીચેની લાયકાતને આધારે બનાવવામાાં આવશે:  
એસએસસી (ધોરણ-10)ની પરીક્ષામાાં  ગજુરાતી/ પ્રાદેષશક ભાિા, ગણણત, ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી , સામાજજક ષવજ્ઞાન / 
સમાજ ષવદ્યા  અને અંગ્રેજી ષવિયમાાં મેળવેલ ગણુ અને વધારાના મળવા પાત્ર ગણુ, જો લાગ ુપડતા િોય તો  

A કૃષિ, બાગાયત અને ટયરુીશન એટડ કોમ્યનુીટી સાયટસ હડપ્લોમામાાં પ્રવેશ માટેનુાં મેરીટ ણલસ્ટ્ટ ( બેજીક ગણિત તર્થા તટાન્ડડષ  
ગણિત, ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી , સામાજજક ષવજ્ઞાન / સમાજ ષવદ્યા  અને અંગ્રેજી ષવિય)  

B કૃષિ ઇજનેરી, એગ્રો પ્રોસેષસિંગ, ફુડ ટેકનોલોજી એટડ ટયરુીશીયન અભ્યાસક્રમોની પોણલટેકષનકમાાં પ્રવેશ માટેનુાં મેરીટ ણલસ્ટ્ટ 
( તટાન્ડડષ ગણિત, ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી , સામાજજક ષવજ્ઞાન / સમાજ ષવદ્યા  અને અંગ્રેજી ષવિય )    

2.  કેન્ટરય પ્રવેશ સષમષત 'A', અને 'B' બે પ્રકારના હડપ્લોમા માટે નીચે મજુબના બે અલગ- અલગ મેરીટ ણલસ્ટ્ટ તૈયાર કરશે.   
I ગજુરાત બોડમમાાંથી એસએસસી પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોનુાં મેરીટ ણલસ્ટ્ટ. અનામત કેટેગરીના અરજદારોનુાં કેટેગરી 

વાઇઝ મેરીટ ણલસ્ટ્ટ અલગથી બનાવવામાાં આવશે.  
II કેન્ટરય અને માટય અટય બોડમ જેવાકે કાઉટસીલ ઓફ ઈટડીયન સ્ટ્કૂલ સટીફીકેટ એકઝામીનેશન, ટય ુ હદલ્િી અથવા 

નેશનલ ઈટસ્ટ્ટીટયટુ ઓફ ઓપન સ્ટ્કૂલીંગ અથવા ઈટટરનેશનલ સ્ટ્કૂલ બોડમમાાંથી ધોરણ-10ની પરીક્ષા પાસ કરનાર 
ઉમેદવારોનુાં મેરીટ ણલસ્ટ્ટ બનાવવામાાં આવશે. 

3.  Explanation : 

ઉપરોકત ક્રમાાંક (I) અને (II) ના બોડમમાાંથી પાસ થયેલ ઉમેદવારો માટેની બેઠકોની વિેંચણી "પ્રો-રેટા" બેઇઝ અથવા હડપ્લોમા 
અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ માટેની કેટરીય સાંકલન સષમષત નક્કી કરે તે પ્રમાણે કરવામાાં આવશે. 

4.  બે અથવા વઘારે ઉમેદવારના મેરીટ માકમ   એકસરખા થશે તો તેઓનુાં  મેરીટ ણલસ્ટ્ટ નીચે પ્રમાણેના ષવિયોના માકમ  /વયની ક્રમશ: 
સરખામણી કરી બનાવવામાાં આવશે :  

I.  જે ઉમેદવારે SSCE માાં ષવજ્ઞાન / ષવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ષવિયમાાં વધારે ગણુ મેળવેલ િોય 

II.  જે ઉમેદવારે SSCE માાં ગણણત ષવિયમાાં વધારે માકમ  મેળવેલ િોય 

III.  જે ઉમેદવારે SSCE માાં અંગ્રેજી ષવિયમાાં વધારે માકમ  મેળવેલ િોય 

IV.  જે ઉમેદવારની વય વધારે િોય  
7.0.  પ્રવેશ: 

(1)  પ્રવેશ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને તેમણે પોલીટેકષનકને આપેલ પસાંદગી ક્રમાક અને મેરીટ ણલસ્ટ્ટના આધારે કોમ્પ્યટુર ધ્વારા 
ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમની ફાળવણી કરવામા ાં આવશે. 

(2)  જે ઉમેદવારને પ્રવેશ મળ્યો િોય તેણે નક્કી કરેલ સમય મયામદામા ાં તે પોલીટેકષનક ખાતે પોતાના તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો, દસ્ટ્તાવેજો, 
માકમશીટ વગેરે અસલમા ાં (તેની પ્રમાણણત નકલોના બે  સેટ સહિત ) રબર િાજર થઇ વેહરહફકેશન કરાવવાના રિશેે.  

(3)  વેરીફીકેશન દરમ્યાન જે ઉમેદવારના દસ્ટ્તાવેજો સાચા માલમુ પડશે તેમણે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી, યષુનવષસિટીના ષવદ્યાથી તરીકે નોંધણી 
કરાવવાની રિશેે. તેમ કરવામા ાં ષનફળ જનાર ઉમેદવારનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે અને તેની ખાલી પડેલ જ્ગગ્યાએ અટય ઉમેદવારને 
પ્રવેશ આપી દેવામા ાં આવશે. 

8.0    સાંલ્ન પોલીટેકનીક ખાતે િાજર ર્થવુાં 
  પ્રવેશ માટે પસાંદગી પામેલ ઉમેદવાર મધ્યતર્થ પ્રવેશ સષમષત ધ્વારા જાિરે કરાયેલ તારીખો દરમ્યાન જે-તે પોલીટેકષનક ખાતે િાજર ર્થયેર્થી 

યષુનવષસિટીના ષવદ્યાર્થી બનશે. જેના પગષર્થયા નીચે મજુબ છે. 
8.1 SBI બેંકમાાં ઓનલાઇન ડેબીટ કાડષ  / કે્રડીટ કાડષ / નેટ બેંકીંગ દ્વારા ફી ભરવાની રેિશે. 
8.2  દરેક ઉમેદવારે નીચે દશાષવેલ પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરવાના રિેશે.  
 

(i) SSCE (ધોરણ ૧૦) ની માકમશીટ. 
(ii) શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર (LC). 
(iii) જાષતનુાં પ્રમાણપત્ર (જો ઉમેદવાર અનસુણુચત જાષત, અનસુણુચત જનજાષત અથવા સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત/ 

આષથિક રીતે નબળા વગમના િોય તો). 
(iv)  સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગમના ઉમેદવારે ચાલ ુનાાંણાહકય વિમનુાં (એટલે કે તા: ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ કે ાં યારપછીનુાં) 

માટય મદુતનુાં નોન હક્રમીલેયર સટીફીકેટ રજુ કરવાનુાં રિશેે. જેમાાં ચકૂ થશે તો તેવા ઉમેદવારને  SEBC  અનામત બેઠકો 
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પર પ્રવેશ મળી શકશે નિીં.   
(v) જમીનની માણલકી દશામવતો ચાલ ુવિમ  (એટલે કે તા: ૦૧-૦૪-૨૦૨૨ કે ાં યાર પછીનો) ૭-૧૨ અને ૮-અનો દાખલો, જો લાગુાં પડતો 

િોય તો. 
(vi) જો ૭-૧૨ અને ૮-અના દાખલા ઉપરથી ઉમેદવાર અને જમીનના માણલક જોડેનો સ ાંબાંધ સ્ટ્પટ ન થતો િોય તો, તે બે વચ્ચેનો 

સ ાંબાંધ દશામવત ુાં પેઢીનામ ુાં તેમજ, ઘોરણ-૧૦ની માકમશીટમા ાં દશામવેલ અટક અને ૭/૧૨, ૮-અમાાં દશામવેલ અટકમા ાં ફેરફાર િોય તો ત ે
અંગેન ુાં સોગાંદનામ ુાં રજુ કરવાન ુાં રિશેે. 

(vii)         હદવ, દમણ અને દાદરા નગર િવેલીના રિેવાસી િોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પડત ુાં િોય તો.  

(viii) હદવ્યાાંગ જન અંગેનુાં સરકારી િોસ્ટ્ પીટલના સક્ષમ અષધકારી (ષસષવલ સર્જન અથવા સષુપ્રટેટડટટ)નુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પડત ુાં 
િોય તો. 

(ix) પારસી જાતીના િોવા અંગેનુાં સક્ષમ અષઘકારીનુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પડત ુાં િોય તો.  
(x) આંતરરારીય /  રારીય / રાજ્ય કક્ષાએ રમત-ગમતમાાં ભાગ લીધેલ િોય અને / અથવા  જીતેલ ક્રમાાંકનુાં  પ્રમાણપત્ર, 

જો લાગુાં પડત ુાં િોય તો. 
(xi) સેનાના કમમચારી/ ષનવતૃ્ત સેના કમમચારીનુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પડત ુાં િોય તો. 
(xii) ત્રણ પાસપોટમ  સાઇઝ ના ફોટા. 
(xiii) આષથિક રીતે નબળા વગો માટે પહરષશટ – ખ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર જોડવાનુાં રેિશે. 

નોંધ: *   જો નોંઘણી સમયે, ઉમેદવારે  કોઈ ખોટી મહિતી આપેલ છે, તેવુાં માલમુ પડશે તો પ્રવેશ માટેની તેની ઉમેદવારી રદ થશે અને  
 તેણે ભરેલી ફી ષનયમોનસુાર જપ્ત થશે.  

       *    પોલીટેકષનક ખાતે અંષતમ ચકાસણી સમયે જે ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રો સાચા જણાશે, તેમનો પ્રવેશ જે તે યષુનવષસિટીમાાં માટય ગણાશે. 
8.3         જે-તે પોલીટેકષનક ખાતે ઓરીએન્ટેશન કાયષક્રમમાાં િાજર રિેવુાં. 
8.4 જે-તે પોલીટેકષનક ખાતે અભ્યાસક્રમનુાં રજીતટે્રશન કરાવવુાં. 
8.5 જો ઉમેદવાર એડમીશન મેમોમાાં દશાષવેલ સમયમયાષદામાાં પોલીટેકષનક ખાતે િાજર ર્થશે નિીં, તો તેનો પ્રવેશ આપો-આપ રદ ર્થશે. 
8.6 જો ઉમેદવાર અસાધારિ સાંજોગો (આધાર રજૂ કરવાનાાં રિેશે) ના કારિે સમયમયાષદામાાં  પ્રમાિપત્રો ચકાસિી માટે ન આવી શકે 

તેમ િોય તો, તે અન્ય કોઇ વ્યટ્રકત મારફતે અરજી (આઘાર-પરૂાવા સટ્રિત) આપી પ્રમાિપત્રો ચકાસિી કરાવડાવી અને ફી ઓનલાઇન 
ભરી  પ્રોવીલનલ પ્રવેશ મેળવી શકશે. પ્રોવીલનલ પ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારે કોિષ શરુ ર્થયાના  એક અઠવાડીયામાાં બાકીની ષવષઘ 
પરુી કરવાની રિશેે, અન્યર્થા તેઓનો પ્રવેશ આપો-આપ રદ ર્થશે. 

8.7 પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ ઉમેદવારને યષુનવષસિટી દ્વારા રજીતટે્રશન નાંબર આપવામાાં આવશે. જે તેના દરેક એકેડેષમક રેકડષ  માટે ઉપયોગમાાં 
લેવાનો રિેશે.  

8.8 પ્રવેશ મેળવેલ દરેક ષવદ્યાર્થીને ઓળખપત્ર આપવામાાં આવશે. જે પોતાની પાસે રાખવાનુાં રિેશે અને જરૂર પડયે રજૂ કરવાનુાં રિેશે. જો 
ઓળખપત્ર ખોવાઈ જાય, તો જરૂરી ફી ભયેર્થી નવુાં ઓળખ૫ત્ર મેળવી શકાશે. 
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9.0  ફીનુાં ધોરિ: 

ક્રમ ફી / ડીપોઝીટ 
રકમ (ર.) 

ભાઇઓ બિેનો 
A. તમામ નવા ષવધાર્થીઓએ પિલેા રજીતટે્રશન વખતે ચકૂવવા પાત્ર ફી અને ડીપોલીટ    
1. કોશન મની 100 100 

2. િોસ્ટ્ટેલ ડીપોઝીટ  100 100 

3. મસે ડીપોઝીટ *** *** 

4. ઈલેન્્રક ચાર્જ  100 100 

5. ઓળખપત્ર ફી 30 30 

6. થલેસેેમીયા ટેસ્ટ્ટ ફી  150 150 

                                                                                        TOTAL  A  480 480 

B. દરેક એકી સેમેતટરમાાં ચકૂવવા પાત્ર ફી  
1. યષુનવષસિટી મડેીકલ ટેસ્ટ્ ટ 020 020 

2. મગેઝેીન 050 050 

3. સ્ટ્ટુડટ ટ એઈડ ફાંડ    020 020 

4. જનરલ એમીષનટી 010 010 

                                                                                        TOTAL B  100 100 

C. દરેક સેમેતટરમાાં ચકૂવવા પાત્ર ફી 
1. રજીસ્ટ્રેશન 050 050 

2. ષશક્ષણ  200 - 

3. લાઈબ્રરેી 050 050 

4. પરીક્ષા  100 100 

5. જીમખાના 050 050 

6. સાાંસકૃષતક પ્રવષૃત્તઓ  050 050 

7. પ્રયોગશાળા  030 030 

8. િોસ્ટ્ટેલ  060 - 

9. માકમશીટ, પ્રમાણપત્ર, રાટ સક્રીપ્ટ  050 050 

                                                                                     TOTAL  C  640 380 

Total A+B+C= 1220 960 

D. પ્રોવીલનલ સટીફીકેટ અને ગે્રડ વેરીફીકેશન ફી  
1. પ્રોવીઝનલ ૫દવી પ્રમાણ૫ત્ર  050 050 

2. ગ્રડે વેરીફીકેશન 200 200 

3. ૫દવી પ્રમાિ૫ત્ર 

૫દવીદાન સમારાંભમાાં િાજર રિીન ે 500 500 

૫દવીદાન સમારાંભમાાં ગરેિાજર રિીન ે 1000 1000 
4. ડુપ્લીકેટ ૫દવી પ્રમાણ૫ત્ર 1000 1000 
5. પનુ: નોંઘણી 1000 1000 
6. ડુપ્લીકેટ ગણુ૫ત્રક 500 500 

 

Note: 

1. ભારતીય નાગરીકાંવ ધરાવતી ષવદ્યાષથિનીઓ માટે ષશક્ષણ અને િોસ્ટ્ટેલ ફી માફી છે. 
2. સામાટય સાંજોગોમાાં ફી ભયામ બાદ ફરી ફી પરત મેળવી શકાશે નિીં.  
3. ***A(3) માાં દશામવેલ ફી સ્ટ્થાષનક પહરસ્સ્ટ્થષત મજુબ બદલાશે. જે પોલીટેકનીક ખાતે લેવામાાં આવશે.  
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4. ઉ૫રોકત પ્રવેશફી / ડીપોઝીટ ભરવા માટે અગાઉ જે પ્રહક્રયા િાથ ઘરેલ િતી, તે જ પ્રમાણે પ્રવેશ ફી ઓનલાઇન ભરવાની રિશેે. 
 
 

 

10.0  અભ્યાસક્રમ અને ષવિયો અંગે સામાન્ય માટ્રિતી: 

1.  ષશક્ષણનુાં માધ્યમ અંગ્રેજી છે. 
2.  જે તે ષવિયનો અભ્યાસક્રમ, તેના ષવિયો, ષવષનયમો, પરીક્ષા વગેરેને લગતી તમામ માહિતી જે તે પોલીટેકષનકના આચાયમ પાસેથી 

મેળવી શકાશે. જેમાાં જરુર પડયે સધુારા વધારા કરવાની સત્તા યષુનવષસિટીના સત્તાધીશોને  અબાષધત રિશેે. યષુનવષસિટી તેની કોલેજોમાાં 
કેટેગરી વાઇઝ ઓછમાાં ઓછી પ્રવેશ લાયકાત ધરાવતા ષવદ્યાથીઓ માટે પણુમસમયના પોલીટેકનીકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા કક્ષાના 
અભ્યાસક્રમો ચલાવે છે. સેમેસ્ટ્ટર પધ્ધત્તીના આવા અભ્યાસક્રમ િઠેળ, છૂટછાટ આપેલ િોય અથવા િોસ્ટ્ટેલ ફાળવેલ ન િોય તે ષસવાયના, 
દરેક ષવદ્યાથીએ યષુનવષસિટી િોસ્ટ્ટેલમાાં રિવે ુાં ફરજીયાત છે.  

11.0   એન્ટી રેગીંગ: 

 યષુનવસીટીમાાં એટટી રેગીંગ કષમહટ કાયમરત છે. જો કોઇ  ષવદ્યાથી રેગીંગ કરતો જણાશે તો તેને યોગ્ ય સજા કરવામાાં આવશે. રેગીંગ 
કરનાર ષવદ્યાથી સામે એફ. આઇ. આર. (FIR) દર્જ કરી શકાશે. રેગીંગનો ભોગ બનનાર ષવદ્યાથી એન્ટટ રેગીંગ કષમહટના ચેરમેન અથવા જે 
તે ફેકલ્ ટીના ડીનનો સાંપકમ  કરી શકશે. 

12.0     ષવદ્યાષર્થિનીઓને િરેાનગતી બાબત: 

 ષવદ્યાષથિનીઓને િરેાન કરતા તાંવો ષવરુધ્ધ ફહરયાદ કરવા માટે દરેક યષુનવષસિટીમાાં એક સેલ સ્ટ્થાપવામાાં આવેલ છે. જો કોઇ પણ ષવદ્યાથી 
કટયાઓ કે મહિલાઓને િરેાન કરતાાં જણાશે, તો તેને યોગ્ ય સજા કરવામાાં આવશે. 

13.0    પ્રવેશ પ્રટ્રક્રયા: 
૧. ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓના દરેક પોલીટેકનીકમાાં હડપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ અંગેની સધળી કામગીરી સરદારકૃષિનગર 
 દાાંતીવાડા કૃષિ યષુનવષસિટી, સરદારકૃષિનગર િઠેળ િાથ ઘરવામાાં આવશે.  

 ૨. પ્રવશે અંગેની સધળી બાબતો વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫ર જોઇ શકાશે. 
૩. ઘોરણ - ૧૦નુાં ૫રીણામ જાિરે થયા બાદ પ્રવેશ માટેની જાિેરાત માટે ઉ૫રો્ત વેબસાઇટ ચકાસવાની રિશેે.  

 ૪. પ્રવેશ અંગેની જાિરેાત ગજુરાત દૈષનક સમાચાર ૫ત્રોમાાં પ્રષસઘ્ઘ કરવામાાં આવશે.  
 ૫. પોલીટેકનીક અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫રથી જરરી એપ્લીકેશન ફોમમ ફી ભરી તરુતજ ચલણ નાંબર 

 નાખી ઓનલાઇન ફોમમ ભરી શકાશે. (ફોમમ ફી ભરવા માટેની પ્રહક્રયા પેજ નાં. ૧૫ ઉ૫ર આપેલ છે.) 
 ૬. અરજી ફોમમ વેરીફીકેશન યષુનવષસિટી દ્વારા ઓનલાઇન કરવામાાં આવશે. કોઇ ષવઘાથીએ િલે્પસેટટર ખાતે જવાની જરરીયાત નથી. તેમને 

 યષુનવષસિટી દ્વારા વેરીફીકેશન મેસેજ આવ્યા બાદ બેઠકોની ઓનલાઇન ચોઇસ ફીલીંગ કરવાની રિેશે. ઉમેદવારે પ્રવેશની ખાત્રી કરવા 
 માટે ઉ૫લઘ્ઘ બેઠકોની મિત્તમ ૫સાંગીઓ કરવાની સલાિ આ૫વામાાં આવે છે. ચોઇસ ફીલીંગ નિી કરનાર ઉમેદવાનુાં નામ મેરીટ 
 યાદીમાાં આવશે નિીં.  

 ૭. પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ / જાિરેાતમાાં જણાવ્યા મજુબ ષવઘાથીએ ચોઇસ કરેલ પોલીટેકષનક લીસ્ટ્ટ મજુબ પ્રથમ ત્રણ રાઉટડ ઓનલાઇન 
 પ્રવેશની ફાળવણી કરવામાાં આવશે, ાંયાર બાદ ખાલી રિલે જગ્યાઓ ઉ૫ર ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યષુનવષસિટી વેબસાઇટ ઉ૫ર 
 અલાયદી જાણ કરવામાાં આવશે.  

14. ટ્રડતક્લેમર: 

આ માહિતી પસુ્સ્ટ્તકામાાં આપવામાાં આવેલ ષનવેદન કે માહિતી છાપતી વખતે અમારી જાણ મજુબ બરાબર છે. આ માહિતી પસુ્સ્ટ્તકામાાં 
આપેલ ષવદ્યાથીઓની ષશસ્ટ્ તના ષનયમો, પોલીટેકનીકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા અભ્ યાસક્રમના ષનયમો, ફી કે અટ ય કોઇપણ ષનવેદન / 
માહિતી / ષવષનયમો વગેરે કોઇપણ જાતની જાણ કયામ ષસવાય બદલવાની, ધટાડવાની, વઘારવાની, તેમાાં સઘુારા-વઘારા કરવાની, 
ફેરફાર કરવાની અબાષઘત સત્તા યષુનવષસિટીની રિેશે. પ્રવતમમાન ષવષનયમો, તેને બદલવાથી કે અટ ય કોઇપણ રીતે ષવદ્યાથીને અભ્ યાસ 
દરમ્ યાન કોઇ મુ કેલી પડે, તે માટે ષવદ્યાથી કે અટ ય વ્ યહકતને કોઇ ખચમ થાય કે કાંઇપણ નકુશાન કે ખોટ જાય તો તેની કોઇપણ 
પ્રકારની જવાબદારી યષુનવષસિટીની રિેશે નિીં. 
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15. વિષ ૨૦૨૨-૨૩માાં દરેક પોલીટેકનીકમાાં કેટેગરી વાઇલ બેઠકોની સાંખ્યા (સીટ મેટ્રીક્ષ) : 

અ.નાં. પોલીટેકનીક કુલ બેઠકો અન્ય બોડષ  ૬.૩૩% 
અન્ય બોડષ  બાદ 

કરતા કુલ 

આિાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આિાંદ 

૧ કૃષિ પોલીટેકનીક, આણાંદ 40 02 38 

૨ કૃષિ પોલીટેકનીક, વસો 40 02 38 

૩ બાગાયત પોલીટેકનીક, વડોદરા 40 02 38 

૪ કૃષિ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, દાિોદ 40 02 38 

૫ ફુડ સાયટસ એટડ િોમ ઇકોનોમી્સ પોલીટેકનીક, આણાંદ 40 02 38 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

૧ કૃષિ પોલીટેકનીક, ઘારી 40 02 38 

૨ કૃષિ પોલીટેકનીક, સીદસર (િાલ જૂનાગઢ) 30 01 29 

૩ કૃષિ પોલીટેકનીક, િળવદ 30 01 29 

૪ બાગાયત પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ 40 02 38 

૫ એગ્રો પ્રોસેસીંગ પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ 40 02 38 

૬ કૃષિ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, તરધડીયા 40 02 38 

નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
૧ કૃષિ પોલીટેકનીક, મકતમપરુ, ભરચ 40 02 38 

૨ કૃષિ પોલીટેકનીક, વધઇ, જજ. ડા ાંગ 40 02 38 

૩ કૃષિ પોલીટેકનીક, વ્યારા 40 02 38 

૪ બાગાયત પોલીટેકનીક, નવસારી 40 02 38 

૫ બાગાયત પોલીટેકનીક, ૫રીયા 40 02 38 

૬ કૃષિ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, ડેડીયાપાડા 40 02 38 

સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાડા કૃષિ યષુનવષસિટી, સરદારકૃષિનગર 

૧ કૃષિ પોલીટેકનીક, ડીસા 40 02 38 

૨ કૃષિ પોલીટેકનીક, અમીરગઢ * 40 02 38 

૩ કૃષિ પોલીટેકનીક, ખેડબ્રહ્મા # 40 02 38 

૪ બાગાયત પોલીટેકનીક, જગદુન 40 02 38 

૫ ટયરુીશન એટડ કૉમ્યષુનટી સાયટસ પોલીટેકનીક, સ.દાાં.કૃ.ય.ુ, 
સરદારકૃષિનગર 

35 02 33 

 

* ૫૦% બેઠકો અનસુણૂચત જનજાષતના ઉમેદવારો માટે અનામત છે.  
# કૃષિ પોલીટેકનીક ખેડબ્રહ્મા ખાતે કન્યાઓ માટે િોતટેલની વ્યવતર્થા નર્થી, જેર્થી પ્રવેશ મેળવનાર કન્યાઓએ રિવેા જમવાની સગવડ 
 પોતાની રીતે કરવાની રિેશે. 
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16. અરજી ૫ત્રકની ફી ભરવા માટેની સચૂનાઓ : 
 

બ્રાઉઝરમાાં poly.gsauca.in ટાઈપ કરો. 
1. Payment of Fee બટન ઉપર ક્ક્લક કરો.  
2. ત્યાર પછી ખલુતા પેજમાાં નીચેની ષવગત ખબુજ ચોકસાઈ પવૂષક ભરવાની રિશેે   

 a.  Examination Board of Standard-X માાં તમને લાગ ુ૫ડત ુાં બોડષ ૫સાંદ કરો. 
b. Std.-X (SSC) Passing year માાં તમારી ૫રીક્ષા પાસ કરી િોય તે વિષ ૫સાંદ કરો. 
c. Std.-X (SSC) Passing month માાં ૫રીક્ષા પાસ કયાષનો મટ્રિનો લખવો. 
d. Std.-X (SSC) Seat No. માાં બોક્ષ આપેલ ઉદાિરિ તમારો પોતાનો મજુબ સીટ નાંબર   લખો.
  
e. િવે નીચેના બોક્ષમાાં તમારી માટ્રિતી ખબુજ ચોકસાઇર્થી ટાઇ૫ કરો. 
f. Applicant's Full Name (As per Mark-sheet of Std.:X)* 

g. Mobile No* 

h. Email id * 

i. Amount* (આ બોક્ષમાાં કશુાં કરવાનુાં રિતે ુાં નર્થી) 

j. Payment Mode *   (ઓનલાઈન પસાંદ કરવુાં)  
3. ઉપર મજુબની માહિતી ભરી CONFIRM  બટન કલીક કરો.  
4. ષવધાથીએ ઓનલાઈન પમેેટટ નેટ બેન્ટકગ/ડેબીટ કાડમ/ કે્રડીટ કાડમ/UPI દ્વારા ફી ની રકમ જમા થયા ૫છી તરતજ 

ફોમમ ભરી શકશે. ફી ના ચલણની પ્રીટટ લવેી આવયક છે. 
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ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓની ષવષવધ પોલીટેકષનકોમાાં ચાલતા  
ટ્રડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની માટ્રિતી 

 

 આ માટ્રિતી પસુ્તતકામાાં ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિઁટીઓ જેવી કે આિાંદ  કૃષિ યષુનવષસિઁટી, આિાંદ; સરદારકૃષિનગર 
દાાંતીવાડા કૃષિ યષુનવષસિઁટી, સરદારકૃષિનગર, જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિઁટી, જૂનાગઢ અને નવસારી કૃષિ યષુનવષસિઁટી, નવસારી દ્વારા 
ચાલતા ટ્રડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની માટ્રિતી આપેલ છે. પોલીટેકનીકમાાં પ્રવેશ, કોિષ તેમજ ષવષનયમોની તમામ સત્તા યષુનવષસિઁટીની 
અબાષઘત રિશેે અને જરૂર પડય ેતેને બદલવાની સત્તા પિ યષુનવષસિઁટીની રિશેે.  
 પસુ્તતકામાાં આપેલ મટ્રિતી ફક્ત માગષદશષન માટે છે, જેનો ઉપયોગ કાયદાકીય દતતાવેજ તરીકે કરી શકાશે  નિીં.    
 

 

: પ્રવેશ માટે અગાંયની સચૂનાઓ : 

 

 તમામ પોલીટેકનીકમાાં ચાલતા હડપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસક્રમોના પ્રવેશ માટે માત્ર એક જ ફોમમ ભરવાનુાં રિશેે.  
 પ્રવેશ ફોમમ poly.gsauca.in વેબસાઇટ ૫ર ઓનલાઇન ભરવાનુાં રિશેે. 
 ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમમ ભરતાાં ૫િલેા ઉમેદવારોએ પ્રવેશ માટેની માહિતી પસુ્સ્ટ્તકા બરાબર વાાંચવી. 
 ફોમમ ભરતી વખત ેષવઘાથીએ પોતાનો પાસપોટમ  સાઇઝનો ફોટો સ્ટ્કેન કરી અપલોડ કરવાનો રિશે.ે 
 ગમે ાંયારે યષુનવષસિટીને ઘ્યાને આવશે કે, ઉમેદવારના પ્રમાણ૫ત્રો ખોટા છે અથવા ઉમેદવાર પ્રવેશ માટે જરરી શૈક્ષણણક 

લાયકાત ઘરાવતો નથી, તો તેનો પ્રવેશ રદ થશ ેઅન ેફી જપ્ત થશે. 
 યષુનવષસિટી દ્વારા પ્રવેશ અંગે પ્રવાસ ભથ્થ ુકે અટય કોઇ૫ણ પ્રકારનો ખચમ ચકુવવામાાં આવશે નિી. 

 

 પ્રવેશ પ્રહક્રયાન ે લગતી તમામ માહિતી વેબસાઇટ ઉ૫ર ઉ૫લબ્ઘ કરવામાાં આવશે. તમામ ઉમેદવારોએ ષનયષમત 
વેબસાઇટની મલુાકાત લેવી આવયક છે. 

 પોલીટેકનીક અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ poly.gsauca.in ઉ૫રથી જરરી એપ્લીકેશન ફોમમ ફી ભરી તરુતજ 
ચલણ નાંબર નાખી ઓનલાઇન ફોમમ ભરી શકાશે તથા જરુરી દસ્ટ્તાવેજો અ૫લોડ કરવાના રિશેે.  

 અરજી ફોમમ વરેીફીકેશન ઓનલાઇન યષુનવષસિટી દ્વારા કરવામાાં આવશે. તેમને યષુનવષસિટી દ્વારા વેરીફીકેશનનો મેસજે 
આવ્યા બાદ બેઠકોની ઓનલાઇન ચોઇસ ફીલીંગ કરવાનુાં રિશેે. ઉમેદવારે પ્રવેશની ખાતરી કરવા માટે ઉ૫લબ્ઘ 
બેઠકોની મિત્તમ ૫સાંદગીઓ કરવાની સલાિ આ૫વામાાં આવ ે છે. ચોઇસ ફીલીંગ નિી કરનાર ઉમેદવાનુાં નામ મેરીટ 
યાદીમાાં આવશે નિીં. 
 

 પ્રવેશ માટે વેબસાઇટ / જાિેરાતમાાં જણાવ્યા મજુબ ષવઘાથીએ ચોઇસ કરેલ પોલીટેકષનક લીસ્ટ્ટ મજુબ પ્રથમ ત્રણ રાઉટડ ઓનલાઇન 
પ્રવેશની ફાળવણી કરવામાાં આવશે. ાંયાર બાદ ખાલી રિેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે યષુનવષસિટી વેબસાઇટ ઉ૫ર અલાયદી જાણ કરવામાાં 
આવશે. જે ષવઘાથીને પ્રથમ રાઉટડમાાં ૫સાંદગીની પોલીટેકષનકમાાં પ્રવેશ ન મળ્યો િોય અને આગળના રાઉટડમાાં ૫સાંદગીની 
પોલીટેકષનકમાાં પ્રવેશ માટે ભાગ લેવાની ઇચ્છા િોય તો ઓનલાઇન ફી ભરવી ફરજીયાત છે. ફી નિી ભરનાર ષવઘાર્થીન ુાં નામ 
આગળ બિાર ૫ડતી મેરીટ યાદી માાંર્થી નીકળી જશે.  
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જોડાણ-૧ 

ગ્રામ પાંચાયતનુાં લેટર પેડ 

 

 આર્થી દાખલો લખી આ૫વામાાં આવે છે કે શ્રી/કુ. .............................................................................. ના ષપતા / 

માતા / દાદા / દાદી શ્રી / શ્રીમષત ............................................................................... ગજુરાત રાજ્યના મોજે ગામ 

....................................... તાલકુો ...................................................... જજલ્લો .................................. ખાતે 

.............................................. ખાતા નાં. ........................................ મજુબ કુલ ...................................... િ ે/ આર ખેતી 

લાયક જમીન ઘરાવે છે.  

 ઉમેદવાર શ્રી / કુ. ............................................................................. નો ખાતેદાર સારે્થ પતુ્ર / પતુ્રી / પૌત્ર / 

પૌત્રી નો સબાંઘ છે આમ ઉમેદવાર ખેડતૂ પતુ્ર છે.  

 

 

 

 

 

ગોળ ષસક્કો 

સિી:  

નામ:   

િોદ્દો:  

કચેરીના ષસક્કા સટ્રિત 

 

 

નોંઘ : ઉમેદવાર / ષવઘાર્થીનુાં નામ ઘોરિ-૧૦ની માકષશીટ પ્રમાિે લખવુાં તર્થા ખાતેદારનુાં નામ ૭/૧૨ અને ૮/અ નમનુામાાં 

િોય તે મજુબ લખવુાં. 
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જોડાણ-ર 
 

Medical Certificate for Persons with disabilities Candidate 
FORM OF CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES CANDIDATE FOR ADMISSION TO 

FIRST YEAR COURSES IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES OF GUJARAT STATE 
AFTER 10TH (S.S.C)  

1. Full Name of Candidate   

2. O.P.D Case No.  

3. (a) Nature of disability 

 (To be mentioned in the square on the right side) 

 POLIO; CEREBAL PALSY, 

 AMPUTATONS, PARAPLEGIA, 

 CONGENITAL & AQUIRED DEFORMITY 

 VISUAL IMPAIRED, 

 OTHERS 

 (b)  Any disability in upeer limbs ?   Yes / No 

 (c)  Extent of disability: 

  (To be mentioned in the box on the right side) 

      BELOW 40% / 40% to 50% / 50% to 70% / ABOVE 70% 

Note:  A Candidate shall not be admitted to Graduate level courses of Agriculture Universities of 

 Gujarat if he / she suffer from the following disabilities, namely: 

 (a)  Disability of total body including disability of chestorspinemore than 50% 
 (b)  Disability of lower limb of more than 50% 
 (c)  Disability of upper limb 
 (d)  Visually handicapped candidates and those with hearing disability 
 (e)  Candidates with progressive diseases like myopathies etc. 
 (f)  Disabilities which otherwise would interfere in the in the performance of the duties in  
  concerned course. 
4. Despite the disability whether the candidate is fit to undergo Graduate    Yes / No 

 level courses of Agricultural Universities of Gujarat 

 (Please state Yes or No in the square on the right side.) 

 

I certify that Shri/Kum __________________________ has been examined by me Dr. ___________________ 

Designation : ________________on  Dt.     /        /201   , and has been found physically handicapped and in my 

opinion, he/she is in a position to undertake Graduate level courses of Agriculture Universities of Gujarat. 

 
Outward No.:      Signature of Competent Authority of 
Date:       Govt. Hospital (District or State level) 
   Stamp 
 
       Countersigned by Medical Superintendent / 
       Civil Surgeon of Govt. Hospital (District or State level) 
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૫હરષશટ - ખ 
 (EWS) 

 

 


