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ફૂડ ટેક્નોલોજી એન્ડ ન્યટુ્રીશન  
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વઘમુા માહિતી માટે વેબસાઇટ (i) www.gsauca.in (ii) www.poly.gsauca.in  

      (iii) www.sdau.edu.in 

 

  

ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓ 

પોલીટેકષનકમાાં ચાલતા  
ડડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો માટેની 

માડિતી પસૂ્તતકા  
શૈક્ષણિક વિષ : ૨૦૨૦-૨૦૨૧  
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1. અગત્યની તારીખો (સમય સારિી) : 
છેલ્લામાાં છેલ્લી માડિતી માટે www.poly.gsauca.in અથવા gsauca.in અથવા www.sdau.edu.in વેબસાઇટ ૫ર જુઓ 

Sr. 

No. 

Activities Date 

From To 

૧. વેબસાઇટ ૫ર માડિતી પસુ્તતકાની ઉ૫લબ્ઘતા 15-08-2020 -- 

૨. અરજી ફોમષ માટે ઓનલાઇન નેટ બેંકીંગ / ફી તટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયાની કોઇ ૫િ શાખામાાં ભરવી. 18-08-2020 28-08-2020 

૩. અરજી ફોમષ વેરીફીકેશન-ષવઘાથીના ફોમષનુાં ઓનલાઇન વેરીફીકેશન યષુનવષસિટી દ્વારા કરવામાાં આવશે. કોઇ ષવઘાથીએ 
િલે્પસેન્ટર ખાતે જવાની જરૂર નથી. તેમને યષુનવષસિટી દ્વારા વેરીફીકેશન થયા બાદ મેસેજ ૫િ આવશ.ે     

18-08-2020 31-08-2020 

૪. ઓનલાઇન ફોમષ યષુનવષસિટી દ્વારા ચકાસિી થયા બાદ સાંલગ્ન અભ્યાસક્રમોની કોલેજ ૫સાંદગી કરવી.  19-08-2020 02-09-2020 

૫. મોક રાઉન્ડનુાં ૫રીિામ અને કામચલાઉ મેરીટ યાદી   08-09-2020 11-09-2020 

૬. ૫સાંદગી કોલેજમાાં એડમીશન માટેની અંતીમ ચોઇસ ડફણલિંગ રાઉન્ડ-૧  08-09-2020 11-09-2020 

૭. પ્રથમ કોલેજ ફાળવિી યાદી 21-09-2020 -- 

૮. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને બીજા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવો િોય તો 
જે તે કોલેજ ખાતે િાજર રિવેુાં. વઘમુાાં જે ષવઘાથીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી 
ભરવાની રિશે.ે 

21-09-2020 24-09-2020 

૯. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સાથે િાજર રિવેુાં. 21-09-2020 25-09-2020 

૧૦. પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સાથે)ની યાદી  28-09-2020 -- 

૧૧. બીજા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવિી 30-09-2020 -- 

૧૨. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને ત્રીજા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવો િોય તો 
જે તે કોલેજ ખાતે િાજર રિવેુાં. વઘમુાાં જે ષવઘાથીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી 
ભરવાની રિશે.ે 

30-09-2020 04-10-2020 

૧૩. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સાથે િાજર રિવેુાં. 30-09-2020 05-10-2020 

૧૪. બીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સાથે)ની યાદી  06-10-2020 -- 

૧૫. ત્રીજા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવિી  12-10-2020 15-10-2020 

૧૬. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને ચોથા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવો િોય તો 
જે તે કોલેજ ખાતે િાજર રિવેુાં. વઘમુાાં જે ષવઘાથીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર ફી 
ભરવાની રિશે.ે 

12-10-2020 15-10-2020 

૧૭. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સાથે િાજર રિવેુાં. 12-10-2020 16-10-2020 

૧૮. ત્રીજા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સાથે)ની યાદી  17-10-2020 -- 

૧૯. ચોથા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવિી 19-10-2020  

૨૦. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને જો ફાળવેલ કોલેજમાાં એડમીશન તવીકાયષ િોય અને પાાંચમા રાઉન્ડમાાં ભાગ ન લેવો િોય 
તો જે તે કોલેજ ખાતે િાજર રિવેુાં. વઘમુાાં જે ષવઘાથીને ફાળવેલ કોલેજ ષસવાય ૫છીના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો િોય તો તેને માત્ર 
ફી ભરવાની રિશે.ે 

19-10-2020 22-10-2020 

૨૧. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સાથે િાજર રિવેુાં. 19-10-2020 23-10-2020 

૨૨. ચોથા રાઉન્ડ બાદ ખાલી રિતેી બેઠકોની ષવગતો (કટ ઓફ માકષસ સાથે)ની યાદી  24-10-2020 -- 

૨૩. પાાંચમા રાઉન્ડ કોલેજ ફાળવિી 26-10-2020 -- 

૨૪. ઓનલાઇન બેંકમાાં ફી ભરવી અને સાંલગ્ન કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સાથે િાજર રિવેુાં. 26-10-2020 28-10-2020 

૨૫. જે તે કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાિ૫ત્રો સાથે િાજર રિવેુાં. 26-10-2020 29-10-2020 

૨૬. શૈિણિક સત્રની શરૂઆત 02-11-2020 -- 
 

 

 

 

 

 ઉ૫ર દર્ાાવેલ તારીખોમાાં ફેરફારને અવકાર્ િોઇ છેલ્લામાાં છેલ્લી માહિતી વેબસાઇટ www.gsauca.in અથવા poly.gsauca.in અથવા 
www.sdau.edu.in ની મલુાકાત લેવી. 

 

અનકુ્ર્મણિકા 
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ક્ર્મ ષવગત પાન નાં. 
1 ડડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો ૦૩  

2 સાંપકા સતૂ્રો ૦૩  

3 પ્રવેર્ ક્ષમતા / ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેર્ન અને ઓનલાઇન પ્રવેર્ ૫સાંદગીની પ્રહક્રયા ૦૪  

4 પ્રવેર્ લાયકાત ૦૫  

5 અનામત બેઠકો ૦૬  થી ૦૭ 
6 મેરીટ લલસ્ટ્ટ ૦૭  

7 પ્રવેર્ ૦૭  

8 સાંલગ્ન પોલીટેકનનક ખાતે િાજર થવુાં ૦૭ થી ૦૮  
9 ફીનુાં ઘોરણ ૦૮  

10 અભ્યાસક્રમ અને નવષયો ૦૯  

11 એન્ટટ રેગીંગ ૦૯  

12 નવદ્યાથીનીને િરેાનગતી બાબત  ૦૯  

13 પ્રવેર્ પ્રહક્રયા  ૦૯  

14 હિસ્ટ્્લેમર ૦૯  

15 બેઠકોની સાંખ્યા ૧૦  

16 અરજી ૫ત્રકની ફી ભરવા માટેની સચૂનાઓ ૧૨  
 

1. ડડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો: 
ક્ર્મ અભ્ યાસક્રમ પોલીટેકષનક  યષુનવષસિટી 
1 કૃનષ હિપ્લોમા રે્ઠ મ. છ. કૃનષ પોલીટેકનનક, આણાંદ  આણાંદ કૃનષ યનુનવનસિટી, આણાંદ 

2 કૃનષ પોલીટેકનનક, પીજ-વસો રોિ, વસો, જજ. ખેિા 
3 કૃનષ પોલીટેકનનક, િીસા, જજ. બનાસકાાંઠા સરદારકૃનષનગર દાાંતીવાિા કૃનષ 

યનુનવનસિટી, સરદારકૃનષનગર  4 કૃનષ પોલીટેકનનક, ખેિબ્રહ્મા, જજ. સાબરકાાંઠા 
5 કૃનષ પોલીટેકનનક, અમીરગઢ, જજ. બનાસકાાંઠા 
6  કૃનષ પોલીટેકનનક, ધારી, જજ. અમરેલી જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

7  કૃનષ પોલીટેકનનક, સીદસર (િાલ જૂનાગઢ) જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

8 કૃનષ પોલીટેકનનક, િળવદ જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

9 કૃનષ પોલીટેકનનક, મ્તમપરુ, ભરુચ નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટી, નવસારી 
10 કૃનષ પોલીટેકનનક, વ્યારા, જજ. તાપી 
11 કૃનષ પોલીટેકનનક, વઘઈ, જજ. િાાંગ 
12 બાગાયત હિપ્લોમા રે્ઠ િી. એમ. બાગાયત પોલીટેકનનક, મોિેલ ફામા, વિોદરા આણાંદ કૃનષ યનુનવનસિટી, આણાંદ 

13 રે્ઠ બી. આર. બાગાયત પોલીટેકનનક, જગદુણ, જજ. મિસેાણા સરદારકૃનષનગર દાાંતીવાિા કૃનષ 
યનુનવનસિટી, સરદારકૃનષનગર  

14 બાગાયત પોલીટેકનનક, જૂનાગઢ જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

15 બાગાયત પોલીટેકનનક, નવસારી નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટી, નવસારી 
 
 

16 બાગાયત પોલીટેકનનક, પરીયા, જજ. વલસાિ 

17 કૃનષ ઇજનેરી હિપ્લોમા કૃનષ ઇજનેરી પોલીટેકનનક, મવુાલીયા ફામા, દાિોદ આણાંદ કૃનષ યનુનવનસિટી, આણાંદ 

18 કૃનષ ઇજનેરી પોલીટેકનનક, િેિીયાપાિા, જજ. નમાદા નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટી, નવસારી 
19 કૃનષ ઇજનેરી પોલીટેકનનક, તરઘિીયા, જજ. રાજકોટ જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

20 એગ્રો-પ્રોસેસીંગ 
હિપ્લોમા 

એગ્રો-પ્રોસેનસિંગ પોલીટેકનનક, જૂનાગઢ જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

21 ફૂડ ટેક્નોલોજી એન્ડ 
ન્યટુ્રીશન હિપ્લોમા 

ફૂિ સાયટસ એટિ  િોમ ઇકોનોનમ્સ પોલીટેકનનક, આણાંદ આણાંદ કૃનષ યનુનવનસિટી, આણાંદ 
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22 પશપુાલન હિપ્લોમા પશપુાલન પોલીટેકનનક, સરદારકૃનષનગર, જજ. બનાસકાાંઠા  સરદારકૃનષનગર દાાંતીવાિા કૃનષ 
યનુનવનસિટી, સરદારકૃનષનગર  

23 પશપુાલન પોલીટેકનનક, નવસારી નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટી, નવસારી 
24 પશપુાલન પોલીટેકનનક, જૂનાગઢ જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ 

2. સાંપકષ સતૂ્રો: 
 

ક્ર્મ  યષુનવષસિટી િોદ્દો ફોન નાંબર  

1 
સરદારકૃનષનગર દાાંતીવાિા કૃનષ યનુનવનસિટી, 
સરદારકૃનષનગર 

મદદનીર્ કુલસલચવ (નર્ક્ષણ) 02748-278229 
 

2 નવસારી કૃનષ યનુનવનસિટી, નવસારી મદદનીર્ કુલસલચવ (નર્ક્ષણ) 02637-282823 
 

3 જૂનાગઢ કૃનષ યનુનવનસિટી, જૂનાગઢ મદદનીર્ કુલસલચવ (નર્ક્ષણ) 0285-2673040 

4 આણાંદ કૃનષ યનુનવનસિટી, આણાંદ  મદદનીર્ કુલસલચવ (નર્ક્ષણ) 02692-264462 

 
 

3.  પ્રવેશ ક્ષમતા:  

(1) દરેક પોલીટેકનનકમાાં દર વષે ૪૦ ઉમદેવારોન ેપ્રવરે્ આપવામાાં આવ ે છે. દરેક પોલીટેકનનકમાાં છોકરા અને છોકરીઓ 
બન્નનેે પ્રવરે્ આપવામાાં આવ ેછે.  

(2) ઉપરો્ત પ્રવેર્ ક્ષમતા ઉપરાાંત વધારાની એક બઠેક માત્ર ગજુરાત રાજ્યના પારસી જાનતના  ઉમેદવારો માટે અનામત 
રિરે્.ે 

(3) કૃનષ પોલીટેકનનક ખિેબ્રિમા અને  અમીરગઢની કુલ બઠેકો પકૈી ૫૦% બઠેકો અનસુલુચત જનજાનતના ઉમદેવારો માટે 
અનામત રિરે્.ે 

(4) પ્રવરે્ માટે ગજુરાત બોિા અન ેઅટય બોિામાાં પાસ થયલે નવદ્યાથીઓની બઠેકોની વિેંચણી “પ્રો- રેટા બઈેઝ પર અથવા 
મધ્યસ્ટ્થ સાંકલન સનમનત ધ્વારા  કરવામાાં આવર્.ે  
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ષવઘાથીઓ માટે ઓન લાઇન પ્રવેશ કાયષવાિીના ૫ગથીયા  

(૧) 

અગ્રણી વતામાન૫ત્રોમાાં પ્રવરે્ અંગેની 
જાિરેાત 

(૨) 
યનુનવનસિટી દ્વારા નનઘાારીત કરેલ ફોમા ફી 
ઓન લાઇન ભરવી અને ફી ની રીસીપ્ટ 

પ્રીટટ મળેવી લેવી. 

(૩) 

વબેસાઇટ www.gsauca.in અથવા poly.gsauca.in 

અથવા www.sdau.edu.in ઉ૫ર ઓનલાઇન ફોમા ભરવુાં  

(૪) 

નનઘાાહરત સમયમાાં ફોમા ઓનલાઇન ભરવુાં 
તથા દસ્ટ્તાવજેો અપલોિ કરવા. 

(૫) 

અરજી ફોમા વરેીફીકેર્ન ઓનલાઇન યનુનવનસિટી દ્વારા 
કરવામાાં આવર્.ે કોઇ નવઘાથીએ િલે્પસટેટર ખાત ે

જવાની જરૂર નથી. તમેન ેયનુનવનસિટી દ્વારા 
વરેીફીકેર્નનો મેસજે આવ્યા બાદ બઠેકોની ઓનલાઇન 

ચોઇસ ફીલીંગ કરવાનુાં રિરે્.ે ઉમદેવારે પ્રવરે્ની 
ખાતરી કરવા માટે ઉ૫લબ્ઘ બઠેકોની મિત્તમ 

૫સાંદગીઓ કરવાની સલાિ આ૫વામાાં આવ ેછે. ચોઇસ 
ફીલીંગ નિી કરનાર ઉમદેવારનુાં નામ મરેીટમાાં આવર્ ે

નિી. 

(૬) 
પ્રથમ ૫સાંદગીનો તબક્કો મોક રાઉટિ િર્ ેજેન ુ

નવશ્લષેણ કરી બઠેકોની ૫સાંદગીમાાં (ચોઇસ ફીલીંગ) 
સઘુારો કે વઘારો એક જ વાર કરવા મલર્.ે 

(૭) 
યનુનવનસિટી દ્વારા વાસ્ટ્તનવક તબક્કા (Actual Round) માાં 

ગણુવત્તા નાંબર તથા બેઠકની ૫સાંદગીના આઘારે 

ઉમેદવારને પ્રવેર્ ફાળવવામાાં આવરે્. 

(૮) 

કુલ પાાંચ તબક્કા ઓનલાઇનના રિરે્.ે 

(૯) 
ઉમદેવાર પ્રવરે્ કાયમ કરાવવા માટે ટોકન ફી નનઘાાહરત 

બેંકમાાં ઓનલાઇન ભરવાની રિરે્.ે 

(૧૦) 
ઓનલાઇન ટોકન ફી ભરાય ૫છી ફાળવલે પ્રવરે્ કાયમ 

કરવા માટે પ્રવરે્ મળેવલે કોલજેમાાં નનયત સમય 
મયાાદામાાં ફરજીયાત િાજર થવાનુાં રિરે્.ે તો જ પ્રવરે્ 

કાયમ ગણાર્.ે નિીં તો પ્રવરે્ રદ ગણાર્.ે 
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4.  પ્રવેશ લાયકાત:  
4.1.  શૈક્ષણિક લાયકાત: 

(1) પ્રવેર્ માટે ઉમેદવારે નીચેના બોિામાાંથી ઘોરણ-૧૦ (SSC) ની પરીક્ષા અંગ્રેજી નવષય સાથે પાસ કરેલી િોવી જોઇએ. 
(I) ગજુરાત માધ્યનમક નર્ક્ષણ બોિા અથવા 
(II) અટ ય માટ યતા પ્રાપ્ ત બોિા જેવાકે, સેટ રલ બોિા, કાઉટ સીલ ઓફ ઈટિીયન સ્ટ્ કુલ ઓફ સટીફીકેટ એકઝામીનેર્ન, નવી 

હદલ્િી, નેર્નલ ઇટ સ્ટ્ ટીટયટુ ઓફ ઓપન સ્ટ્ કુલીંગ, આતાંરરાષ્ટ રીય ર્ાળા, મિારાષ્ટર રાજ્ય નર્ક્ષણ બોિા વગેરે. 

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

મળૂ રિવેાસી િોવા જોઇએ. 
(iii) ઉમેદવાર ગજુરાત રાજયના નનઝર તાલકુાનો રિવેાસી િોય અને પરીક્ષા  મિારાષ્ટ ર બોિામાાંથી પાસ કરેલ િોય.   

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

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

(II) તેના મા-બાપની બદલી ગજુરાત રાજયમાાં થઇ િોય અને રજીસ્ટ્ રેર્ન સઘુીમાાં ફરજ પર િાજર થઇ ગયા િોય અને ત યાાં 
(રજીસ્ટ્રેર્ન) સઘુી ફરજ પર રિવેાના િોય તેઓ પણ પ્રવેર્ માટે લાયક ગણારે્ અને તેમનો સમાવેર્ મેરીટ – લીસ્ટ્ટમાાં 
કરવામાાં આવરે્. 

       નોકરીની કેટેગરી  
     (a) કેટ   સરકારના અનધકારી / કમાચારી, અથવા   

 (b) કેટ   સરકારના અને રાજય સરકારના જાિરે સાિસોના અનધકારી / કમાચારી, અથવા 
 (c) રાષ્ટ રીયકૃત બેંકના અનધકારી / કમાચારી, અથવા 
 (d) ગજુરાત રાજયમાાં આવેલ UNO / UNICEF/ WHO જેવી આતાંરરાષ્ટ રીય સાંસ્ટ્ થાના અનધકારી / કમાચારી, અથવા 
 (e) ગજુરાત કેિરના ભારતીય સનદી સેવા, ભારતીય પોલીસ સેવા, ભારતીય જ ાંગલ સેવાના અનધકારી / કમાચારી કે જેઓ 

ગજુરાત રાજયમાાં કે ગજુરાત રાજય બિાર િેપ્ યટેુર્ન પર ફરજ બજાવે છે, અથવા  
 (f) ગજુરાત રાજય સરકારના અનધકારી/ કમાચારી કે જેઓ વિીવટી કારણોસર ગજુરાત રાજય બિાર ફરજ બજાવે છે.   

(3) જે ઉમેદવારે 
(i) ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલી કોઈપણ જ્વાિર નવોદય નવદ્યાલય યોજના અંતગાત ધોરણ 8 સધુી અભ્યાસ કરેલ િોય અને  
(ii) તયારબાદ અટય રાજ્યમાાં આવેલી જવાિર નવોદય નવદ્યાલય યોજના અંતગાત જ અભ્યાસ કરેલ િોય. 
(iii) ગજુરાત નસવાયના રાજ્યમાાં આવેલ નવોદય નવદ્યાલય યોજના અંતગાત ધોરણ - 10 ની પરીક્ષા પાસ કરેલ િોય  

નોંધ : "જવાિર નવોદય નવદ્યાલય" યોજના એટલે કે, જવાિર નવોદય નવદ્યાલય યોજના કે જે રાષ્ટરીય રૈ્ક્ષલણક પોલીસી િઠેળ કેટ  
સરકાર ધ્વારા વષા 1985-86 દરમ્યાન ર્રૂ કરવામાાં આવેલ છે. આ યોજના માનવ સાંસાધન નવકાસ માંત્રાલયના નર્ક્ષણ નવભાગ 
અંતગાત ચાલતી નવોદય નવદ્યાલય સનમનત (સ્ટ્વાયત્ત સાંસ્ટ્થા) ધ્વારા સાંચાલલત છે. 

 

4.2  પ્રવેશ માટે જરૂરી લાયકાત: 
પોલીટેકનનકમાાં ચાલતા હિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેર્ મેળવવા માટે ઉમેદવારે SSC (ધોરણ- 10)ની પરીક્ષામાાં ગજુરાતી/પ્રાદે  નર્ક 
ભાષા, ગલણત, નવજ્ઞાન / નવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી, સામા જજક નવજ્ઞાન / સમાજ નવદ્યા અને અંગે્રજી નવષયોના ગણુના ઓછામાાં-ઓછા 
ટેબલ - ૧માાં દર્ાાવ્યા પ્રમાણેના ટકા મેળવેલ િોવા જોઈએ. 
ટેબલ - 1 

ક્રમ ષવગત  પાાંચ ષવિયના ટકા** 
1. અનસુલુચત જાનતના અરજદારો માટે 33% 

2. અનસુલુચત જનજાનતના અરજદારો માટે 33% 

3. સામાજજક અને રૈ્ક્ષલણક રીતે પછાતવગાના  અરજદારો માટે 40% 

4. અટય ઉમેદવારો માટે 40% 

** ગજુરાતી/પ્રાદે  નર્ક ભાષા, ગલણત, નવજ્ઞાન / નવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી, સામા જજક નવજ્ઞાન / સમાજ નવદ્યા અને અંગ્રેજી 

4.3.  વધારાના ગિુ: (ભારાાંક) 
 (1)  કૃનષ અથવા બાગાયત નવષયના પોલીટેકનનક અભ્ યાસક્રમોમાાં પ્રવેર્ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર જો ખેડતૂના પતુ્ર /પતુ્રી / ભાઇ / બિને 

/ પૌત્ર / પૌત્રી િોય તો, તેમણે મેળવેલ મેરીટ માકા ઉ૫રાાંત 5 % વધારાના માકા ઉમેરવામાાં આવરે્. તેના માટે ઉમેદવારે તેના નપતા / 
માતા / દાદા (નપત ૃપક્ષ) /દાદી (નપત ૃપક્ષ) કે ભાઇ / બિને ગજુરાત રાજ્યમાાં ખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે તે અંગેનો ૭/૧૨નો અને 
૮-અ નો જે રૈ્ક્ષલણક વષામાાં પ્રવેર્ મેળવવાનો છે તે વષાની ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ અથવા તયાર ૫છીનો દાખલો રજુ કરવાનો રિરેે્. જો 
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જમીનઘારક અને ઉમેદવાર વચ્ચે સાંબાંઘ પ્રસ્ટ્થાનપત થતો ન િોય તો પેઢીનામ ુઅથવા તે બાંને્ન વચ્ચે સબાંઘ દર્ાાવતુાં તલાટી / માંત્રી / 
મામલતદારનુાં પેઢીનામુાં રજુ કરવાનુાં રિરેે્. 

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

  

ક્રમ તપધાષ (વધારાના ટકા) 
(i) આંતરરાષ્ટરીય  સ્ટ્તરની સ્ટ્પધાામાાં ભાગ લીઘલે િોય તો 7.0 % 

(ii) રાષ્ટરીય સ્ટ્તરની સ્ટ્પધાામાાં ભાગ લીઘલે િોય તો 1.0 % 

(a)  પ્રથમ ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 5.0 % 

(b) હ તીય ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 3.0 % 

(c)  તતૃીય ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 2.0 % 

(iii) રાજ્ય સ્ટ્તરની  સ્ટ્પધાામાાં ભાગ લીઘેલ િોય તો - 
(a)  પ્રથમ ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 1.0 % 

(b) હ તીય ક્રમાાંક મેળવેલ િોય તો 0.5 % 
 

4.4.     ગિુ સધુારિા:  
(i)   જે ઉમેદવારના ગણુમાાં રીચેકીંગ દરમ્યાન ફેરફાર થયો િોય તેમણે તે મતલબનો સબાંનધત   અનધકારીનો પત્ર અથવા માકાર્ીટ તેમને 

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

મતલબનો બોિાના સક્ષમ અનધકારીનો પત્ર અથવા સધુારેલ માકાર્ીટ પોતાને મળ્યા બાદ ઓનલાઇન ફોમા ભરવાની છેલ્લી તારીખ 
સઘુીમાાં સઘુારો કરવાનો રિરેે્.  

4.5.   ઉમર:  

       ડડપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેર્ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ચાલ ુવષાની 31મી િીસેમ્બરે  ઓછામાાં ઓછા 15 વષા પરુા કરેલા 

િોવા જોઈએ.   
5.0  અનામત બેઠકો:  

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

 

કેટેગરી અનામત બેઠકો 
(%) 

નોંધ 

અનસુલુચત જાનત (SC) 7  આ જાનતઓની અનામત બેઠકો એકબીજામાાં તબદીલ 
થઈ ર્કરે્ અનસુલુચત જનજાનત (ST) 15  

સામાજજક અને રૈ્ક્ષલણક  પછાત વગા અને "હક્રમીલેયરમાાં 
સમાનવષ્ટટ થતાાં નથી" તેવા ઉમેદવારો (SEBC) 

27  ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા માટય જાનતઓને લાગ ુપિરે્ 

હદવ્યાાંગ ઉમેદવારો (PC) 5 પ્રવેર્ મેળવેલ ઉમેદવારની જાનત અનરુૂપ જે તે 
કેટેગરીમાાં મેરીટ પ્રમાણે સરભર કરવાની રિરેે્ 

EWS - આનથિક રીતે નબળા વગો 10 --- 
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5.2 અનામત બેઠકો માટે સામાન્ય શરતો: 
(1) અનામત બેઠકો ઉ૫ર પ્રવેર્ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે જે-તે પછાતવગાનુ ાં / કેટેગરીનુાં સક્ષમ અનધકારીના સિી નસક્કા વાળાં 

પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રિરેે્. 
(2) જો કોઈ ઉમેદવાર અનામત બેઠક પર પ્રવેર્ માટે જરૂરી જાનત / કેટેગરી અંગેનુાં  અસલ પ્રમાણપત્ર અપલોિ કરવાનુાં  રિરેે્, 

પ્રમાણપત્ર ખોટુાં માલમુ પિરે્, તો તેવા ઉમેદવારને અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેર્ મળી ર્કરે્ નિીં અને જો પ્રવેર્ મળી ગયો િરે્, તો 
તે જે તે સમયે રદ કરવામાાં આવરે્. 

(3) જો કોઈ અનામત કેટેગરીનો ઉમેદવાર તેના મેરીટના ધોરણે તેની પસાંદગીની જગ્ યાએ લબન-અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેર્ મેળવી 
ર્કતો િોય, તો તેને લબન-અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેર્ આપવામાાં આવરે્. ૫રાંત ુતેને લબન-અનામત કેટેગરીની તમામ લાયકાત પણૂા 
કરવાની રિરેે્. 

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

(5) અનામત કેટેગરીના યોગ્યતા ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોને જે-તે કેટેગરીમાાં પ્રવેર્ આપ્યા બાદ અનામત બેઠકો ખાલી રિ ે તો, 
પારસી જાનતની બેઠકો નસવાયની, ખાલી બેઠકો લબન-અનામત કેટેગરીમાાં તબદીલ કરવામાાં આવરે્.   
 

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

૧૫% બેઠકો અનસુલુચત જનજાનતના ઉમેદવારો માટે અનામત રિરેે્. 
(2) આ બને્ન પછાતવગાની કોઈપણ એક કેટેગરીમાાં અનામત બેઠક કરતાાં ઓછા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ઘ િોયતો બીજી કેટેગરીની અનામત 

બેઠકમાાં તબદીલ થરે્. અથાાત અનસુલુચત જાનત અને અનસુલુચત જનજાનતની બેઠકો એકબીજામાાં તબદીલ થઈ ર્કરે્. તયારબાદ જો 
કોઇ બેઠકો ખાલી રિતેી િોય તો તેને લબન-અનામત કેટેગરીમાાં તબદીલ કરવાની રિરેે્.  
 

5.4 સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવગષના ઉમેદવારો માટે અનામત બેઠકો: 
(1)  સામાજજક અને રૈ્ક્ષલણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારો માટે રાજ્ય સરકારના પ્રવતામાન નનયમો પ્રમાણે ૨૭% બેઠકો અનામત રિરેે્. 

(2)  SEBCના ઉમેદવારે જાનતના પ્રમાણપત્ર ઉપરાાંત સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ “નોન હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુાં 
રિરેે્. આવુાં પ્રમાણપત્ર તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ કે તયાર ૫છીનુાં િોવુાં જોઈએ. અટયથા તેઓને SEBCની બેઠક ૫ર પ્રવેર્ મળી ર્કરે્ 
નિીં. (ગજુરાત સરકારના સામાજીક ટયાય અનઘકારીતા નવભાગ, ગાાંઘીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક સર્૫/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, તા. 
૨૬/૦૪/૨૦૧૬ની જોગવાઇ મજુબ) 

 

5.5  આષથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવાર (Economically Weaker Section) 

 ઉમેદવારને રાજ્યની કૃનષ યનુનવનસિટીઓમાાં પ્રવેર્ સમયે અનામતના લાભ અંગના ગજુરાત સરકારના સામાજીક ટયાય અને 
અનઘકારીતા નવભાગના તા. ૨૩-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક ઇ.િબલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ મજુબ ૧૦% બેઠકો ૫ર પ્રવેર્ 
મળવાપાત્ર રિરેે્. જે અંગે ૫હરનર્ષ્ટઠ-ગ મજુબનુાં પ્રમાણ૫ત્ર જોિવાનુાં રિરેે્. આ અંગેની નવસ્ટ્તતૃ માહિતી 
http://sje.gujarat.gov.in/downloads/gr_23012019.pdf અને downloads/gr_25012019.pdf ઉ૫રથી મેળવી ર્કારે્. વઘમુાાં ઉ્ત 
સાંદભે સરકારશ્રી તરફથી વખતો વખતની સચૂનાઓનો અમલ કરવામાાં આવરે્. આનથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારે  પ્રમાણપત્ર તા. 
૦૧-૦૪-૨૦૧૯ કે તયાર ૫છીનુાં િોવુાં જોઈએ. 

 
5.6 ડદવયાાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત બેઠકો: 

*   ગજુરાત રાજ્યના હદવ્યાાંગ ઉમેદવારો માટે ૫% બેઠકો અનામત રાખવામાાં આવેલ છે. જે તે કેટેગરીમાાં સરભર કરવાની રિરેે્. તેમજ 
નીચેની ર્રતોને આનધન રિરેે્.   
૧ ર્ારીહરક હદવ્યાાંગતા બાબતે ઉમેદવારની પ્રવેર્પાત્રતા ગેરલાયક ઠરાવવામાાં આવરે્, જો... 

a કુલ ર્ારીહરક હદવ્યાાંગતા (છાતી/સ્ટ્પાઇન સહિત) ૫૦@ કરતા વઘારે િોય 
b ૫ગની હદવ્યાાંગતા ૫૦@ કરતા વઘારે િોય 
c િાથની હદવ્યાાંગતા િોય  
d  ન્ષ્ટટની હદવ્યાાંગતા અને સાાંભળવાની નવકલાાંગતા િોય  

સેનાના કમાચારી/ સેના નનવતૃ્ત કમાચારીના સાંતાનો (DP) 1  ---- 

પારસી જાનતના ઉમેદવારો 1  વઘારાની બેઠક 
યનુનવનસિટી દ્વારા આ નનયમોમાાં દર્ાાવેલ ટકાવારી કરતાાં વધારાના ઉમેદવારોને પ્રવેર્ આપી ર્કારે્ નિીં કે તેની લાયકાતમાાં છૂટછાટ આપી 
ર્કારે્ નિીં.  
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e ક્રમર્: વઘતા જતા માયોપેથીઝ જેવા રોગથી પીિીત ઉમેદવાર િોય  
f જે તે અભ્યાસક્રમમાાં ભણવા માટે અને તેના પ્રાયોગીક કાયો / ફીલ્િ વકા કરવામાાં બાઘક હદવ્યાાંગતા 

િોય 
૨ હદવ્યાાંગ ઉમેદવારની અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેર્ મેળવવા માટે ઉમેદવારે તે મતલબનુાં સક્ષમ અનઘકારીનુાં 

પ્રમાણ૫ત્ર રજૂ કરવાનુાં રિરેે્. જેનો નમનૂો પાછળ આપેલ છે. જો પ્રવેર્૫ત્ર વેરીફીકેર્ન વખતે પ્રમાણ૫ત્ર ખોટુાં 
માલમુ ૫િરે્ તો તે ઉમેદવારનો હદવ્યાાંગ માટેનો અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેર્ અંગેનો િક્ક દાવો રિરેે્ નિીં. જો 
આવા ઉમેદવારને પ્રવેર્ આપી દેવામાાં આવ્યો િોય તો તે તાતકાલીક અસરથી રદ થરે્. 

 
 
 
 

5.7  સેનાના કમષચારી/ સેના ષનવતૃ્ત કમષચારીના સાંતાનો માટે અનામત બેઠકો: 
સેનાના કમાચારી અથવા  સેના નનવતૃ્ત કમાચારીના સાંતાનો માટે ૧% બેઠકો અનામત રાખવામાાં  આવેલ છે. 
 

(1) મળૂ ગજુરાત રાજ્યના સેનાના કમાચારીના સાંતાનોનો સમાવેર્ અનામત કેટેગરી અંતગાત થતો િોય અને તેમણે ઘોરણ-૧૦ની 
૫રીક્ષા ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ ર્ાળામાાંથી પાસ કરેલ િોય તો તેઓનો સમાવેર્ આ કેટેગરીમાાં કરવાનો રિરેે્. 

(2) સેનાના અથવા સેના નનવતૃ્ત કમાચારીના બાળકો માટેની અનામત બેઠકો પર પ્રવેર્ મેળવવા ઇચ્છતા  ઉમેદવારોએ િાયરેકટર, 
સૈનનક વેલ્ફેર બોિા, ગજુરાત રાજ્ય અથવા જજલ્લા સૈનનક વેલ્ફેર ઓ ફીસર કે જે તે કમાટ િીંગ ઓ ફીસર ( ચાલ ુકમાચારીએ)નુાં જરૂરી 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રિરેે્. 

(3) ગજુરાત રાજ્ય માધ્યનમક નર્ક્ષણ બોિામાાંથી એસએસસી પરીક્ષા પાસ કરેલ  સેનાના કમાચારી/સેના નનવતૃ્ત કમાચારીના સાંતાનોને 
તેઓની અનામત બેઠક પર પ્રવેર્ આપ્યા બાદ જો કોઇ બેઠકો ખાલી રિ ેતો તેના પર અટય બોિામાાંથી  એસએસસી પાસ કરનાર 
અરજદારને પ્રવેર્ આપવામાાં આવરે્. તેમ છતાાં જો આ અનામત બેઠકો ખાલી રિ ેતો તે ઉ૫ર લબન-અનામત ઉમેદવારોને પ્રવેર્ 
આપવામાાં આવરે્.  

(4) ઉમેદવાર સેનામાાં કાયારત કમાચારી/સેના નનવતૃ્ત કમાચારીના સાંતાનો માટેની અનામત કેટેગરીમાાં પ્રવેર્ મેળવવા માટે જરૂરી 
ઓછામાાં ઓછી લાયકાત ધરાવતો િોવો જોઈએ. 

(5) સેનાના કમાચારીઓના સાંતાનો માટે અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેર્ મેળવવા માટે ઉમેદવારે જે તે મતલબનુાં સક્ષમ અનઘકારીશ્રીનુાં 
પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરવાનુાં રિરેે્. જો પ્રવેર્૫ત્ર વેરીફીકેર્ન વખતે આવ ુપ્રમાણ૫ત્ર ખોટુ માલમુ ૫િરે્ તો તે ઉમેદવારનો આવી 
અનામત બેઠક ૫ર પ્રવેર્ અંગેનો િક્ક દાવો રિરેે્ નહિ. (જો આવા ઉમેદવારને પ્રવેર્ આપી દેવામાાં આવ્યો િોય તો તે તતકાલીન 
અસરથી રદ થરે્.)  

(6) લિાઇમાાં ર્િીદ થયેલ સેનાના કમાચારીઓના સાંતાનોનો સમાવેર્ આ કેટેગરીમાાં કરવાનો રિરેે્.  
(7) લિાઇ લિતા અપાંગ થયેલ સેનાના કમાચારીઓના સાંતાનોનો સમાવેર્ આ કેટેગરીમાાં કરવાનો રિરેે્.  
(8) સેનાના કમાચારીઓને મળેલ ૫રમનવરચક્ર, અર્ોક ચક્ર, મિાનવર ચક્ર, હકનતિ ચક્ર, વીર ચક્ર, ર્ોયા ચક્ર સેના, નૌસેના, વાય ુ સેના 

માંિલ 

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

થઇ ર્કરે્ નિીં. 
(2) આ અનામત બેઠક પર પ્રવેર્ મેળવવા માટે પારસી જાનતના િોવા અંગેનુાં સક્ષમ અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રિરેે્. 

 

 6.0  મેરીટ ણલતટ: 
ક્ર્મ ષવગત 

1.  સમય મયાાદામાાં પ્રવેર્ ફોમા ભરેલ િોય અને પ્રવેર્ માટેની લાયકાત ધરાવતા િોય તેવા તમામ ઉમેદવારોના બે અલગ-અલગ મેરીટ 
લલસ્ટ્ટ નીચેની લાયકાતને આધારે બનાવવામાાં આવરે્:  
એસએસસી (ધોરણ-10)ની પરીક્ષામાાં  ગજુરાતી/ પ્રાદેનર્ક ભાષા, ગલણત, નવજ્ઞાન / નવજ્ઞાન અને ટે્નોલોજી , સામાજજક નવજ્ઞાન / 
સમાજ નવદ્યા  અને અંગે્રજી નવષયમાાં મેળવેલ ગણુ અને વધારાના મળવા પાત્ર ગણુ, જો લાગ ુપિતા િોય તો  

A કૃનષ અને બાગાયત હિપ્લોમામાાં પ્રવેર્ માટેનુ ાં મેરીટ લલસ્ટ્ટ   
B પશપુાલન, કૃનષ ઇજનેરી, એગ્રો પ્રોસેનસિંગ, ફુિ ટેકનોલોજી એટિ ટયરુીર્ીયન અભ્યાસક્રમોની પોલલટેકનનકમાાં પ્રવેર્ માટેનુ ાં મેરીટ 

લલસ્ટ્ટ   
2.  કેન્ટ ય પ્રવેર્ સનમનત 'A', અને 'B' બે પ્રકારના હિપ્લોમા માટે નીચે મજુબના બે અલગ- અલગ મેરીટ લલસ્ટ્ટ તૈયાર કરરે્.   

I ગજુરાત બોિામાાંથી એસએસસી પરીક્ષા પાસ કરનાર અરજદારોનુાં મેરીટ લલસ્ટ્ટ. અનામત કેટેગરીના અરજદારોનુાં કેટેગરી વાઇઝ 
મેરીટ લલસ્ટ્ટ અલગથી બનાવવામાાં આવરે્. (પ્રથમ મેરીટ ણલતટ) 
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II કેન્ટ ય અને અટય બોિામાાંથી તથા કાઉટસીલ ઓફ ઈટિીયન સ્ટ્કલૂ સટીફીકેટ એકઝામીનેર્ન, ટય ુ હદલ્િી અથવા નેર્નલ 
ઈટસ્ટ્ટીટયટુ ઓફ ઓપન સ્ટ્કલૂીંગ અથવા ઈટટરનેર્નલ સ્ટ્કલૂ બોિામાાંથી ધોરણ-10ની પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારોનુાં મેરીટ 
લલસ્ટ્ટ (ડિતીય મેરીટ ણલતટ) બનાવવામાાં આવરે્. 

3.  Explanation : 

A ઉપરોકત ક્રમાાંક (I) અને (II) ના બોિામાાંથી પાસ થયેલ ઉમેદવારો માટેની બેઠકોની વિેંચણી "પ્રો-રેટા" બેઇઝ અથવા હિપ્લોમા 
અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેર્ માટેની કેટ ીય સાંકલન સનમનત નક્કી કરે તે પ્રમાણે કરવામાાં આવરે્. 

4.  બે અથવા વઘારે ઉમેદવારના મેરીટ માકા   એકસરખા થરે્ તો તેઓનુાં  મેરીટ લલસ્ટ્ટ નીચ ેપ્રમાણેના નવષયોના માકા / વયની ક્રમર્: 
સરખામણી કરી બનાવવામાાં આવરે્ :  

I.  જે ઉમેદવારે SSCE માાં નવજ્ઞાન / નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નવષયમાાં વધારે ગણુ મેળવેલ િોય 

II.  જે ઉમેદવારે SSCE માાં ગલણત નવષયમાાં વધારે માકા મેળવેલ િોય 

III.  જે ઉમેદવારે SSCE માાં અંગ્રેજી નવષયમાાં વધારે માકા મેળવેલ િોય 

IV.  જે ઉમેદવારની વય વધારે િોય  
7.0.  પ્રવેશ: 

(1)  પ્રવેર્ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને તેમણે પોલીટેકનનકને આપેલ પસાંદગી ક્રમાક અને મેરીટ લલસ્ટ્ટના આધારે કોમ્પ્યટુર ધ્વારા 
ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમની ફાળવણી કરવામાાં આવરે્. 

(2)  જે ઉમેદવારને પ્રવેર્ મળ્યો િોય તેણે નક્કી કરેલ સમય મયાાદામાાં પોલીટેકનનક ખાતે પોતાના તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો, દસ્ટ્તાવેજો, 
માકાર્ીટ વગેરે અસલમાાં (તેની પ્રમાલણત નકલોના બે  સેટ સહિત ) રૂબરૂ િાજર થઇ વેહરહફકેર્ન કરાવવાના રિરેે્.  

(3)  વેરીફીકેર્ન દરમ્યાન જે ઉમેદવારના દસ્ટ્તાવેજો સાચા માલમુ પિરે્ તેમણે રજીસ્ટ્રેર્ન કરાવી, યનુનવનસિટીના નવદ્યાથી તરીકે નોંધણી 
કરાવવાની રિરેે્. તેમ કરવામાાં નનષ્ટફળ જનાર ઉમેદવારનો પ્રવેર્ આપોઆપ રદ થરે્ અને તેની ખાલી પિલે જ્ગગ્યાએ અટય ઉમેદવારને 
પ્રવેર્ આપી દેવામાાં આવરે્. 

8.0    સાંલગ્ન પોલીટેકનીક ખાતે િાજર થવુાં 
  પ્રવેશ માટે પસાંદગી પામેલ ઉમેદવાર મધ્યતથ પ્રવેશ સષમષત ધ્વારા જાિરે કરાયેલ તારીખો દરમ્યાન જે-તે પોલીટેકષનક ખાતે િાજર થયેથી 

યષુનવષસિટીના ષવદ્યાથી બનશે. જેના પગષથયા નીચે મજુબ છે. 
8.0 તટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની કોઈપિ બ્ાાંચમાાં ચલિ ધ્વારા કે ઓનલાઇન ફી જમા કરાવવી. 
8.1  દરેક ઉમેદવારે નીચે દશાષવેલ પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરવાના રિશેે.  

(i) SSCE (ધોરણ ૧૦) ની માકાર્ીટ. 
(ii) ર્ાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપત્ર (LC). 
(iii) જાનતનુાં પ્રમાણપત્ર (જો ઉમેદવાર અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત અથવા સામાજજક અને રૈ્ક્ષલણક રીતે પછાતવગાના 

િોય તો). 
(iv)  સામાજજક અને રૈ્ક્ષલણક રીતે પછાતવગાના ઉમેદવારે ચાલ ુનાાંણાહકય વષાનુ ાં (એટલે કે તા: ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ કે ત યારપછીનુાં) 

માટય મદુતનુાં નોન હક્રમીલેયર સટીફીકેટ રજુ કરવાનુાં રિરેે્. જેમાાં ચકૂ થરે્ તો તેવા ઉમેદવારને  SEBC  અનામત બેઠકો 
પર પ્રવેર્ મળી ર્કરે્ નિીં. (ગજુરાત સરકારના સામાજીક ટયાય અનઘકારતા નવભાગ, ગાાંઘીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક 
સર્૫/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૨૬-૦૪-૨૦૧૬ની જોગવાઇ મજુબ) 

(v) જમીનની માલલકી દર્ાાવતો ચાલ ુવષા  (એટલે કે તા: ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ કે ત યાર પછીનો) ૭-૧૨ અને ૮-અનો દાખલો, જો લાગુાં પિતો 
િોય તો. 

(vi) જો ૭-૧૨ અને ૮-અના દાખલા ઉપરથી ઉમેદવાર અને જમીનના માલલક જોિેનો સાંબાંધ સ્ટ્પષ્ટટ ન થતો િોય તો, તે બે વચ્ચેનો 
સાંબાંધ દર્ાાવત ુાં પેઢીનામુાં તેમજ, ઘોરણ-૧૦ની માકાર્ીટમાાં દર્ાાવેલ અટક અને ૭/૧૨, ૮-અમાાં દર્ાાવેલ અટકમાાં ફેરફાર િોય તો તે 
અંગેનુાં સોગાંદનામુાં રજુ કરવાનુાં રિરેે્. 

(vii)         હદવ, દમણ અને દાદરા નગર િવેલીના રિવેાસી િોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પિતુાં િોય તો.  
(viii) હદવ્યાાંગતા અંગેનુાં સરકારી િોસ્ટ્ પીટલના સક્ષમ અનધકારી (નસનવલ સર્જન અથવા સનુપ્રટેટિટટ)નુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પિતુાં 

િોય તો. 
(ix) પારસી જાતીના િોવા અંગેનુાં સક્ષમ અનઘકારીનુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પિતુાં િોય તો.  
(x) આંતરરાષ્ટરીય /  રાષ્ટરીય / રાજ્ય કક્ષાએ રમત-ગમતમાાં ભાગ લીધેલ િોય અને / અથવા  જીતેલ ક્રમાાંકનુાં  પ્રમાણપત્ર, 

જો લાગુાં પિતુાં િોય તો. 
(xi) સેનાના કમાચારી/ નનવતૃ્ત સેના કમાચારીનુાં પ્રમાણપત્ર, જો લાગુાં પિતુાં િોય તો. 
(xii) ત્રણ પાસપોટા સાઇઝ ના ફોટા. 
(xiii) આનથિક રીતે નબળા વગો માટે પાત્રતા પ્રમાણ૫ત્ર 

નોંધ: *   જો નોંઘણી સમયે, ઉમેદવારે  કોઈ ખોટી મહિતી આપેલ છે, તેવુાં માલમુ પિરે્ તો પ્રવેર્ માટેની તેની ઉમેદવારી રદ થરે્ અને  
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 તેણે ભરેલી ફી નનયમોનસુાર જપ્ત થરે્.  
       *    પોલીટેકનનક ખાતે અંનતમ ચકાસણી સમયે જે ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રો સાચા જણારે્, તેમનો પ્રવેર્ જે તે યનુનવનસિટીમાાં માટય ગણારે્. 

8.2         જે-તે કોલેજ ખાતે ઓરીએટટેર્ન કાયાક્રમમાાં િાજર રિવેુાં. 
8.3 જે-તે કોલેજ ખાતે અભ્યાસક્રમનુાં રજીસ્ટ્રેર્ન કરાવવુાં. 
8.4 જો ઉમેદવાર એિમીર્ન મેમોમાાં દર્ાાવેલ સમયમયાાદામાાં પોલીટેકનનક ખાતે િાજર થરે્ નિીં, તો તેનો પ્રવેર્ આપો-આપ રદ થરે્. 
8.5 જો ઉમેદવાર અસાધારણ સાંજોગો (આધાર રજૂ કરવાનાાં રિરેે્)ના કારણે સમયમયાાદામાાં  પ્રમાણપત્રો ચકાસણી માટે ન આવી ર્કે 

તેમ િોય તો, તે અટય કોઇ વ્યહકત મારફતે અરજી (આઘાર-પરૂાવા સહિત) આપી પ્રમાણપત્રો ચકાસણી કરાવિાવી અને ફી 
ઓનલાઇન ભરી  િાંગામી રજીસ્ટ્રેર્ન કરાવી ર્કરે્. િાંગામી રજીસ્ટ્રેર્ન કરાવનાર ઉમેદવારે કોસા ર્રુ થયાના  એક અઠવાિીયામાાં 
બાકીની નવનઘ પરુી કરવાની રિરેે્, અટયથા તેઓનો પ્રવેર્ આપો-આપ રદ થરે્. 

8.6 પ્રવેર્ મેળવ્યા બાદ ઉમેદવારને યનુનવનસિટી દ્વારા રજીસ્ટ્રેર્ન નાંબર આપવામાાં આવરે્. જે તેના દરેક એકેિેનમક રેકિા  માટે ઉપયોગમાાં 
લેવાનો રિરેે્.  

8.7 પ્રવેર્ મેળવેલ દરેક નવદ્યાથીને ઓળખપત્ર આપવામાાં આવરે્. જે પોતાની પાસે રાખવાનુાં રિરેે્ અને જરૂર પિય ેરજૂ કરવાનુાં રિરેે્. 
જો ઓળખપત્ર ખોવાઈ જાય, તો જરૂરી ફી ભયેથી નવુાં ઓળખ૫ત્ર મેળવી ર્કારે્. 

8.8.  ફીનુાં ધોરિ: 
ક્રમ ફી / િીપોઝીટ રકમ (રૂ.) 

ભાઇઓ બિનેો 
A. તમામ નવા ષવધાથીઓએ પિલેા રજીતટે્રશન વખતે ચકૂવવા પાત્ર ફી અને ડીપોઝીટ    
1. કોર્ન મની 100 100 

2. િોસ્ટ્ટેલ િીપોઝીટ  100 100 

3. મેસ િીપોઝીટ *** *** 

4. ઈલેન્્રક ચાર્જ  100 100 

5. ઓળખપત્ર ફી 30 30 

6. થેલેસેમીયા ટેસ્ટ્ટ ફી  150 150 

                                                                                        TOTAL  A  480 480 

B. દરેક એકી સેમેતટરમાાં ચકૂવવા પાત્ર ફી  
1. યનુનવનસિટી મેિીકલ ટેસ્ટ્ ટ 020 020 

2. મેગેઝીન 050 050 

3. સ્ટ્ટુિટ ટ એઈિ ફાંિ    020 020 

4. જનરલ એમીનનટી 010 010 

                                                                                        TOTAL B  100 100 

C. દરેક સેમેતટરમાાં ચકૂવવા પાત્ર ફી 
1. રજીસ્ટ્રેર્ન 010 010 

2. નર્ક્ષણ  200 - 

3. લાઈબ્રેરી 020 020 

4. પરીક્ષા  050 050 

5. જીમખાના 010 010 

6. સાાંસકૃનતક પ્રવનૃત્તઓ  020 020 

7. પ્રયોગર્ાળા  020 020 

8. િોસ્ટ્ટેલ  050 - 

9. માકાર્ીટ, પ્રમાણપત્ર, રાટ સક્રીપ્ટ  050 050 

                                                                                     TOTAL  C  430 180 

Total A+B+C= 1010 760 

D. પ્રોવીઝનલ સટીફીકેટ અને ગે્રડ વેરીફીકેશન ફી  
1. પ્રોવીઝનલ પ્રમાણપત્ર  050 050 

2. ગે્રિ વેરીફીકેર્ન 200 200 

                                                                                     TOTAL   D 250 250 

Note: 

1. ભારતીય નાગરીકતવ ધરાવતી નવદ્યાનથિનીઓ માટે નર્ક્ષણ અને િોસ્ટ્ટેલ ફી માફી છે. 
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2. સામાટય સાંજોગોમાાં ફી ભયાા બાદ ફરી ફી પરત મેળવી ર્કારે્ નિીં.  
3. ***A(3) માાં દર્ાાવેલ ફી સ્ટ્થાનનક પહરસ્સ્ટ્થનત મજુબ બદલારે્. જે પોલીટેકનીક ખાતે લેવામાાં આવરે્.  
4. ઉ૫રોકત પ્રવેર્ ફી / િીપોઝીટ ભરવા માટે અગાઉ જે પ્રહક્રયા િાથ ઘરેલ િતી, તે જ પ્રમાણે પ્રવેર્ ફી ઓનલાઇન ભરવાની રિરેે્. 

 
 

8.9.  અભ્યાસક્રમ અને ષવિયો અંગે સામાન્ય માડિતી: 
1.  નર્ક્ષણનુાં માધ્યમ અંગે્રજી છે. 
2.  જે તે નવષયનો અભ્યાસક્રમ, તેના નવષયો, નવનનયમો, પરીક્ષા વગેરેને લગતી તમામ માહિતી જે તે કોલજેના આચાયા પાસેથી મેળવી 

ર્કારે્. જેમાાં જરુર પિય ેસધુારા વધારા કરવાની સત્તા યનુનવનસિટીના સત્તાધીર્ોને  અબાનધત રિરેે્. યનુનવનસિટી તેની કોલેજોમાાં કેટેગરી 
વાઇઝ ઓછમાાં ઓછી પ્રવેર્ લાયકાત ધરાવતા નવદ્યાથીઓ માટે પણુાસમયના પોલીટેકનીક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો ચલાવે છે. સેમેસ્ટ્ટર 
પધ્ધત્તીના આવા અભ્યાસક્રમ િઠેળ, છૂટછાટ આપેલ િોય અથવા િોસ્ટ્ટેલ ફાળવેલ ન િોય તે નસવાયના, દરેક નવદ્યાથીએ યનુનવનસિટી 
િોસ્ટ્ટેલમાાં રિવેુાં ફરજીયાત છે.  

9.   એન્ટી રેગીંગ: 

 યનુનવસીટીમાાં એટટી રેગીંગ કનમહટ કાયારત છે. જો કોઇ  નવદ્યાથી રેગીંગ કરતો જણારે્ તો તેને યોગ્ ય સજા કરવામાાં આવરે્. રેગીંગ 
કરનાર નવદ્યાથી સામે એફ આઇ આર (FIR) દર્જ કરી ર્કારે્. રેગીંગનો ભોગ બનનાર નવદ્યાથી એન્ટટ રેગીંગ કનમહટના ચેરમેન અથવા જે 
તે ફેકલ્ ટીના િીનનો સાંપકા કરી ર્કરે્. 

10.  ષવદ્યાષથિનીઓને િરેાનગતી બાબત: 
 નવદ્યાનથિનીઓને િરેાન કરતા તતવો નવરુધ્ધ ફહરયાદ કરવા માટે યનુનવનસિટીમાાં એક સેલ સ્ટ્થાપવામાાં આવેલ છે. જો કોઇ પણ નવદ્યાથી 

કટયાઓ કે મહિલાઓને િરેાન કરતાાં જણારે્, તો તેને યોગ્ ય સજા કરવામાાં આવરે્. 
11.     પ્રવેશ પ્રડક્રયા: 

૧. ગજુરાત રાજ્યની કૃનષ યનુનવનસિટીઓના દરેક પોલીટેકનીકમાાં હિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેર્ અંગેની સધળી કામગીરી સરદારકૃનષનગર 
 દાાંતીવાિા કૃનષ યનુનવનસિટી, સરદારકૃનષનગર િઠેળ િાથ ઘરવામાાં આવરે્.  

 ૨. પ્રવરે્ અંગેની સધળી બાબતો વેબસાઇટ www.poly.gsauca.in ઉ૫ર જોઇ ર્કારે્. 
૩.  પ્રવેર્ અંગેની જાિરેાત  દૈનનક સમાચાર ૫ત્રોમાાં પ્રનસઘ્ઘ કરવામાાં આવરે્. 
૪.  પોલીટેકનીક અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેર્ માટે વેબસાઇટ www.poly.gsauca.in ઉ૫રથી જરૂરી એપ્લીકેર્ન ફોમા ફી ભરી તરુતજ ચલણ 

નાંબર નાખી ઓનલાઇન ફોમા   ભરી ર્કારે્ તથા દસ્ટ્તાવેજો અપલોિ કરવાના રિરેે્. (ફોમા ફી ભરવા માટેની પ્રહક્રયા પેજ નાં. ૧૧ ઉ૫ર 
આપેલ છે.) 

૫. અરજી ફોમા વરેીફીકેર્ન ઓનલાઇન યનુનવનસિટી દ્વારા કરવામાાં આવર્.ે કોઇ નવઘાથીએ િલે્પસટેટર ખાત ેજવાની જરૂર નથી. 
તમેન ે યનુનવનસિટી દ્વારા વરેીફીકેર્નનો મેસજે આવ્યા બાદ બઠેકોની ઓનલાઇન ચોઇસ ફીલીંગ કરવાનુાં રિરે્.ે ઉમદેવારે 
પ્રવરે્ની ખાતરી કરવા માટે ઉ૫લબ્ઘ બઠેકોની મિત્તમ ૫સાંદગીઓ કરવાની સલાિ આ૫વામાાં આવ ે છે. ચોઇસ ફીલીંગ નિી 
કરનાર ઉમદેવારનુાં નામ મરેીટમાાં આવર્ ેનિી. 

૬.    પ્રવેર્ માટે વેબસાઇટ / જાિરેાતમાાં જણાવ્યા મજુબ નવઘાથીએ ચોઇસ કરેલ કોલેજ લીસ્ટ્ટ મજુબ પ્રથમ પાાંચ રાઉટિ ઓનલાઇન 
પ્રવેર્ની ફાળવણી કરવામાાં આવરે્, તયાર બાદ ખાલી રિલે જગ્યાઓ ઉ૫ર ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યનુનવનસિટી વેબસાઇટ ઉ૫ર 
અલાયદી જાણ કરવામાાં આવરે્.  

12. ડડતક્લેમર: 

આ માહિતી પસુ્સ્ટ્તકામાાં આપવામાાં આવેલ નનવેદન કે માહિતી છાપતી વખતે અમારી જાણ મજુબ બરાબર છે. આ માહિતી પસુ્સ્ટ્તકામાાં 
આપેલ નવદ્યાથીઓની નર્સ્ટ્ તના નનયમો, હિપ્લોમા અભ્ યાસક્રમના નનયમો, ફી કે અટ ય કોઇપણ નનવેદન / માહિતી / નવનનયમો વગેરે 
કોઇપણ જાતની જાણ કયાા નસવાય બદલવાની, ધટાિવાની, વઘારવાની, તેમાાં સઘુારા-વઘારા કરવાની, ફેરફાર કરવાની અબાનઘત સત્તા 
યનુનવનસિટીની રિરેે્. પ્રવતામાન નવનનયમો, તેને બદલવાથી કે અટ ય કોઇપણ રીતે નવદ્યાથીને અભ્ યાસ દરમ્ યાન કોઇ મશુ્ કેલી પિે, તે 
માટે નવદ્યાથી કે અટ ય વ્ યહકતને કોઇ ખચા થાય કે કાંઇપણ નકુર્ાન કે ખોટ જાય તો તેની કોઇપણ પ્રકારની જવાબદારી યનુનવનસિટીની 
રિરેે્ નિીં. 
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13. વિષ ૨૦૧૯-૨૦માાં દરેક પોલીટેકનીકમાાં કેટેગરી વાઇઝ બેઠકોની સાંખ્યા (સીટ મેટ્રીક્ષ) : 

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

આિાંદ કૃષિ યષુનવષસિટી, આિાંદ 

૧ કૃનષ પોલીટેકનીક, આણાંદ 40 02 38 

૨ કૃનષ પોલીટેકનીક, વસો 40 02 38 

૩ બાગાયત પોલીટેકનીક, વિોદરા 40 02 38 

૪ કૃનષ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, દાિોદ 40 02 38 

૫ ફુિ સાયટસ એટિ િોમ ઇકોનોમી્સ પોલીટેકનીક, આણાંદ 40 02 38 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

૧ કૃનષ પોલીટેકનીક, ઘારી 40 02 38 

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

૩ કૃનષ પોલીટેકનીક, િળવદ 30 01 29 

૪ બાગાયત પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ 40 02 38 

૫ એગ્રો પ્રોસેસીંગ પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ 40 02 38 

૬ કૃનષ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, તરધિીયા 40 02 38 

૭ ૫શપુાલન પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ 40 02 38 

નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
૧ કૃનષ પોલીટેકનીક, મકતમપરુ, ભરૂચ 40 02 38 

૨ કૃનષ પોલીટેકનીક, વધઇ, જજ. િાાંગ 40 02 38 

૩ કૃનષ પોલીટેકનીક, વ્યારા 40 02 38 

૪ બાગાયત પોલીટેકનીક, નવસારી 40 02 38 

૫ બાગાયત પોલીટેકનીક, ૫રીયા 40 02 38 

૬ કૃનષ ઇજનેરી પોલીટેકનીક, િેિીયાપાિા 40 02 38 

૭ ૫શપુાલન પોલીટેકનીક, નવસારી 40 02 38 

સરદારકૃષિનગર દાાંતીવાડા કૃષિ યષુનવષસિટી, સરદારકૃષિનગર 

૧ કૃનષ પોલીટેકનીક, િીસા 40 02 38 

૨ કૃનષ પોલીટેકનીક, અમીરગઢ * 40 02 38 

૩ કૃનષ પોલીટેકનીક, ખેિબ્રહ્મા * 40 02 38 

૪ બાગાયત પોલીટેકનીક, જગદુણ  40 02 38 

૫ ૫શપુાલન પોલીટેકનીક, સ.કૃ.નગર 40 02 38 

 

* ૫૦% બેઠકો અનસુણૂચત જનજાષતના ઉમેદવારો માટે અનામત છે.  
* કષૃિ પોલીટેકનીક અમીરગઢ  અને  ખેડબ્હ્મા ખાતે કન્યાઓ માટે િોતટેલની વયવતથા નથી, જેથી પ્રવેશ મેળવનાર કન્યાઓએ રિવેા  જમવાની 

સગવડ પોતાની રીતે કરવાની રિશેે. 
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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 ુપિત ુાં બોિા પસાંદ કરો. 
b. Std-X (SSC) Passing Year માાં તમારી પરીક્ષા પાસ કરી િોય તે વષા પસાંદ કરો. 
c. Std.-X (SSC) Passing Month માાં પરીક્ષા પાસ કયાાનો મહિનો લખો  
d. Std.-X (SSC) Seat No માાં બોક્ષ આપેલ ઉદાિરણ તમારો પોતાનો મજુબ સીટ નાંબર 

લખો  
e. િવે નીચેના બોક્ષમાાં તમારી માહિત ખબુજ ચોકસાઈથી ટાઈપ કરો  
f. Applicant's Full Name (As per Mark-sheet of Std.:XII)*

 

g. Mobile No*
 

h. Email * 

i. Amount*  )આ બોક્ષમાાં કશુાં કરવાનુાં રિ ે ુાં નથી(  

j. Payment Mode *)   online/offline પસાંદ કરવુાં ( 
3. ઉપર મજુબની માહિતી ભરી FNOCOMR બટન કરો . 
4. જો ઓનલાઈન પેમેટટ કરવાનુાં થાય તો નવધાથી નેટ બેન્ટકગ /િેબીટ કાિા /કે્રિીટ કાિા દ્વારા પણ 

ફી ભરી ર્કર્ે .ફી ની રકમ જમા થયા પછી તરતજ ફી ની રીસીપ્ટ નીકળરે્ અને તેની નપ્રટટ 
લેવાની રિરેે્ .આવા નવધાથીઓ ફી ભયાા પછી તરતજ પોતાનુાં ફોમા ઓન લાઈન ભરી લેવાનુાં 

રિરેે્.  
5. ફી ની રીસીપ્ટ અરજીપત્રક  ભરતી વખતે અપલોિ કરવાની રિરેે્. 
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ગજુરાત રાજ્યની કૃષિ યષુનવષસિટીઓની ષવષવધ પોલીટેકષનકોમાાં ચાલતા  
ડડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની માડિતી 

 

 આ માડિતી 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 ડડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોની માડિતી આપેલ છે. પોલીટેકનીકમાાં પ્રવેશ, કોિષ તેમજ ષવષનયમોની તમામ સત્તા યષુનવષસિઁટીની 
અબાષઘત રિશેે અને જરૂર પડય ેતેને બદલવાની સત્તા પિ યષુનવષસિઁટીની રિશેે.  
 પસુ્તતકામાાં આપેલ મડિતી ફક્ત માગષદશષન માટે છે, જેનો ઉપયોગ કાયદાકીય દતતાવેજ તરીકે કરી શકાશે  નિીં.    
 

 

: પ્રવેશ માટે અગત્યની સચૂનાઓ : 

 

 તમામ પોલીટેકનીકમાાં પ્રવેર્ માટે માત્ર એક જ ફોમા ભરવાનુ ાં રિરેે્.  
 પ્રવેર્ ફોમા www.poly.gsauca.in વેબસાઇટ ૫ર ઓનલાઇન ભરવાનુ ાં રિરેે્. 
 ઓનલાઇન પ્રવેર્ ફોમા ભરતાાં ૫િલેા ઉમેદવારોએ પ્રવેર્ માટેની માહિતી પસુ્સ્ટ્તકા બરાબર વાાંચવી. 
 ફોમા ભરતી વખતે નવઘાથીએ પોતાનો પાસપોટા  સાઇઝનો ફોટો સ્ટ્કેન કરી અપલોિ કરવાનો રિરેે્. 
 ગમે તયારે યનુનવનસિટીને ઘ્યાને આવરે્ કે, ઉમેદવારના પ્રમાણ૫ત્રો ખોટા છે અથવા ઉમેદવાર પ્રવેર્ માટે જરૂરી રૈ્ક્ષલણક 

લાયકાત ઘરાવતો નથી, તો તેનો પ્રવેર્ રદ થરે્ અને ફી જપ્ત થરે્. 
 યનુનવનસિટી દ્વારા પ્રવેર્ અંગે પ્રવાસ ભથ્થ ુકે અટય કોઇ૫ણ પ્રકારનો ખચા ચકુવવામાાં આવરે્ નિી.  
 પ્રવેર્ પ્રહક્રયાને લગતી તમામ માહિતી વેબસાઇટ ઉ૫ર ઉ૫લબ્ઘ કરવામાાં આવરે્. તમામ ઉમેદવારોએ નનયનમત 

વેબસાઇટની મલુાકાત લેવી આવશ્યક છે. 
 પોલીટેકનીક અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેર્ માટે વેબસાઇટ www.poly.gsauca.in ઉ૫રથી જરૂરી એપ્લીકેર્ન ફોમા ફી ભરી તરુતજ ચલણ 

નાંબર નાખી ઓનલાઇન ફોમા   ભરી ર્કારે્ તથા દસ્ટ્તાવેજો અપલોિ કરવાના રિરેે્.  
 અરજી ફોમા વરેીફીકેર્ન ઓનલાઇન યનુનવનસિટી દ્વારા કરવામાાં આવર્.ે કોઇ નવઘાથીએ િલે્પસટેટર ખાત ેજવાની જરૂર નથી. 

તમેન ે યનુનવનસિટી દ્વારા વરેીફીકેર્નનો મેસજે આવ્યા બાદ બઠેકોની ઓનલાઇન ચોઇસ ફીલીંગ કરવાનુાં રિરે્.ે ઉમદેવારે 
પ્રવરે્ની ખાતરી કરવા માટે ઉ૫લબ્ઘ બઠેકોની મિત્તમ ૫સાંદગીઓ કરવાની સલાિ આ૫વામાાં આવ ે છે. ચોઇસ ફીલીંગ નિી 
કરનાર ઉમદેવારનુાં નામ મરેીટમાાં આવર્ ેનિી. 

 પ્રવેર્ માટે વેબસાઇટ / જાિરેાતમાાં જણાવ્યા મજુબ નવઘાથીએ ચોઇસ કરેલ કોલેજ લીસ્ટ્ટ મજુબ પ્રથમ પાાંચ રાઉટિ ઓનલાઇન 
પ્રવેર્ની ફાળવણી કરવામાાં આવરે્, તયાર બાદ ખાલી રિલે જગ્યાઓ ઉ૫ર ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે યનુનવનસિટી વેબસાઇટ ઉ૫ર 
અલાયદી જાણ કરવામાાં આવરે્. જે નવઘાથીને પ્રથમ રાઉટિમાાં ૫સાંદગીની કોલેજમાાં પ્રવેર્ મળ્યો ન િોય અને આગળના 
રાઉટિમાાં ૫સાંદગીની કોલેજમાાં પ્રવેર્ માટે ભાગ લેવાની ઇચ્છા િોય તો ઓનલાઇન ફી ભરવી ફરજીયાત છે. ફી નિીં 
ભરનાર નવઘાથીનુા નામ આગળ બિાર ૫િતી મેરીટ યાદીમાાંથી નીકળી જરે્. 
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Medical Certificate for Physically Handicapped Candidate 
FORM OF CERTIFICATE FOR PHYSICALLY DISABLED 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 upper 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 suffers 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) 


