
 

જુનાગઢ કૃષિ યુષનવર્સીટી હસ્તકની પોલીટેકનીકમાાં 

ખાલી રહેલ બેઠકોમાાં પ્રવશે માટેની જાહેરાત 
 

 

જુનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી હસ્તકની પોલીટેકનીક ઇન એગ્રી એન્જીષનયરીંગ, તરઘડિયા sરાજકોટ) તથા 
પોલીટેકનીક ઇન એગ્રો-પ્રોસેસીંગ, જુનાગઢમાાં ચાલતા ડિપ્લોમાાં કક્ષાના અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છુક 
પાત્રતા ધરાવતા ધોરણ ૧૦ માાં ઉતીણિ થયેલ ષવદ્યાથીઓ માટે વિિ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન ખાલી રહેલ સીટો માટે 
રૂબરૂ કાઉન્જસષેલાંગ દ્વારા તા. ૨૫-૧૧-૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે કૃષિ ઇજનેરી અન ેટેકનોલોી કોલેજ, 
જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ ખાત ેપ્રવશે પ્રડક્રયા હાથ ધરવામાાં આવશે. પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ તમામ જરૂરી 
અસલ પ્રમાણપત્રો અને તનેી બે નકલ સાથ ેઆપેલ સમય અન ેતારીખ દરમ્યાન હાજર રહેવુાં. 
 
 
 
 
 

 એડમીશન માટે નીચેની ર્સામાન્ય રુ્સચનાઓ ધ્યાને લેવાની રહેશે 
 પ્રવેશ લાયકાત 
 

ઉમેદવારે ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષામાાં (૧) ગુજરાતી/પ્રાદેષશક ભાિા (૨) મુખ્ય ગષણત (standard 
maths) (૩) ષવજ્ઞાન (૪) સામાષજક ષવજ્ઞાન /સમાજ ષવદ્યા અન ે (૫) અાંગ્રેી ષવિયના ગુણના નીચ ે

દશાિવ્યા પ્રમાણેના ટકા મેળવલે હોવા જોઇએ. 
(૧) અનુરુ્સષચત જાષત (SC) તથા અનુરુ્સષચત જન જાષત (ST)ના ઉમેદવારો માટે ઓછામાાં 

ઓછા ૩૩ ટકા 
(૨) અન્ય ઉમેદવારો માટે ઓછામાાં ઓછા ૪૦ ટકા 

 પ્રવેશ લાયકાત માટેના નીચેના ઓરીીનલ પ્રમાણપત્રો તથા તેની બ ે નકલ સ્વપ્રમાષણત કરીન ે સાથ ે
રાખવાની રહેશે. 
(૧) ધોરણ ૧૦ની માકિશીટ    

(૨) સ્કૂલ ષલષવાંગ સટીડિકેટ 

(૩) જાષત / ઇ.િબલ્યુ.એસ.નુાં સટીડિકેટ (લાગ ુપિતુાં હોય તો)  

(૪) બક્ષીપાંચના ઉમેદવારે ષનયત સમયગાળાનુાં નોન-ડક્રમીલેયર સટીડિકેટ 

(૫) પાસપોટિ  સાઇઝનો િોટોગ્રાફ્સ 
 

 એિમીશન મળ્યે સ્થળ પર જ ષનયત િી (ભાઇઓ માટે રૂ. ૧૨૨૦/- તથા બહેનો માટે રૂ. ૯૬૦/) ભરવાની 
રહેશે. 

 યુષનવષસિટીના પ્રવતિમાન એકેિેમીક રૂલ્સ મુજબની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને તમેના મેરીટના ધોરણ ે
પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.  

 ષનયત સમયથી મોિા આવલે ઉમેદવારોને ઉકત પ્રવેશ પ્રડક્રયાને અાંતે પણ જગ્યા ખાલી રહેશે તો જ પ્રવેશ 
આપવામાાં આવશે. 

 ઉમેદવારે સ્વ ખચે એિમીશન માટે હાજર રહેવાનુાં રહેશે. 
 હાલ ખાલી રહેલ સીટો ની માડહતી નીચે પ્રમાણે છે. 

 

તારીખ: ૨૫-૧૧-૨૦૨૨, શુક્રવાર 

ર્સમય : સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે 

સ્થળ : કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોી કોલેજ, જુનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, જુનાગઢ 
 



બાંને પોલીટેકનીકમાાં કેટેગરીવાઇઝ ખાલી રહેલ ર્સીટોની ષવગત 

 

પોલીટેકનીકનુાં નામ કુલ ખાલી 
ર્સીટ 

કેટેગરી 

જનરલ એર્સ.ર્સી. એર્સ.ટી. એર્સ.ઇ.બી.ર્સી. ઇ.ડબલ્યુ.એર્સ. અધર 
બોડડ  

પોલીટેકનીક ઇન 
એગ્રી એન્જીષનયરીંગ, 
તરઘડિયા (રાજકોટ) 

૧૯ ૬ ૧ ૪ ૪ ૩ ૧ 

પોલીટેકનીક ઇન 
એગ્રો-પ્રોસેસીંગ, 
જુનાગઢ 

૧૬ ૫ ૧ ૪ ૩ ૨ ૧ 

 
 

આચાયિ અને િીન 

કૃષિ ઇજનેેરી અન ેટેકનોલોી મહાષવદ્યાલય,  
જુનાગઢ કૃષિ યુષનવષસિટી, જુનાગઢ 

 


