“એ”-ગ્રુપ મ ાં ફોમમ ભરત પહેલ જરૂરી અતતઆવશ્યક સુચન ઓ
 એ-ગ્રુપની મ હહતી પુતતતક ને બ રીક ઇથી વ ાંચી લેવ તવનાંતી.
 નીચેમુજબન ાં જરૂરી ડોકયુમેન્ટ અલગ-અલગ (2 MB સુધી જ) સ રી ક્વોતલટી મ ાં તકે ન
કરીને ર ખવ જરૂરી છે. જે ફોમમ ભરત સમયે અપલોડ કરવ ન ાં રહે શે

૧.

વિદ્યાર્થીનો ફોટો (પાસપોટટ સાઈઝનો)

૨.
૩.
૪.
૫.

વિદ્યાર્થીની સીગ્નેચર (સહી)
લીિીંગ સટીફીકે ટ (LC)
ધોરણ-૧૨નું રીઝલ્ટ (માકટ શીટ)
ચાલ િર્ટની ગજકે ટ (GUJCET-૨૦૨૦) નું રીઝલ્ટ

૬.

જાતીનો દાખલો (જો લ ગુ પડતો હોય તો જ) જેમ કે EWS, SEBC, SC, ST
જનરલ કે ટેગરી માટે લાગ પડશે નહી
૭. નોનક્રિમીલેયર સટીફીકે ટ (માત્ર SEBC વિદ્યાર્થીઓ માટે જ)
૮. ક્રદવયાુંગતાનું સટીફીકે ટ (PH Certificate) (જો લ ગુ પડતો હોય તો જ, મ હહતી
પુતતતક મુદ્દ નાં- ૫.૬ મ ાં દશ મવ્ય મુજબ ન ાં ક્ર ઇટે રીય ધર વત હોય તો જ
અન્યથ લ ગુ પડશે નહી)
૯. પારસી સટીફીકે ટ (જો લ ગુ પડતો હોય તો જ) (ગજરાત રાજ્યના િતની એિા પારસી
જાવતના ઉમેદિારો માટે જ )
૧૦. સેનાના કમટચારી/એક્સ કમટચારીનું સટીફીકે ટ (જો લ ગુ પડતો હોય તો જ, મ હહતી
પુતતતક મુદ્દ નાં- ૫.૭ મ ાં દશ મવ્ય મુજબ ન ાં ક્ર ઇટે રીય ધર વત હોય તો જ
અન્યથ લ ગુ પડશે નહી)
૯. સ્પોર્ટસટ સટીફીકે ટ જો નીચે મજબના િાઇટે રીયા ધરાિતા હોય તો જ
૧૦. પશપાલક /પશપાલકના પત્ર કે પત્રી હોય તો તેનો માન્ય દાખલો (જો લ ગુ પડતો હોય
તો જ, િધ માક્રહતી નીચે આપેલ છે .)
સરદ રકૃ તિનગર દ ાંતીવ ડ કૃ તિ યુતનવતસમટી ખાતેના બી.ટેક.(ડે રી ટેકનૉલોજી)ના અભ્યાસિમમાું
પ્રિેશ ઇચ્છક ઉમેદિાર પોતે પશપાલક /પશપાલકના પત્ર કે પત્રી/ભાઇ/બહે ન/પૌત્ર/પૌત્રી હોય તો
તેને િધારાના 5% ગણ મળિાપાત્ર છે . જે માટે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારીઓ જેિા કે , સેિેટેરી /
ચેરમેન, વમલ્ક કો-ઓપરે ટીિ સોસાયટી અર્થિા પ્રાઇમરી એગ્રીકલ્ચર કો-ઓપરે ક્રટિ સોસાયટી,
સરપુંચ, તલાટી, ધારાસભ્ય અર્થિા સુંસદ સભ્ય પાસેર્થી જરૂરી પશપાલનનાું વયિસાય કરે છે તેિું
પ્રમાણપત્ર લેટરપેડ પર ઓર્થોરીટીની સહી સાર્થે સ્કે ન કરી અપલોડ કરિું.

તપોટમ સ સટીફીકે ટ મ ટે અગત્યની સુચન ાઃ
તનયમ નુસ ર નીચે મુજબન ાં ક્ર ઇટે રીય ધર વત સટીફીકે ટન જ મ કમ સ ગણવ મ ાં
આવશે અન્ય બીજા તપોટમ સ સટીફીકે ટ તકે નકરી અપલોડ કરવ નહીં.
ર જય કક્ષ એાઃ
૧.
જો રાજય કક્ષાની સ્પધાટમાું પ્રથમ અથવ દ્વીતીય નાંબર મેળવેલ હોય તો જ
તપોટમ સ સટીફીકે ટ તકે નકરી અપલોડ કરવ .
૨.

જો રાજયકક્ષાની સ્પધાટમાું ફકત ભ ગ લીધેલ હોય તો આવ સટીફીકે ટ
તકે નકરી અપલોડ કરવ નહીં.

૩.

જો રાજય કક્ષાની સ્પધાટમાું તૃતીય નુંબર મેળિેલ હોય તો પણ આિા સટીફીકે ટ
તકે નકરી અપલોડ કરવ નહીં.

ર ષ્ટ્રીય તેમજ આાંતર ર ષ્ટ્રીય કક્ષ ની રમતોાઃ
૧.
ર ષ્ટ્રીય/આાંતર ર ષ્ટ્રીય કક્ષ એ ભ ગ લીધેલ હોય, પ્રથમ, દ્વીતીય અથવ
તૃતીય નાંબર મેળવેલ હોય તેવ સટીફીકે ટ તકે નકરી અપલોડ કરવ

નોંધ: વિદ્યાર્થીઓનાું રાજય/રાષ્ટ્ર ીય/આુંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાએ સ્પધાટનાું સટીફીકે ટોમાું માક્રહતી
પવસ્તકા મદ્દા નું- ૩.૬ માું દશાટવયા મજબ િધારાનાું િેઇટે જ ભારાુંક મળિાપાત્ર છે જે મજબ રાજય
કક્ષા/રાષ્ટ્ર ીય કક્ષા /આુંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાએ િધ ભારાુંક ધરાિાતા એક-એક સટીફીકે ટો જ
સ્કે નકરી અપલોડ કરિા
CBSEન ાં તવદ્ય થીઓ મ ટે : ઝોન કક્ષ એ પસાંદગી પ મી અને રીજીનલકક્ષ એ
તપધ મમ ાં ભ ગ લીધેલ હોય અને પ્રથમ અથવ હદ્વતીય તથ ન પ્ર પ્ત કરે લ હોય તેવ જ
પ્રમ ણપત્ર ર જયકક્ષ ની તપધ મ મ ટે મ ન્ય ગણ શે
ગુજર ત સરક ર અને ભ રત સરક ર તસવ યની અન્ય પ્ર ઇવેટ કે તવૈચ્છીક સાંતથ ધ્વ ર
જો આવ પ્રમ ણપત્રો આપવ મ ાં આવ્ય હોય તેવ પ્રમ ણપત્રોને ગુણ ાંક મ ટે મ ન્ય ગણ શે
નહી

