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મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

આપને મૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનામે અથવા ઈમેઈલ પર મોકલી શકશો.

E-MAIL :  vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્યવહારનું સરનામું  ઃ

વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ 

પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.

પ્રશ્ન ઃ હું ધોરણ-૧૨ િવઞ્જાનપ્રવાહમાં અભ્યાસ ક�ં છું. મને ફામર્સી અભ્યાસક્રમ 

િવશે માિહતી આપશો.

 - સુનીલ કૌિશકભાઇ પટ�લ

 ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી સરકારી, ગ્રાન્ટ ઈન-એઈડ તથા સ્વિનભર્ર સંસ્થાઓમાં 

ફામર્સી અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�. 

• ફામર્સી અભ્યાસક્રમો બે પ્રકારના છ�.

(૧) ડી.ફામર્ : �ડપ્લોમા ઈન ફામર્સી 

(૨) બી.ફામર્ : બેચલર ઈન ફામર્સી 

• અભ્યાસક્રમની મુદ્દત : 

    ડી.ફામર્ : �ડપ્લોમા ઈન ફામર્સીનો સમયગાળો ૨ વષર્ 

    બી.ફામર્ : બેચલર ઈન ફામર્સી નો સમયગાળો ૪ વષર્

• પ્રવેશ માટ� યોગ્યતા 

(૧) ગુજરાત માધ્યિમક અને ઉ.મા.િશક્ષણ બોડર્ - GSEB

(૨) સેન્ટ્રલ બોડર્ - CBSC

(૩) ઈ�ન્ડયન સ્ક�લ સટ�ફાઈડ એજ્યુક�શન બોડર્ - ISCE

(૪) નેશનલ ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્ક�લ - NIOS

(૫) ઈન્ટર નેશનલ સ્ક�લ બોડર્ - ISB

• ઉપરોક્ત બોડર્ની શાળા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ હોય અને તે શાળામાંથી ધોરણ 

- ૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ A  અથવા B અથવા  AB ગ્રૂપ સાથે પાસ કર�લ હોવી 

�ઈએ. 

• જે વષર્માં પ્રવેશ મેળવવો હોય તે વષર્માં GUJCET / NEET / JEE

(MAIN) ની પરીક્ષા આપેલી હોવી �ઈએ.

• જે િવદ્યાથ�ઓના વાલીઓ ગુજરાતના જ હોય પણ તે બી� રાજ્યમાં રહ�તા હોય 

તો તેમના સંતાનોએ જે - તે રાજ્યની  શાળામાંથી AICTE એ સૂચવેલ િવષયોમાં 

લઘુત્તમ ગુણ  સાથે ધોરણ - ૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ પરીક્ષા પાસ હોય અને  JEE( 

(MAIN ) / GUJCET / NEETમાથંી કોઈપણ એક પરીક્ષા આપલેી હોયતો 

તે િવધાથ�ઓ ફામર્સીમાં  પ્રવેશ માટ� પાત્ર છ�. 

• અમાનત સીટ 

 (૧) એસ.સી ઉમેદવારો માટ�  : ૭ %

 (૨) એસ.ટી ઉમેદવારો માટ�  : ૧૫ %

 (૩) સામાિજક અને શૈ.પછાત ઉમેદવારો માટ�  : ૨૭ %

 (૪) આિથર્ક રીતે પછાત ઉમેદવારો માટ�  : ૧૦ %

 શારી�રક િવકલાંગો માટ� ઉપરોક્ત દર�ક ક�ટ�ગરીમાં ૫ % 

• ગુણાંકન 

ધોરણ-૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ પાસ ઉમેદવારોના રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌિતકશાસ્ત્ર, �વિવઞ્જાન 

/ ગિણતશાસ્ત્રની િથયરીમાં મેળવેલ ગુણના ૬૦ ટકા તથા GUJCETમાં મેળવેલ 

ગુણના ૪૦ ટકા પ્રમાણે ગુણાંકન યાદી તૈયાર થાય છ�.

• પ્રવેશ ન�ધણી : 

પ્રવેશ સિમિતએ િનધાર્�રત કર�લ સમય મયાર્દામાં ઓન - લાઈન અર� www.

gujacpc.nic.in વેબસાઈટ ઉપર ઉમેદવારોએ રિજસ્ટ્રેશન કરવાનું રહ�શે.

• ગુજરાતમાં આવેલ સરકારી, ગ્રાન્ટ�ડ અને સેલ્ફ ફાયનાન્સ ફામર્સી કોલેજમાં પ્રવેશ 

માટ�ની સિમિતનું સરનામું :

એડિમશન કિમ�ટ ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષર્સ(ACPC),

એલ.ડી.કોલેજ ઓફ એ�ન્જિનયર�ગ ક�મ્પસ, 

નવર�ગપુરા,  અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫.

વધુ િવગતો તેમજ અંિતમ માિહતી માટ� એડિમશન કિમ�ટ ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષર્સ 

(ACPC) સિમિતની વબેસાઈટ www.gujacpc.nic.in �વા િવનતંી છ�. 

પ્રશ્ન ઃ મને િજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત દ્વારા લેવામાં આવતી તલાટી 

કમ મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત મંત્રી)ની પરીક્ષા િવષેની માિહતી આપવા િવનંતી. 

 – શમાર્ િહતાક્ષી વી. 

 જે તે િજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત દ્વારા પંચાયત સેવાની તલાટી કમ 

મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) વગર્-૩ સંવગર્ની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીની 

જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 

• વય મયાર્દા : 

 સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછ� નિહ� અને ૩૩ વષર્થી વધુ 

નિહ�. મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનામત ક�ટ�ગરીના ઉમેદવારો માટ� વય મયાર્દામા ં

િનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છ�. 

• શૈક્ષિણક લાયકાત : 

 માધ્યિમક અને/ અથવા ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવતી 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કર�લી હોવી �ઇએ અથવા સરકાર� 

માન્ય કર�લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો �ઇશે. 

 ગુજરાત મૂલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી િનયમો ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા 

પ્રમાણેની કમ્પ્યૂટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતો હોવો �ઇશે અને 

ગુજરાતી અથવા િહન્દી અથવા તે બન્નેનું પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતો હોવો �ઇશે. 

• પરીક્ષા પદ્ધિત :

સદર સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગર્-૩) ભરતી િનયમ 

મુજબ ફક્ત ૧ (એક) પ્રશ્નપત્ર નીચે મુજબ રહ�શે. 

પ્રશ્નપત્ર  : હ�તુલક્ષી 

સમય : ૧ કલાક 

ક�લ ગુણ : ૧૦૦ 

ક્રમ  િવષય ગુણ 

૧ ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ ૩૫

૨ ગિણત શાસ્ત્ર ૧૫

૩ અંગ્રે� વ્યાકરણ ૧૫

૪ સામાન્ય ઞ્જાન ૩૫

                                                                ક�લ ૧૦૦ 

 આ પરીક્ષા O.M.R. પદ્ધિત દ્વારા લેવામાં આવે છ�. નેગે�ટવ મા�ક�ગ લાગુ 

પડશે. પ્રત્યેક ખોટા જવાબદીઠ -૦.૩ અને પ્રત્યેક ખાલી છોડેલા જવાબ દીઠ -૦.૪ 

માક� રહ�શે.  

એક કરતા વધુ િવકલ્પો શાર્વેલા હોય ક� છ�કછાક કર�લી હોય તેવા પ્રત્યેક જવાબદીઠ 

-૦.૬ માક� રહ�શે અને “Not Attempted” િવકલ્પ પસંદ કરવાના �કસ્સામં 

નેગે�ટવ મા�ક�ગ લાગુ પડશે નિહ�. 

• પસંદગી/ પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પ્રિક્રયા :

 આ સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં હાજર રહ�લા ઉમેદવાર� મેળવેલા ગુણ અને 

ઓનલાઇન અર�માં દશાર્વેલી િવગતોને આધાર� તમામ ઉમેદવારોનું મે�રટ િલસ્ટ 

તૈયાર કરીને જે તે ક�ટ�ગરી વાઇઝ મે�રટ ક્રમાનુસાર આ સંવગર્નું પ્રોિવઝનલ મે�રટ 

િલસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે તેમજ ક�ટ�ગરી વાઇઝ મે�રટ આધાર� તૈયાર થયેલા 

પ્રોિવઝનલ મે�રટ િલસ્ટમાં સ્થાન પામેલા ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ 

�હ-િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગના તા. ૧૭-૦૪-૧૨ના નો�ટ�ફક�શન મુજબ 

પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટ� ઉપ�સ્થત રહ�વા જણાવવામાં આવશે અને ચકાસણીના અંતે 

િનમણૂક મેળવવાને પાત્ર જણાયેલા ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી યાદી બહાર 

પાડવામાં આવશે. 

 ન�ધ : આ માિહતી માત્ર �દશાસૂચન માટ� છ�. તેમાં લાયકાતના ધારા ધોરણો 

સિમિત દ્વારા સમયાંતર� પ્રિસદ્ધ થતી �હ�રાત મુજબ રહ�શે તેથી આ માિહતી અંિતમ 

ગણવામાં ન આવે. 

• સરનામું : 

પંચાયત ગ્રામ �હ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગ 

બ્લોક નં. ૮, ત્રી� માળ, 

નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર 

વેબસાઇટ : https://panchayat.gujarat.gov.in/gu/home 


