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કૃષવાલાઓ અને શધુન ષનરીક્ષક તાીમ કેન્દ્રમાાં અભ્યાશ કરી ગયે ષળદ્યાથીઓને ડુપ્ીકેટ 
પ્રમાણત્ર/માકકીટ કાઢી આળા માટેની પી તથા ષનયમો નકકી કરળા ફાફત... 
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(૧) ડુપ્ીકેટ પ્રમાણત્ર/માકકીટ કાઢી આળા માટેની પી : 

 

અ.ન.ં વળગત પી (રૂા.) 
૧  ડુપ્ીકેટ પ્રમૂાણત્ર ૧૦૦/ 
ર ડુપ્ીકેટ મૂાકકીટ ૧૦૦/ 

 
(ર) ડુપ્ીકેટ પ્રમાણત્ર/માકકીટ કાઢી આળા માટેના ષનયમો:  

 

૧.  વળસ્તરણ વક્ષણ વનયૂામકશ્રીની કચેરી , નકૃય,ુ નળશૂારી ષઠેલ ળવક ર૦૦૪- થી ર૦૧૦-૧૧ 
દરમ્યૂાન ચૂાર કૃવવૂાલૂાઓ અને શધુન વનરીક્ષક તૂાીમ કેન્દ્ર ચૂાતૂા ષતૂા , જેનૂા રેકડકનૂા 
આધૂારે ડુપ્ીકેટ પ્રમૂાણત્ર/મૂાકકીટ કૂાઢી આળૂાનૂા રષેે.     

૨. અરજદૂારે ડુપ્ીકેટ પ્રમૂાણત્ર/મૂાકકીટ મેલળળૂા મૂાટેની અરજી જે તે કૃવવૂાલૂા/શધુન 
વનરીક્ષક તૂાીમ કેન્દ્ર ખૂાતે મોકી આળૂાની રષેે. 

૩. અરજદૂારે જે તે કૃવવૂાલૂા/શધુન વનરીક્ષક તૂાીમ કેન્દ્ર ખૂાતે અભ્યૂાશ કયૂાક અંગેનૂા ોતૂાની 
ૂાશે રષેૂા આધૂાર પરુૂાળૂાઓની નકો ષોય તો અરજી શૂાથે જોડળૂાની રષેે. 

૪. અરજદૂારે અરજી શૂાથે શરકૂાર મૂાન્દ્ય નોટરી ૂાશે શોગદંનૂામુ ંતૈયૂાર કરૂાળીને અરજી શૂાથે 
અશમૂા ંરજૂ કરળૂાનુ ંરષેે. 

૫. જે તે કૃવવૂાલૂા/શધુન વનરીક્ષક તૂાીમ કેન્દ્રનૂા ળડૂાએ ૂાલૂા/કેન્દ્ર ખૂાતે જરરી રેકડક 
તૂાશીને આળી અરજી તેઓની સ્ષ્ટ ભૂામણ અને શષી વશકકૂા શૂાથે વળસ્તરણ વક્ષણ 
વનયૂામકશ્રીની કચેરી, નકૃય,ુ નળશૂારી ખૂાતે મોકી આળૂાની રષેે. 

૬. રૂાજયની તમૂામ ૧૪ કૃવવૂાલૂાઓ અને શધુન વનરીક્ષક તૂાીમ કેન્દ્રોનો ળવક ર૦૦૪- 
ષેૂાનો શપંણૂક રેકડક અમદૂાળૂાદથી શરદૂાર કૃવવનગર દૂાતંીળૂાડૂા કૃવવ યવુનળવશિટી ખૂાતે 
સ્થલૂાતંર થયે ષોઈ વળસ્તરણ વક્ષણ વનયૂામકશ્રીની કચેરી દ્વૂારૂા ળવક ર૦૦૪- ષેૂા ઉવિણક 
થયે અરજદૂારોની અરજીઓ શરદૂાર કૃવવનગર દૂાતંીળૂાડૂા ખૂાતે મોકી આળૂાની રષેે. 

૭. જે તે શમયગૂાલૂાનો રેકડક વળસ્તરણ વક્ષણ વનયૂામકશ્રીની કચેરી ખૂાતે ઉબ્ધ ષે,  
તો જ  અરજદૂારને ડુપ્ીકેટ પ્રમૂાણત્ર/મૂાકકીટ કૂાઢી આળૂાનૂા રષેે. 
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