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આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણદં 

 

 

:: જાહરેાત : ૧/ર૦૧૫ (બિિ શૈક્ષબણક)  :: 
 
 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં ધ્ વારા ા કૃષિ યષુિવષસિટીિી કચેરા ીઓમા ં િીચે જણાવેલ           
વર્ગ-૩ સવંર્ગિી જગ્ યાઓ સીધી ભરા તીથી ભરા  માટે લાયકાત ધરા ાવતા ઉમેદવારા ો પાસેથી ષિયત 
િમિૂામા ં ઓિલાઇિ અરા જી મરં્ાવવામા આવે છે. આ માટે ઉમેદવારેા  www.ojas.sauguj.in 

વેબસાઇટ પરા  તા.૧૫/૧/રા ૦૧૫ થી તા.૧/૨/રા ૦૧૫ (સમય રા ાત્રીિા ૧૧-પ૯ કલાક સધુી) 
દરા મ્ યાિ અરા જી કરા વાિી રા શ.ેે. 
 
 

૧. આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિી વર્ગ-૩ સવંર્ગિી સીધી ભરા તીથી ભરા વાિી થતી 
 જગ્યાઓિી ષવર્ત. 
 

ક્રમ જગ્ યાનું ુ ંિામ ફીકસ પર્ારા  પ્રષત માસ 

(ફીકસ પર્ારા  પાચં વિગ 
માટે) (`.) 

કુલ 
જગ્ યા
િી 
સખં્ યા 

કક્ષાવારા  જગ્યાઓ  કક્ષાવારા  જગ્યાઓ પૈકી મહશલાઓ માટે 
અિામત 

બબિ 
અિા
મત 

અનું.ુ 
જાષત 

અનું.ુ 
જિ 
જાષત 

સા..ૈ. 
પ. 
વર્ગ 

.ા. 
ખો. 
ખા 

બબિ 
અિા
મત 

અનું.ુ 
જાષત 

અનું.ુ
જિ 
જાષત 

સા..ૈ. 
પ. 
વર્ગ 

.ા. 
ખો. 
ખા 

૧ સીિીયરા  રા ીસચગ 
આસીસ્ટન્ટ (કૃષિ)/ 
ખેતી અષધકારા ી 

૧૩,૭૦૦/- 

(પ.ધો. રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૪૪૦૦/-) 

૨૮ ૧૬ ૦ ૩ ૮ ૧ ૫ ૦ ૦ ૨ ૦ 

૨ સીિીયરા  રા ીસચગ 
આસીસ્ટન્ટ 

(એગ્રી.એન્જી) 

૧૩,૭૦૦/- 

(પ.ધો. રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૪૪૦૦/-) 

૫ ૩ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ સીિીયરા  રા ીસચગ 
આસીસ્ટન્ટ (ડેરા ી)/  
ડેરા ી સપુરા વાઇઝરા  

૧૩,૭૦૦/- 

(પ.ધો. રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૪૪૦૦/-) 

૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સીિીયરા  રા ીસચગ 
આસીસ્ટન્ટ (વેટરા િરા ી)/  
વેટરા િરા ી ઓહફસરા  

૧૩,૭૦૦/- 

(પ.ધો. રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૪૪૦૦/-) 

૩ ૨ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ખેતી મદદિી. ૭,૮૦૦/- 
(પ.ધો. રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૨૪૦૦/-) 

૪૩ ૨૭ ૦ ૦ ૧૪ ૨ ૮ ૦ ૦ ૪ ૦ 

૬ જુિીયરા  કલાકગ કમ  
ટાઇપીસ્ટ 

૭,૮૦૦/- 
(પ.ધો. રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૧૯૦૦/-) 

૭ ૫ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ લાઇવ સ્ટોક  
ઇન્સ્પેકટરા   

૭,૮૦૦/- 
(પ.ધો. રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૨૪૦૦/-) 

૩ ૨ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ લેબોરેા ટરા ી ટેકિીશ્યિ  ૧૩,૫૦૦/- 

(પ.ધો. રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૨૮૦૦/-) 

૫ ૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ શોસ્ટેલ આસીસ્ટન્ટ  
વોડગિ (મહશલા) 

૭,૮૦૦/- 
(પ.ધો. રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૧૯૦૦/-) 

૩ ૨ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ સ્ટેિોગ્રાફરા    
ગે્રડ-૩  
અંગે્રજી, ગજુરા ાતી 

૭,૮૦૦/- 
(પ.ધો. રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૨૪૦૦/-) 

૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ 

(કે.વી.કે.) 

 
 

૧૩,૭૦૦/- 

(પ.ધો. રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
ગે્રડ પે રૂ.૪૪૦૦/-) 

 

(૧) શોમ સાયન્સ  ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(રા ) ફામગ મેિેજરા  ૩ ૨ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ષવસ્તરા ણ ષ.ક્ષણ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 

http://www.ojas.sauguj.in/
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ર. જરૂરી શૈક્ષબણક લાયકાત, અનભુવ તથા વયમયાાદા : 
 
 
 

ક્રમ જગ્ યાનુ ંિામ જરૂરી શૈક્ષબણક લાયકાત વયમયાાદા 
૧. સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ 

(કૃષિ)/ખેતી અષધકારા ી  
 (PB-2, પ.ધો. `. ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦, ગે્રડ પે `. ૪૪૦૦/- 
ફીકસ પર્ારા  `. ૧૩,૭૦૦/-) 

(A) At least First class Bachelor’s degree in the concerned faculty. 
OR 

     A second class master’s degree in any subject of the concerned   
        faculty. 
(B) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the 
        equivalent level examination determined by the State 
        Government from time to time. If not, should pass the 
         examination within the probation period. 
 

૧૮ થી ૩૦ વિગ   

૨. સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ 
(એગ્રી. એન્જી) 
(PB-2, પ.ધો. `. ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦, ગે્રડ પે `. ૪૪૦૦/- 
ફીકસ પર્ારા  `. ૧૩,૭૦૦/-) 

(A) Possess at least a First class Bachelor’s degree in the Agril.     
       Engineering OR 
       a post graduate degree in any branch of discipline of Agril.  
       Engineering. 
(B) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the   
       equivalent level examination determined by the State   
       Government from time to time. If not, should pass the  
        examination within the probation period. 

૧૮ થી ૩૦ વિગ   

૩. સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ 
(ડેરા ી)/ડેરા ી સપુરા વાઇઝરા  

(PB-2, પ.ધો. `. ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦, ગે્રડ પે `. ૪૪૦૦/- 
ફીકસ પર્ારા  `. ૧૩,૭૦૦/-) 

(A)  A First Class Bachelor’s degree in B.Sc. (D.T.) or I.D.D.   
         (D.T.) or B. Tech. (D.T.) OR Second Class master degree in 
          any discipline of Dairy Faculty. 
(B) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the 
        equivalent level examination determined by the State 
        Government from time to time. If not, should pass the 
         examination within the probation period. 

૧૮ થી ૩૦ વિગ   

૪. સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ 
(વેટરા િરા ી)/વેટરા િરા ી 
ઓહફસરા   
(PB-2, પ.ધો. `. ૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦, ગે્રડ પે `. ૪૪૦૦/- 
ફીકસ પર્ારા  `. ૧૩,૭૦૦/-) 

(A) The candidate should have passed the Second Class B.V.Sc.  
     and A.H. degree OR its equivalent degree in Second Class. 
(B) The candidate should be the Member of State Veterinary    
        Council OR Veterinary Council of India. 
(C) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the 
        equivalent level examination determined by the State 
        Government from time to time. If not, should pass the 
        examination within the probation period. 

૧૮ થી ૩૦ વિગ   

૫. ખેતી  મદદિી. 
(PB-1, પ.ધો. `. ૫રા ૦૦-
રા ૦રા ૦૦, ગે્રડ પે `. ૨૪૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૭4૮૦૦/-) 

(A) Two / three years diploma course in Agricultural/Horticulture. 
(B) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the     
       equivalent level examination determined by the State    
       Government from time to time. If not, should pass the   
        examination within the probation period. 

૧૮ વિગથી  
રા ૮ વિગ 

૬. જુિીયરા  કલાકગ કમ ટાઇપીસ્ ટ  
(PB-1, પ.ધો. `.૫રા ૦૦-
રા ૦રા ૦૦, ગે્રડ પે `. ૧૯૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૭4૮૦૦/-) 

(A) Candidate should have passed H.S.C. (Standard XII) or its     
     equivalent examination. A graduate candidate shall be 
        preferable. 
(B)  Should possess the speed in Gujarati typing 25 words per    
     minutes OR  English Typing 40 words per minute. 
(C) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the    
    equivalent level examination determined by the State   
    Government from time to time. If not, should pass the   
    examination within the probation period. 

૧૮ વિગથી  
રા ૮ વિગ 

૭. લાઇવસ્ટોક ઇન્સ્પેકટરા   
(PB-1, પ.ધો. `.૫રા ૦૦-
રા ૦રા ૦૦, ગે્રડ પે `. ૨૪૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૭4૮૦૦/-) 

(A) Possesses a Certificate of Livestock Inspector Training from    
     any recognized University. 
(B)  Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the    
     equivalent level examination determined by the State    
     Government from time to time. If not, should pass the     
     examination within the probation period. 

૧૮ વિગથી  
૩૫ વિગ 

૮. લેબોરેા ટરા ી ટેકિીશ્યિ 

(PB-1, પ.ધો. `.૫૨૦૦-
૨૦૨૦૦,  ગે્રડ પે `. ૨૮૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૧૩4૫૦૦/-) 

(A) A candidate must have possessed a degree of B.Sc. in the  
       subject of Chemistry / Microbiology or B.Sc. (Home Science / 
       Nutrition) / B.Tech. (Food Technology) as the case may be. 
(B) He should have received training as Laboratory Technician at 
       an Institution recognised by the Government. 
(C) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the 
        equivalent level examination determined by the State 
        Government from time to time. If not, should pass the 
        examination within the probation period. 

૧૮ વિગથી  
૨૮ વિગ 
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૯. શોસ્ટેલ આસીસ્ટન્ટ વોડગિ 
(મહશલા) 
(PB-1, પ.ધો. `. ૫રા ૦૦-
રા ૦રા ૦૦, ગે્રડ પે `. ૧૯૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૭,૮૦૦/-) 

(A) Candidate should have passed H.S.C. (Standard XII) or its     
     equivalent examination. A graduate candidate shall be 
        preferable. 
(B)  Should possess the speed in Gujarati typing 25 words per    
     minutes OR  English Typing 40 words per minute. 
(C) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the    
    equivalent level examination determined by the State   
    Government from time to time. If not, should pass the   
    examination within the probation period. 
 

૧૮ વિગથી  
રા ૮ વિગ 

૧૦
. 

સ્ટેિોગ્રાફરા  ગ્રેડ-૩ 

(અંગે્રજી અિે ગજુરા ાતી) 
(PB-1, પ.ધો. `. ૫રા ૦૦-
રા ૦રા ૦૦, ગે્રડ પે `. ૨૪૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૭,૮૦૦/-) 

(A) Candidate must possess a B.A. / B.Com. / B.Sc. Degree from 
       the recognized University. 
(B) Should have the speed of not less than 80 words per minute in 
       short hand and 40 words per minute in English typewriting. 
(C) Should have the speed of not less than 60 words per minute in 
       short hand and 25 words per minute in Gujarati typewriting. 
(D) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the 
        equivalent level examination determined by the State 
       Government from time to time. If not, should pass the 
       examination within the probation period. 
 

૧૮ વિગથી  
૩૫ વિગ 

 

૧૧
. 

પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ કે.વી.કે. 
(PB-2, પ.ધો. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
 ગ્રેડ પ ે`. ૪૪૦૦/-  
ફીકસ પર્ારા  `. ૧૩,૭૦૦/-) 
(૧) ફામગ મિેેજરા  

(રા ) ટે્રિીંર્ આસીસ્ટન્ટ કે.વી.કે. 
  (શોમ સાયન્સ) 
(૩) ટે્રિીંર્ આસીસ્ટન્ટ કે.વી.કે.  
    (ષવસ્તરા ણ ષ.ક્ષણ) 
 

(1) Farm Manager, (2) Training Assistant K.V.K.   

      (Home Science) & (3) Training Assistant K.V.K. 

      (Extension Education) 
(A) At least First class Bachelor’s degree in the concerned   
               faculty. 

OR 

      A second class master’s degree in any subject of the concerned  
faculty. 

(B) Passed the Examination of CCC of DOEACC or of the 
         equivalent level examination determined by the State 
         Government from time to time. If not, should pass the 
         examination within the probation period. 
 

 

 

 

૧૮ વિગથી  
૩૦ વિગ 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

:: અગત્યિી સચૂિાઓ :: 
 

૩. ઓિ લાઇિ અરજી પત્રકિી ફી :   
 
ક્રમ ષવર્ત અરા જીિી ફીિી રા કમ `. 
૧. બબિ-અિામત પરુૂિ/મહશલા ઉમેદવારા  તથા SAU EMP.  માટે `. ૪૦૦/- 
રા . અિામત પરુૂિ/મહશલા અનુંસુબુચત જિજાષત (ST)/અનુંસુબુચત જાષત (SC)/ 

સામાજીક અિ ે .ૈક્ષબણક રા ીતે પછાત વર્ગ (SEBC)/.ારા ીહરા ક ખોડ ખાપંણ 
(Disability)/એકસ સષવિસમિે 

`. ૧૦૦/- 

 
 
 
 

 

૪. અરજી પત્રક ભરવા અંગેિી માહહતી :  
 
 
 

ઉમેદવારા ોિે www.ojas.sauguj.in વેબસાઇટ પરા  પરા ીક્ષા ફી ભરા વા માટે વેબસાઇટ પરા  મકૂવામા ં
આવેલ જાશરેા ાતિી સાથે ઉપલબ્ધ ચલણિી ષપ્રન્ ટ મવેવી ચલણ સાથે State Bank of India િી કોઇ પણ 
.ાખામા ંજઇિે,  પરા ીક્ષા ફી પેટે ઉ૫રા  દ.ાગવ્યા મજુબ ભરા ી દેવાિા રા શ.ેે. ચલણિી એક િકલ State Bank of 

India રા ાખી લે.ે અિે બે િકલ ઉમેદવારા ોિે ષસકકા સાથે પરા ત આપ.ે. ફી ભયાગ બાદ રા ૪ કલાક પછી ઉકત 
વેબસાઇટ ઉપરા  ફીિી રા કમ જમા કરા ાવ્યાિી ષવર્ત ભયાગ બાદ ઓિ-લાઇિ અરા જી પત્રક ખોલી ષવર્તો  
ભરા ી .કા.ે. ઉમેદવારા ોએ ચલણિી એક િકલ ઉમેદવારેા  અરા જી સાથે સામેલ રા ાખી મોકલી આપવી તથા એક 

http://www.ojas.sauguj.in/
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િકલ લબેખત પરા ીક્ષા સમયે કોલ લેટરા  સાથે અચકૂ સાથે લાવવાિી રા શ.ેે. તે ષસવાય ઉમેદવારા ોિે પરા ીક્ષામા ં
પ્રવે./બસેવા દેવામા ંઆવ.ે િશી.ફી ભયાગ બાદ રા ીફડં મવવાપાત્ર થ.ે િશી. અન્ ય કોઇપણ રા ીતે ફી કચેરા ી 
ધ્વારા ા સ્ વીકારા વામા ંઆવ.ે િશી. 

ઓિ લાઇિ અરા જી કરા તા ંપશલેા ષવર્તવારા  જાશરેા ાત અિે િીચેિી અર્ત્યિી .રા તો વાચંી સમજી 
અરા જી કરા વાિી રા શ.ેે. 

ઉમેદવારેા  એક કરા તા ંવધ ુજગ્યા માટે અરા જી કરા વાિી થતી શોય તો દરેા ક જગ્યા માટે અલર્ અલર્ 
અરા જી કરા વાિી રા શ.ેે અિે દરેા ક અરા જી માટે અલર્ અલર્ ચલણ ફી ભરા વાિી રા શ.ેે. 

 
 

૧. ઉપરા ોકત ક્રમ-(૧) થી (૧૧) જગ્યાિા ઉમેદવારા  સરા કારા શ્રીિા પ્રવતગમાિ ષિયમોનુંસુારા  કોમ્ ્ યટુરા  
અંર્ેનુંુ ંબેઝીક િોલજે/જ્ઞાિ ધરા ાવતા શોવા અંર્ેનુંુ ંકોઇ પણ તાલીમ સસં્ થાનુંુ ંપ્રમાણપત્ર/માકગ.ીટ 
ધરા ાવતા શોવા જોઇએ. અથવા માન્ ય યષુિવષસિટી અથવા સરા કારા  માન્ ય સસં્ થામા ંકોમ્ ્ યટુરા  જ્ઞાિ 
અંર્ેિા ડી્ લોમા/ડીગ્રી કે સટીફીકેટ કોિગ કરેા લ શોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્ લોમા 
અભ્ યાસક્રમમા ં કોમ્ ્ યટુરા  ષવિય સાથે પાસ કરેા લ શોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરા ાવતા ં શોવા જોઇએ, 
અન્યથા ષિમણ ૂકં મેવવવાિે પાત્ર ઠરા .ે િશી. આ અંર્ે રા ાજય સરા કારા  સમયોચીત જે ષિતી િકકી 
કરેા  તેિો અમલ કરા વાિો રા શ.ેે. 

રા . અિામતિી જગ્યાઓ માટે અિામત વર્ગિા ઉમેદવારા ો, માજી સૌષિકો, .ાહરા રા ીકખોડ ખાપંણ 
ધરા ાવતા તથા મહશલા ઉમેદવારા ોિે િામ. સરા કારા શ્રીિા ષિતી ષિયમો મજુબ ઉપલી વય મયાગદામા ં
છુટછાટ આપવામા ંઆવ.ે.  

૩. અિામત જગ્ યાઓ ફકત મવૂ ગજુરા ાતિા રા શવેાસી અિે જે તે અિામત કેટેર્રા ીિા ઉમેદવારા ો માટે 
છે. આ અિામત જગ્ યાઓ કેટેર્રા ી મજુબ સખં્ યાબવિે આધારેા   ટ મજુબ ભરા વામા ં
આવ.ે.મહશલાઓ માટે જગ્યાિા િામ સામે કેટેર્રા ી પ્રમાણે દ.ાગવ્ યા મજુબિી જગ્ યાઓ અિામત 
રા શ.ેે.  મહશલાઓ માટેિી અિામત જગ્ યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારા  ઉપલબ્ ધ િશી થાય તો તે 
જગ્ યા સબંષંધત કેટેર્રા ીિા પરુૂિ ઉમેદવારા થી ભરા વામા ંઆવ.ે. અિામત વર્ાિા ઉમેદવારા ો જો 
બબિ અિામત જગ્યા માટે અરા જી કરા .ે તો આવા ઉમેદવારા ોિે વય મયાગદામા ંછુટછાટ મવ.ે િશી. 
 

૪. ઓિ લાઇિ ભરા વામા ં આવેલ અરા જી પત્રકિી ષપ્રન્ટ િકલ તથા તેિા જરૂરા ી બબડાણો સાથ ે
કુલસબચવશ્રી, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, યષુિવષસિટી ભવિ, આણદં-૩૮૮૧૧૦િી કચેરા ી ખાતે               
તા.૪/૨/રા ૦૧૫ સધુીમા ં રૂબરૂ અથવા ટપાલ ધ્વારા ા કામકાજિા હદવસો દરા મ્યાિ સવારા િા ૧૧-
૦૦ કલાકથી ૧૭-૦૦ કલાક સધુીમા ં મોકલવાિી રા શ.ેે. રૂબરૂમા ં આવેલ અરા જીિી કોઇ પશોંચ 
આપવામા ંઆવ.ે િશી.  
 

પ. તમામ ઉમેદવારા ોિા હકસ્સામા ં જાષતનુંુ ં પ્રમાણપત્ર, વયમયાગદા, .ૈક્ષબણક લાયકાત, વધારા ાિી 
લાયકાત, અનુંભુવ અિે િોિ હક્રષમબલયરા  સટીફીકેટ અરા જી કરા વાિી છેલ્લી તારા ીખિી સ્સ્થષતએ 
ધ્યાિમા ંલેવામા ંઆવ.ે.  
 

૬. અરા જી પત્રક ઉપરા  ષિયત કરેા લ જગ્યાએ તાજેતરા મા ંપડાવેલ પાસપોટગ સાઇઝિો કલરા  ફોટોગ્રાફ 
અવશ્ય લર્ાવવો તેમજ એક ફોટોગ્રાફમા ં પાછવ િામ તથા સશી કરા ી અરા જી સાથ ે અવશ્ય 
મોકલવાિો રા શ.ેે. આવો જ ફોટો પરા ીક્ષા સમયે Hall Ticket મા ંફોટો લર્ાવવાિો રા શ.ેે. 
 

૭. અરા જી સાથે જોડલે તમામ પ્રમાણપત્રો પ્રમાણીત કરેા લા શોવા જોઇએ. 
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૮. સામાજીક અિ ે.ૈક્ષબણક રા ીતે પછાત વર્ગિા ઉમેદવારા ોએ ઉન્ િત વર્ગમા ંતઓેિો સમાવે. થતો 
િથી તે મતલબનુંુ ં પ્રમાણપત્ર (િોિો હક્રષમલેયરા  સટીફીકેટ) તા.૧/૪/૨૦૧૪ િા પછીનુંુ ં યોગ્ય 
સત્તા અષધકારા ીએ આપેલ શોવ ુજોઇએ. અિે આ પહરા ષ.ષ્ટ-ક િો િબંરા  અિે તારા ીખ ઓિ લાઇિ 
અરા જી વખતે દ.ાગવવાિો રા શ.ેે. પહરા ષ.ષ્ટ-કિા સ્થાિે એિેક્ષરા -એ નુંુ ં પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણા.ે 
િશી. 
 

૯. ઉમેદવારેા  અરા જી મોકલતી વખતે કવરા  ઉપરા  cc જગ્યાનુંુ ંિામ cc દ.ાગવવાનુંુ ંરા શ.ેે.  
 

૧૦.
  

અધરુા ી/અસ્પષ્ટ/અવાચ્ય અરા જી રા દૃ થવા પાત્ર રા શ.ેે. તેમજ રા દૃ માટેિા કોઇ કારા ણ આપવામા ં
આવ.ે િશી. અિ ે ષિયત સમય મયાગદા બશારા  આવેલ અરા જીઓ કોઇપણ સજંોર્ોમા ં ગ્રાશય 
રા ાખવામા ંઆવ. ેિશી.  

૧૧.
  

રા ાજયિી કૃષિ યષુિવષસિટીિા કમગચારા ીઓ માટે મશત્તમ વયમયાગદામા ંસ્ટેચ્યટુ એસ-૧૧૬િા ષિયમ-
રા ૭.૩ અિે રા ૭.૪ મજુબ છુટછાટ મવવાપાત્ર રા શ.ેે.  

૧રા . અરા જી કયાગ બાદ ભલામણ પત્ર કે અન્ય બાબતે પત્ર વ્યવશારા  કરા વામા ંઆવ.ે તો તેિા ઉપરા  
ધ્યાિ આપવામા ંઆવ.ે િશી. અિે અરા જી રા દ ર્ણીિ ેફાઇલ કરા વામા ંઆવ.ે. 

૧૩. સરા કારા શ્રીિા પ્રવતગમાિ ષિયમોનુંસુરા  જે તે જગ્યાિા પર્ારા  ધોરા ણ અન્વયે ફીકસ પર્ારા  
મવવાપાત્ર થ.ે. ઠરા ાવિી .રા તો અનુંસુારા  પ્રથમ પાચં વિગિી સેવાઓ સતંોિકારા ક રા ીતે પણૂગ 
થયેથી ષિયત પર્ારા  ધોરા ણમા ંષિયષમત ષિમણ ૂકં મેવવવાિે પાત્ર થ.ે. પાચં વિગિા અજમાય.ી 
સમય દરા મ્યાિ સરા કારા શ્રીએ વખતો વખત ષિયત કરેા લ સી.સી.સી.િી પરા ીક્ષા સરા કારા  માન્ય 
પરા ીક્ષા કેન્ર પરા થી પાસ કરા વી ફરા જીયાત છે.  

૧૪.
  

આ ભરા તી િામ.સષુપ્રમ કોટગમા ં દાખલ કરા વામા ં આવેલ એસએલપી િ.ં ૧૪૧૨૪/૧૪૧૨૫/ 
૨૦૧૨િા આખરા ી ચકૂાદાિે આધીિ રા શ.ેે. 

૧૫. જાશરેા ાત સબંષંધત વધારા ાિી સચૂિાઓ માટે આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિી વેબસાઇટ 
www.ojas.sauguj.in  ઉપરા  ષિયષમતપણે જોતા રા શવેા ઉમેદવારા િે ખાસ સચૂિા આપવામા ંઆવે 
છે. આ જાશરેા ાત અન્ વયે પરા ીક્ષાિા આયોજિ અંર્ેિી જાણ દન ષિક પેપરા મા ંજાશરેા  ખબરા થી તથા આ 
યષુિવષસિટીિી વેબસાઇટ www.ojas.sauguj.in ઉપરા  કરા વામા ંઆવ.ે. 

૧૬. આ જાશરેા ાત કોઇપણ કારા ણોસરા  રા દ કરા વાિી કે તેમા ં ફેરા ફારા  કરા વાિી આવશ્ યકતા ઉભી થ. ેતો 
તેમ કરા વાિો આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિો અષધકારા  અબાષધત રા શ.ેે અિે આ માટે 
સ્પષ્ટીકરા ણ કે કારા ણો આપવા બધંાયેલ રા શ.ેે િહશ. 

 

ઉમેદવારેા  અરા જી કરા વા માટે િીચ ેમજુબિા પર્લા (૧) થી (૧૦) અનુંસુરા વાિા રા શ.ેે. કન્ફમે.િ 
િબંરા  (Application ID Number) પ્રા્ત કયાગ પછી જ અરા જી સપંણૂગ રા ીતે ભરા ાયેલ ર્ણા.ે.  
 

પ. અરજી કરવા માટેિા પગલાિી ષવગત :  
 આ જાશરેા ાતિા સદંભગમા ંઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં ધ્ વારા ા ઓિલાઇિ જ અરા જી સ્ વીકારા વામા ં
આવ.ે.  ઉમેદવારેા  જાશરેા ાતમા ં દ.ાગવ્ યા તા.૧૫/૧/રા ૦૧૫ થી તા.૧/૨/રા ૦૧૫ (સમય રા ાત્રીિા ૧૧-૫૯ 
કલાક સધુી) દરા મ્ યાિ www.ojas.sauguj.in વેબસાઇટ પરા  અરા જીપત્રક ભરા ી .ક.ે. 
 ઉમેદવારેા  ઓિલાઇિ ફોમગ ભરા તી વખતે તેઓ અિામત કેટેર્રા ીમા ંઅરા જી કરા વા મારં્ે છે કે બબિ-
અિામત કેટેર્રા ીમા ંઅરા જી કરા વા મારં્ે છે તે સ્પષ્ટ જણાવવુ.ં એક વખત ઓિ લાઇિ અરા જી કયાગ બાદ ઓિ 
લાઇિ ફોમગમા ંદ.ાગવેલ જાષત/કક્ષામા ંકોઇ પણ પ્રકારા િો ફેરા ફારા  કરા ી .કા.ે િહશ. તેમજ જો કોઇ ઉમેદવારા  

http://www.ojas.sauguj.in/
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પાછવથી આ બાબતે રા જુઆત કરા .ે તો તેિી રા જુઆત સ્વીકારા વામા ંઆવ.ે િશી. ઓિ લાઇિ અરા જી પત્રક 
ભરા વા માટે િીચે જણાવેલ સચુિાઓનુંુ ંચસૂ્તપણે પાલિ  કરા વાનુંુ ંરા શ.ેે.  
 
(૧) સૌપ્રથમ www.ojas.sauguj.in  વેબસાઇટ પરા  જવ.ુ  
(રા ) ત્ યારા બાદ Advertisement પરા  "Click" કરા વાથી (૧) સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ(કૃષિ)/               

ખેતી અષધકારા ી (રા ) સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ (એગ્રી. એન્જી) (૩) સીિીયરા  રા ીસચગ 
આસીસ્ટન્ટ(ડરેા ી)/ડરેા ી સપુરા વાઇઝરા  (૪) સીિીયરા  રા ીસચગ આસીસ્ટન્ટ (વેટરા િરા ી)/વેટરા િરા ી ઓહફસરા  
(૫) ખેતી મદદિી. (૬) જુિીયરા  કલાકગ કમ ટાઇપીસ્ટ (૭) લાઇવસ્ટોક ઇન્સ્પેકટરા  (૮) લેબોરેા ટરા ી 
ટેકિીશ્યિ (૯) શોસ્ટેલ આસીસ્ટન્ટ વોડગિ (મહશલા) (૧૦) પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ (શોમ 
સાયન્સ/ફામગ મેિેજરા /ષવસ્તરા ણ ષ.ક્ષણ) (૧૧) સ્ટેિોગ્રાફરા  ગે્રડ-૩ સવંર્ગિી જગ્ યાિી ષવર્તો 
જોવા મવ.ે.  

 (૩) જે જગ્ યા માટે અરા જી કરા વાિી છે તેિી િીચે "Click" કરા વુ.ં  
(૪) બેંકમા ં ભરેા લ ચલણિી ષવર્તો SBI Payment details મા ં (SBI Branch Name, Branch Code 

 No., Journal No. (7 to 10 digits), Deposit Date) ભયાગ બાદ ઉમેદવારા િી પસગિલ ડીટેઇલ 
 ભરા વાિી રા શ.ેે.  
(૫) ત્ યારા બાદ જોબ પોસ્ ટ સીલકેટ કરા ી જે તે જગ્ યાિી માગ્યા મજુબિી માહશતી ભરા વાિી રા શ.ેે.  જે તે 

કેટેર્રા ીિા ઉમેદવારેા  પોતાિી કેટેર્રા ી પસદં કરા વાિી રા શ.ેે.  
(૬) શવે Candidate Information મા ંતમારુ પરેુા પરુુ િામ, ષપતા/પષતનુંુ ંિામ, પરા બણત/અપરા બણત/ ષવધરુા  

ષવર્ેરેા િી ષવર્ત ભરા વાિી રા શ.ેે.  
(૭) શવે Upload Photograph પરા  Click કરા ો અશી તમારા ો પાસપોટગ સાઇઝિો ફોટો Upload કરા વાિો છે. 

(Photo Upload કરા વા સૌપ્રથમ તમારા ો Photo jpg format મા ં (1 mb) સાઇઝથી વધારેા  િશી તે રા ીતે 
સ્ કેિ કરા ી Computer મા ંSave કરેા લા શોવા જોઇએ) શવે Browse button પરા  Click કરા ો. ત્યારા બાદ 
Choose file િા સ્ ક્રીિમાથંી જે ફાઇલ jpg format મા ંતમારા ો ફોટો સ્ ટોરા  થયેલ છે તે ફાઇલિે સીલેકટ 
કરા ો અિે Open button પરા  કલીક કરા ો. શવે Browse button િી બાજુમા ં"Upload" Click કરા ો.  શવ ે
બાજુમા તમારા ો Photo દેખા.ે.  

(૮) ત્ યારા બાદ Candidate information, Permanent Address, Postal Address, Candidate Personal 

Information, Birth Place, Certificates, Education Information, Experience Information ષવર્ેરેા  
માહશતી ભરા વાિી રા શ.ેે. Education Information તથા Experience Information મા ં તમારા ી જમણી 
બાજુએ ્ લસ (+)નુંુ ંષિ.ાિ દ.ાગવેલ છે તેિા પરા  હકલક કરા વાથી વધારા ાિી .ૈક્ષબણક લાયકાત તથા 
અનુંભુવિી ષવર્ત ભરા ી .કા.ે.  

(૯) ત્ યારા બાદ √  I agree to All The Above Conditions. બટિ પરા  હકલક કરા વાિી રા શ.ેે.  
 
(૧૦) ત્ યારા બાદ SAVE Button પરા  હકલક કયાગ બાદ Online Form િી ઉપરા  તમારા ો Application ID 

Generate થયા બાદ જ ષપ્રન્ ટ માટે ફોમગિી િીચ ેPrint નુંુ ંઓ્ .િ હકલક કરા વાથી ષપ્રન્ ટ િીકવ.ે. 
જેથી ઉમેદવારા િી અરા જી આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંમા ંOnline સ્ વીકારા  થઇ જ.ે. Application 

ID Number Generate થયેલ શ.ે તે શવે પછીિી બધી જ કાયગવાશી માટે જરૂરા ી શોઇ, ઉમેદવારેા  
સાચવવાિો રા શ.ેે. 
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 ઉમેદવારેા  ફોમગ ભરા તી વખતે માર્ગદ.ગિિી આવશ્ યકતા જણાય તો (૧) ઓિલાઇિ ફોમગ ભરા વા 
બાબતે તથા (રા ) જાશરેા  ખબરા  સબંષંધ માર્ગદ.ગિ માટે કુલસબચવશ્રીિી કચેરા ી, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
આણદંિા ફોિ િ.ં (O) 02692 261310 િો સપંકગ કરા વો. 
 

ક્રમ ષવર્ત તારા ીખ 

કયાથંી કયા ંસધુી 
૧. વેબસાઇટ ઉપરા  જાશરેા ાત પ્રષસધ્ધ કરા વાિી તારા ીખ તા. ૧૫/૧/રા ૦૧૫ તા. ૪/૨/રા ૦૧૫ 

રા . ઓિ લાઇિ ચણલ ષપ્રન્ટ કરા વા તથા બેંકમા ં ફી ભરા વાિી 
તારા ીખ 

તા. ૧૫/૧/રા ૦૧૫ તા. 
૩૦/૧/રા ૦૧૫ 

૩. ઓિ લાઇિ એ્લીકે.િ ફોમગ ભરા વાિી તારા ીખ તા.૧૬/૧/રા ૦૧૫ તા. ૧/૨/રા ૦૧૫ 

૪. ઓિ લાઇિ અરા જીિી િકલ તથા જરૂરા ી પ્રમાણપત્રો 
મોકલવાિી તારા ીખ 

તા. ૧૬/૧/રા ૦૧૫ તા. ૪/૨/રા ૦૧૫ 

 
તા. ૧૫/૧/રા ૦૧૫               કુલસબચવ 

સ્ થવ : આણદં         આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, 
                                                                                     આણદં 


