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આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં 
જાહેરાત ક્રમાકં : ૦૪/ર૦૧પ (બિિ-શકૈ્ષબણક) 

[   

  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિા કે્ષત્રાષિકારમાં આવેલ જુદી જુદી કચેરીઓમાં િીચે દશાાવેલ ક્રમ-(૧) થી (૨)િી 
વર્ા-૩િી બિિ-શૈક્ષબણક સંવર્ાિી જગ્યાઓ ફીકસ પર્ારથી પાંચ વિાિા સમયર્ાળા માટે કરારિા િોરણે ષિમણ  કં આપવાિી 
થતી હોઇ, જરૂરી લાયકાત િરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ષિયત િમ  િામા ઓિ-લાઇિ અરજીઓ મંર્ાવવામાં આવે છે. ફીકસ 
પર્ાર પર ષિમાયેલ ઉમેદવારિે પાંચ વિા િાદ સરકારશ્રીિા િારા-િોરણ મજુિિા ષિયત પર્ાર િોરણમાં મ  કવામાં આવશે.  
 

ક્રમ જગ્ યાનુંુ ંિામ 

ફીકસ પર્ાર પ્રષત માસ 

(ફીકસ પર્ાર પાચં વિા માટે) 
(`.) 

જગ્ યાિી 
સખં્યા  

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
અનું.ુ જિ જાષત સા.શૈ.પ.વર્ા  

૧ લાઇવ સ્ટોક ઇન્સસ્પેકટર  `.૧૦,૦૦૦/- 

(પ.િો. `..૫૨૦૦-૨૦૨૦૦,  
ગે્રડ પે `..૨૪૦૦/-) 

૦૧ ૧ ૦ 

ર પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્સટ (કે.વી.કે.) `. ૧પ,૫૦૦/- 

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

૦૨ ૧ ૧ 
(૧) કોમ્પ્યટુર  

 
 
 

       ઓનલાઇન અરજી, અનામત અંગેની વિગત, શૈક્ષણિક લાયકાત તથા અનભુિ અંગેની સંપિૂણ વિગત આ યવુનિવસિટીની 
website : www.aau.in પરથી મેળિી શકાશે. ઓનલાઇન અરજી કરિાની છેલ્લી તા.૨૭/૦૧/ર૦૧૬ રહશેે. 
                                                                                                                                                  સહી/-  

તા.૩૦/૧ર/ર૦૧૫                                                                                                 કુલસણિિ 
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આિદં કૃવિ યવુનિવસિટી 
આિદં 

 
 

:: જાહેરાત : ૪/ર૦૧૫ (ણિન શૈક્ષણિક)  :: 
 
 

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં ધ્ વારા કૃષિ યષુિવષસિટીિી કચેરીઓમાં િીચે જણાવેલ વર્ા-૩ 
સવંર્ાિી જગ્ યાઓ સીિી તરતીથી તરવા માટે લાયકાત િરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ષિયત િમ  િામાં 
ઓિલાઇિ અરજી મરં્ાવવામા આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે www.ojas.sauguj.in વેિસાઇટ પર 
તા.૩૦/૧૨/ર૦૧૫ થી તા. ૨૭/૦૧/ર૦૧૬ (સમય રાત્રીિા ૧૧-પ૯ કલાક સિુી) દરમ્પ યાિ અરજી 
કરવાિી રહશેે. 
 
 

૧. આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિી વર્ા-૩ સવંર્ાિી સીિી તરતીથી તરવાિી થતી જગ્યાઓિી ષવર્ત. 
 

 

ક્રમ જગ્ યાનુંુ ંિામ 

ફીકસ પર્ાર પ્રષત માસ 

(ફીકસ પર્ાર પાચં વિા 
માટે) (`.) 

જગ્ યાિી 
સખં્યા  

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
અનું.ુ જિ 
જાષત 

સા.શ.ૈપ.વર્ા 

૧ લાઇવ સ્ટોક ઇન્સસ્પકેટર  ` ૧૦,૦૦૦/- 
(પ.િો. `. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦,  

ગ્રેડ પ ે`. ૨૪૦૦/-) 

૦૧ ૧ ૦ 

ર પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્સટ (કે.વી.કે.) ` ૧પ,૫૦૦/- 
(પ.િો. `. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦,  

ગ્રેડ પ ે`. ૪૪૦૦/-) 

૦૨ ૧ ૧ 
(૧) કોમ્પ્યટુર  

 

 

ર. જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, અનભુિ તથા િયમયાણદા : 
 
 
 

ક્રમ જગ્ યાન ુ ંનામ જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત િયમયાણદા 
૧. લાઇવસ્ટોક ઇન્સસ્પેકટર  

(PB-1, પ.િો. `.૫ર૦૦-
ર૦ર૦૦, ગે્રડ પે `. ૨૪૦૦/-  
ફીકસ પર્ાર `. ૧૦,૦૦૦/-) 

(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 વિાથી  
૩૫ વિા  

૨. પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્સટ કે.વી.કે. 
(૧) કોમ્પ્યટુર  
(PB-2, પ.િો. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, 
 ગે્રડ પે `. ૪૪૦૦/-  
ફીકસ પર્ાર `. ૧૫,૫૦૦/-) 

(1) Computer  
      Master degree in Computer Science or M.C.A. OR B.Sc. in   

      Computer Science with 3 years experience OR B.Sc. in 

     Statistics/Mathematics and P.G. Diploma in Computer 

     Applications and 3 years experience of computer programming. 

  

૧૮ વિાથી  
૩૫ વિા  

 
 
 

:: અગત્યની સિૂનાઓ :: 
 

૩. ઓન લાઇન અરજી પત્રકની ફી :   
 

ક્રમ ષવર્ત અરજીિી ફીિી રકમ `. 
૧. બિિ-અિામત પરુૂિ/મહહલા ઉમદેવાર તથા SAU EMP.  માટે `. ૪૦૦/- 
ર. અિામત પરુૂિ/મહહલા અનુંસુબુચત જિજાષત (ST)/સામાજીક અિ ેશકૈ્ષબણક રીત ે

પછાત વર્ા (SEBC)/એકસ સષવિસમિે 

`. ૧૦૦/- 
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૪. અરજી પત્રક ભરિા અંગેની માહહતી :  
 

ઉમદેવારોિ ેwww.aau.in વિેસાઇટ પર પરીક્ષા ફી તરવા માટે વિેસાઇટ પર મ  કવામા ંઆવલે જાહેરાતિી 
સાથ ેઉપલબ્િ ચલણિી ષપ્રન્સટ મળેવી ચલણ સાથ ેState Bank of India િી કોઇ પણ શાખામા ંજઇિ,ે પરીક્ષા ફી પટેે 
ઉ૫ર દશાાવ્યા મુજિિી રકમ તરી દેવાિી રહેશ.ે ચલણિી એક િકલ State Bank of India રાખી લેશ ેઅિ ેિે િકલ 
ઉમદેવારોિ ે ષસકકા સાથ ેપરત આપશ.ે ફી તયાા િાદ ર૪ કલાક પછી ઉકત વિેસાઇટ ઉપર ફીિી રકમ જમા 
કરાવ્યાિી ષવર્ત તયાા િાદ ઓિ-લાઇિ અરજી પત્રક ખોલી ષવર્તો  તરી શકાશ.ે ઉમદેવારોએ ચલણિી એક 
િકલ અરજી સાથ ેસામલે રાખી મોકલી આપવી તથા એક િકલ લેબખત પરીક્ષા સમય ેકોલ લેટર સાથ ેઅચ  ક 
લાવવાિી રહેશ.ે ત ે ષસવાય ઉમદેવારોિ ે પરીક્ષામા ં પ્રવશે/િેસવા દેવામા ંઆવશ ે િહી. ફી તયાા િાદ રીફંડ 
મળવાપાત્ર થશ ેિહી. અન્સ ય કોઇપણ રીત ેફી કચેરી ધ્વારા સ્ વીકારવામા ંઆવશ ેિહી. 

ઓિ લાઇિ અરજી કરતા ંપહેલા ષવર્તવાર જાહેરાત અિ ેિીચેિી અર્ત્યિી શરતો વાચંી સમજી અરજી 
કરવાિી રહેશ.ે 

ઉમદેવારે એક કરતા ંવધ ુજગ્યા માટે અરજી કરવાિી થતી હોય તો દરેક જગ્યા માટે અલર્ અલર્ અરજી 
કરવાિી રહેશ ેઅિ ેદરેક અરજી માટે અલર્ અલર્ ચલણ ફી તરવાિી રહેશ.ે 
 

૧. ઉપરોકત ક્રમ-(૦૧) થી (૦૨) જગ્યાિા ઉમદેવાર સરકારશ્રીિા પ્રવતામાિ ષિયમોનુંસુાર કોમ્પ ્ યટુર ગેર્ેનુંુ ં
િેઝીક િોલેજ/જ્ઞાિ િરાવતા હોવા ગેર્ેનુંુ ંકોઇ પણ તાલીમ સસં્ થાનુંુ ંપ્રમાણપત્ર/માકાશીટ િરાવતા હોવા 
જોઇએ. અથિા માન્સ ય યષુિવષસિટી અથિા સરકાર માન્સ ય સસં્ થામા ંકોમ્પ ્ યટુર જ્ઞાિ ગેર્ેિા ડી્ લોમા/ડીગ્રી કે 
સટીફીકેટ કોિા કરેલ હોય તવેા પ્રમાણપત્રો અથિા ડીગ્રી કે ડી્ લોમા અ યાસક્રમમા ંકોમ્પ ્ યટુર ષવિય સાથ ે
પાસ કરેલ હોય તવેા પ્રમાણપત્રો િરાવતા ંહોવા જોઇએ, અન્સયથા ષિમણ  કં મળેવવાિ ેપાત્ર ઠરશ ેિહી. આ 
ગેર્ે રાજય સરકાર સમયોચીત જે ષિતી િકકી કરે તિેો અમલ કરવાિો રહેશ.ે 

ર. અિામતિી જગ્યાઓ માટે અિામત વર્ાિા ઉમદેવારો, માજી સૌષિકો, શાહરરીકખોડ ખાપંણ િરાવતા તથા 
મહહલા ઉમદેવારોિ ેિામ.સરકારશ્રીિા ષિતી ષિયમો મુજિ ઉપલી વયમયાાદામા ંછુટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે  

૩. અિામત જગ્ યાઓ ફકત મ  ળ જુજરાતિા રહેવાસી અિ ેજે ત ેઅિામત કેટેર્રીિા ઉમદેવારો માટે છે. આ 
અિામત જગ્ યાઓ કેટેર્રી મુજિ સખં્ યાિળિ ેઆિારે  ટ મુજિ તરવામા ંઆવશ.ેમહહલાઓ માટે જગ્યાિા 
િામ સામ ેકેટેર્રી પ્રમાણે દશાાવ્ યા મુજિિી જગ્ યાઓ અિામત રહેશ.ે  મહહલાઓ માટેિી અિામત જગ્ યાઓ 
માટે લાયક ઉમદેવાર ઉપલબ્ િ િહી થાય તો ત ેજગ્ યા સિંષંિત કેટેર્રીિા પરુૂિ ઉમદેવારથી તરવામા ં
આવશ.ે અિામત વર્ોિા ઉમદેવારો જો બિિ અિામત જગ્યા માટે અરજી કરશ ેતો આવા ઉમદેવારોિ ેવય 
મયાાદામા ંછુટછાટ મળશ ેિહી. 
 

૪. ઓિ લાઇિ તરવામા ંઆવલે અરજી પત્રકિી ષપ્રન્સટ િકલ તથા તિેા જરૂરી બિડાણો સાથ ે કુલસબચવશ્રી, 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, યષુિવષસિટી તવિ, આણદં-૩૮૮૧૧૦િી કચેરી ખાત ેતા.૩૦/૦૧/ર૦૧૬ સિુીમા ં
રૂિરૂ અથવા ટપાલ ધ્વારા કામકાજિા હદવસો દરમ્પયાિ સવારિા ૧૧-૦૦ કલાકથી ૧૭-૦૦ કલાક સિુીમા ં
મોકલવાિી રહેશ.ે રૂિરૂમા ંઆવલે અરજીિી કોઇ પહોંચ આપવામા ંઆવશ ેિહી.  
 

પ. તમામ ઉમદેવારોિા હકસ્સામા ં જાષતનુંુ ં પ્રમાણપત્ર, વયમયાાદા, શકૈ્ષબણક લાયકાત, વિારાિી લાયકાત, 
અનુંતુવ અિ ેિોિહક્રષમબલયર સટીફીકેટ અરજી કરવાિી છેલ્લી તારીખિી સ્સ્થષતએ ધ્યાિમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 
 

૬. અરજી પત્રક ઉપર ષિયત કરેલ જગ્યાએ તાજેતરમા ંપડાવલે પાસપોટા  સાઇઝિો કલર ફોટોગ્રાફ અવશ્ય 
લર્ાવવો તમેજ એક ફોટોગ્રાફમા ંપાછળ િામ તથા સહી કરી અરજી સાથ ેઅવશ્ય મોકલવાિો રહેશ.ે આવો 
જ ફોટો પરીક્ષા સમય ેHall Ticket મા ંલર્ાવવાિો રહેશ.ે 
 

૭. અરજી સાથ ેજોડેલ તમામ પ્રમાણપત્રો પ્રમાણીત કરેલા હોવા જોઇએ. 
 

http://www.aau.in/
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૮. સામાજીક અિ ેશકૈ્ષબણક રીત ેપછાત વર્ાિા ઉમદેવારોએ ઉન્સ િત વર્ામા ંતઓેિો સમાવશે થતો િથી ત ે
મતલિનુંુ ં પ્રમાણપત્ર (િોિ હક્રષમલેયર સટીફીકેટ) તા.૧/૪/૨૦૧૫િા પછીનુંુ ં યોગ્ય સત્તા અષિકારીએ 
આપલે હોવ ુજોઇએ. અિ ેઆ પહરષશષ્ટ-ક િો િિંર અિ ેતારીખ ઓિ લાઇિ અરજી વખત ેદશાાવવાિો 
રહેશ.ે પહરષશષ્ટ-કિા સ્થાિ ેએિકે્ષર-એ નુંુ ંપ્રમાણપત્ર માન્સય ર્ણાશ ેિહી. 
 

૯. ઉમદેવારે અરજી મોકલતી વખત ેકવર ઉપર cc જગ્યાનુંુ ંિામ cc દશાાવવાનુંુ ંરહેશ.ે  
 

૧૦.
  

અધરુી/અસ્પષ્ટ/અવાચ્ય અરજી રદૃ થવા પાત્ર રહેશ.ે તમેજ રદૃ માટેિા કોઇ કારણ આપવામા ંઆવશ ેિહી. 
અિ ેષિયત સમય મયાાદા િહાર આવલે અરજીઓ કોઇપણ સજંોર્ોમા ંગ્રાહય રાખવામા ંઆવશ ેિહી.  

૧૧.
  

રાજયિી કૃષિ યષુિવષસિટીિા કમાચારીઓ માટે મહત્તમ વયમયાાદામા ંસ્ટેચ્યટુ એસ-૧૧૬િા ષિયમ-ર૭.૩ અિ ે
ર૭.૪ મુજિ છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશ.ે  

૧ર. અરજી કયાા િાદ તલામણ પત્ર કે અન્સય િાિત ે પત્ર વ્યવહાર કરવામા ંઆવશ ેતો તિેા ઉપર ધ્યાિ 
આપવામા ંઆવશ ેિહી. અિ ેઅરજી રદ ર્ણીિ ેફાઇલ કરવામા ંઆવશ.ે  

૧૩. સરકારશ્રીિા પ્રવતામાિ ષિયમોનુંસુર જે ત ેજગ્યાિા પર્ાર િોરણ અન્સવય ેફીકસ પર્ાર મળવાપાત્ર થશ.ે 
ઠરાવિી શરતો અનુંસુાર પ્રથમ પાચં વિાિી સવેાઓ સતંોિકારક રીત ેપ  ણા થયથેી ષિયત પર્ાર િોરણમા ં
ષિયષમત ષિમણ  કં મળેવવાિ ેપાત્ર થશ.ે પાચં વિાિા અજમાયશી સમય દરમ્પયાિ સરકારશ્રીએ વખતો વખત 
ષિયત કરેલ સી.સી.સી.િી પરીક્ષા સરકાર માન્સય પરીક્ષા કેન્સર પરથી પાસ કરવી ફરજીયાત છે.  

૧૪.
  

આ તરતી િામ.સષુપ્રમ કોટામા ંદાખલ કરવામા ંઆવલે એસએલપી િ.ં ૧૪૧૨૪/૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨િા આખરી 
ચ  કાદાિ ેઆિીિ રહેશ.ે 

૧૫. જાહેરાત સિંષંિત વિારાિી સ  ચિાઓ માટે આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિી વિેસાઇટ www.aau.in  ઉપર 
ષિયષમતપણે જોતા રહેવા ઉમદેવારિ ે ખાસ સ  ચિા આપવામા ંઆવ ે છે. આ જાહેરાત અન્સ વય ેપરીક્ષાિા 
આયોજિ ગેર્ેિી જાણ દૈષિક પપેરમા ંજાહેર ખિરથી તથા આ યષુિવષસિટીિી વિેસાઇટ www.aau.in ઉપર 
કરવામા ંઆવશ.ે 

૧૬. આ જાહેરાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાિી કે તમેા ં ફેરફાર કરવાિી આવશ્ યકતા ઉતી થશ ેતો તમે 
કરવાિો આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિો અષિકાર અિાષિત રહેશ ેઅિ ેઆ માટે સ્પષ્ટીકરણ કે કારણો 
આપવા િિંાયલે રહેશ ેિહહ.  

 

ઉમદેવારે અરજી કરવા માટે િીચે મુજિિા પર્લા (૧) થી (૧૦) અનુંસુરવાિા રહેશ.ે કન્સફમશેિ િિંર 
(Application ID Number) પ્રા્ત કયાા પછી જ અરજી સપં  ણા રીત ેતરાયલે ર્ણાશ.ે  
 

પ. અરજી કરિા માટેના પગલાની વિગત :  
 આ જાહેરાતિા સદંતામા ંઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં ધ્ વારા ઓિલાઇિ જ અરજી સ્ વીકારવામા ંઆવશ.ે  
ઉમદેવારે જાહેરાતમા ંદશાાવ્ યા તા.૩૦/૧૨/ર૦૧૫ થી તા.૨૭/૦૧/ર૦૧૬ (સમય રાત્રીિા ૧૧-૫૯ કલાક સિુી) 
દરમ્પ યાિ www.aau.in વિેસાઇટ પર અરજીપત્રક તરી શકશ.ે 
 ઉમદેવારે ઓિલાઇિ ફોમા તરતી વખત ેતઓે અિામત કેટેર્રીમા ંઅરજી કરવા મારં્ે છે કે બિિ-અિામત 
કેટેર્રીમા ંઅરજી કરવા મારં્ે છે ત ેસ્પષ્ટ જણાવવુ.ં એક વખત ઓિ લાઇિ અરજી કયાા િાદ ઓિ લાઇિ ફોમામા ં
દશાાવલે જાષત/કક્ષામા ંકોઇ પણ પ્રકારિો ફેરફાર કરી શકાશ ેિહહ. તમેજ જો કોઇ ઉમદેવાર પાછળથી આ િાિત ે
રજુઆત કરશ ેતો તિેી રજુઆત સ્વીકારવામા ંઆવશ ેિહી. ઓિ લાઇિ અરજી પત્રક તરવા માટે િીચે જણાવલે 
સચુિાઓનુંુ ંચ  સ્તપણે પાલિ  કરવાનુંુ ંરહેશ.ે  

http://www.aau.in/
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(૧) સૌપ્રથમ www.aau.in  વિેસાઇટ પર જવ.ુ  
(ર) ત્ યારિાદ Advertisement પર "Click" કરવાથી (૧) લાઇવસ્ટોક ઇન્સસ્પકેટર (૨) પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્સટ 

(કોમ્પ્યટુર) િી જગ્ યાિી ષવર્તો જોવા મળશે.  
(૩) જે જગ્ યા માટે અરજી કરવાિી છે તિેી િીચે "Click" કરવુ.ં  
(૪) િેંકમા ં તરેલ ચલણિી ષવર્તો SBI Payment details મા ં (SBI Branch Name, Branch Code No., 

 Journal No. (7 to 10 digits), Deposit Date) તયાા િાદ ઉમદેવારિી પસાિલ ડીટેઇલ  તરવાિી રહેશ.ે 
(પ) ત્ યારિાદ જોિ પોસ્ ટ સીલેકટ કરી જે ત ે જગ્ યાિી માગ્યા મુજિિી માહહતી તરવાિી રહેશ.ે  જે ત ે

કેટેર્રીિા ઉમદેવારે પોતાિી કેટેર્રી પસદં કરવાિી રહેશ.ે  
(૬) હવ ે Candidate Information મા ં તમારુ પરેુપરુુ િામ, ષપતા/પષતનુંુ ં િામ, પરબણત/અપરબણત/ ષવધરુ 

ષવર્ેરેિી ષવર્ત તરવાિી રહેશ.ે  
(૭) હવ ેUpload Photograph પર Click કરો અહી તમારો પાસપોટા  સાઇઝિો ફોટો Upload કરવાિો છે. (Photo 

Upload કરવા સૌપ્રથમ તમારો Photo jpg format મા ં (1 mb) સાઇઝથી વિારે િહી ત ેરીત ે સ્ કેિ કરી 
Computer મા ંSave કરેલા હોવા જોઇએ) હવ ેBrowse button પર Click કરો. ત્યારિાદ Choose file િા 
સ્ ક્રીિમાથંી જે ફાઇલ jpg format મા ંતમારો ફોટો સ્ ટોર થયલે છે ત ેફાઇલિ ેસીલેકટ કરો અિ ેOpen button 

પર કલીક કરો. હવ ેBrowse button િી િાજુમા ં"Upload" Click કરો.  હવ ેિાજુમા તમારો Photo દેખાશ.ે  
(૯) ત્ યારિાદ Candidate information, Permanent Address, Postal Address, Candidate Personal Information, 

Birth Place, Certificates, Education Information, Experience Information ષવર્ેરે માહહતી તરવાિી રહેશ.ે 
Education Information તથા Experience Information મા ં તમારી જમણી િાજુએ ્ લસ (+)નુંુ ં ષિશાિ 
દશાાવલે છે તિેા પર હકલક કરવાથી વિારાિી શકૈ્ષબણક લાયકાત તથા અનુંતુવિી ષવર્ત તરી શકાશ.ે  

(૧૦) ત્ યારિાદ √  I agree to All The Above Conditions. િટિ પર હકલક કરવાિી રહેશ.ે 
(૧૧) ત્ યારિાદ SAVE Button પર હકલક કયાા િાદ Online Form િી ઉપર તમારો Application ID Generate 

થયા િાદ જ ષપ્રન્સ ટ માટે ફોમાિી િીચે Print નુંુ ંઓ્ શિ હકલક કરવાથી ષપ્રન્સ ટ િીકળશ.ે જેથી ઉમદેવારિી 
અરજી આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંમા ંOnline સ્ વીકાર થઇ જશ.ે Application ID Number Generate 

થયલે હશ ેત ેહવ ેપછીિી િિી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી હોઇ, ઉમદેવારે સાચવવાિો રહેશ.ે 
 ઉમદેવારે ફોમા તરતી વખત ેમાર્ાદશાિિી આવશ્ યકતા જણાય તો (૧) ઓિલાઇિ ફોમા તરવા િાિત ે
તથા (ર) જાહેર ખિર સિંષંિ માર્ાદશાિ માટે કુલસબચવશ્રીિી કચેરી, આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિા ફોિ             
િ.ં (O) 02692 261310 િો સપંકા  કરવો. 
 

ક્રમ ષવર્ત તારીખ 

કયાથંી કયા ંસુિી 
૧. વેિસાઇટ ઉપર જાહેરાત પ્રષસધ્િ કરવાિી તારીખ તા. ૩૦/૧૨/ર૦૧૫ તા. ૩૦/૦૧/ર૦૧૬ 

ર. ઓિ લાઇિ ચલણ ષપ્રન્સટ કરવા તથા િેંકમા ંફી તરવાિી તારીખ તા. ૩૦/૧૨/ર૦૧૫ તા. ૨૧/૦૧/ર૦૧૬ 

૩. ઓિ લાઇિ એ્લીકેશિ ફોમા તરવાિી તારીખ તા.૩૧/૧૨/ર૦૧૫ તા. ૨૭/૦૧/ર૦૧૬ 

૪. ઓિ લાઇિ અરજીિી િકલ તથા જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવાિી 
તારીખ 

તા. ૩૦/૧૨/ર૦૧૫ તા. ૩૦/૦૧/ર૦૧૬ 

                                                                                                

                                                                                                                                                                      સહી/- 

તા. ૩૦/૧૨/ર૦૧૫                                 કુલસબચવ 

સ્ થળ : આણદં                                                                                                              આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી,  
                                                                                                                                                                      આણદં

http://www.aau.in/


 

CASH VOUCHER CASH VOUCHER CASH VOUCHER 

BRANCH COPY CANDIDATE'S COPY AAU, ANAND COPY 

STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA 

Application Fee Details 

Application Form Fee (04/2015) 

 (To be Filled by the Candidate) 
 

Candidate's Full Name :  
(In CAPITAL) Mr./Mrs. _____________________________ 

_________________________________________________ 
 

Account No : 3 2 1 3 5 8 5 3 1 8 6 

 

Category : SAU EMP (Rs. 400) 

       ST/SEBC/Ex-Serviceman (Rs. 100) 

Application Form  Fee    Rs.    

(Rupees                                                          only) 
 

 

Signature of Depositor _________________________ 

  

Application Fee Details 

Application Form Fee (04/2015) 

 (To be Filled by the Candidate) 
 

Candidate's Full Name :  
(In CAPITAL) Mr./Mrs. _____________________________ 

_________________________________________________ 
 

Account No : 3 2 1 3 5 8 5 3 1 8 6 

  

Category : SAU EMP (Rs. 400) 

       ST/SEBC/Ex-Serviceman (Rs. 100) 

Application Form   Fee   Rs.    

(Rupees                                                          only) 
 

 

Signature of Depositor _________________________  

Application Fee Details 

Application Form Fee (04/2015) 

 (To be Filled by the Candidate) 
 

Candidate's Full Name :  
(In CAPITAL) Mr./Mrs. _____________________________ 

_________________________________________________ 
 

Account No : 3 2 1 3 5 8 5 3 1 8 6 

  

Category : SAU EMP (Rs. 400) 

       ST/SEBC/Ex-Serviceman (Rs. 100) 

Application Form    Fee    Rs.   

(Rupees                                                          only) 
 

 

Signature of Depositor _________________________ 

   

(To be filled by the Bank) 
 

Fee receiving branch is advised to write the Deposit Journal 

No. and branch code no. above invariably. 

SBI Branch Name  :  
 
Branch Code No.   : 

 
Journal No.            : 

(7 to 10 digits)        
 
Deposit Date          : 
 
 

      Authorized Signatory 

             with Stamp 
 

For any assistance please contact on 
AAU., Anand (O)  02692 261310 

 

Please note : No charges to be collected from the candidate 

(To be filled by the Bank) 
 

Fee receiving branch is advised to write the Deposit Journal 

No. and branch code no. above invariably. 

SBI Branch Name  :  
 
Branch Code No.   : 

 
Journal No.            : 

(7 to 10 digits)        
 
Deposit Date          : 
 
 

      Authorized Signatory 

             with Stamp 
 

For any assistance please contact on 
AAU., Anand (O)  02692 261310 

 

Please note : No charges to be collected from the candidate 

(To be filled by the Bank) 
 

Fee receiving branch is advised to write the Deposit Journal 

No. and branch code no. above invariably. 

SBI Branch Name  :  
 
Branch Code No.   : 

 
Journal No.            : 

(7 to 10 digits)        
 
Deposit Date          : 
 
 

      Authorized Signatory 

               with Stamp 
 

For any assistance please contact on 
AAU., Anand (O)  02692 261310 

 

Please note : No charges to be collected from the candidate 
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