ુ
આણંદ કૃષિ યષિવષસિ
ટી
આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦
ડૉ.એમ.એિ.બ્રહ્મભટ્ટ
કુ લસચિવ

ફોિ/ફેકસ(ઓ)-૦ર૬૯ર- ર૬૧૩૧૦

Visit us : www.aau.in

જા.ન ં.આકૃ ય/
ુ રજી/એડીએમ-ર.૩/ ર૦૧૭.

E-mail : registrar@aau.in

તા.૧૩/૦૭/ર૦૧૭

R.P.A.D.

પ્રતિ,

ષવિય : ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ/લાઇવસ્ટોક આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગિી જગ્યા માટે ઓિલાઇિ પરીક્ષામાં
હાજર રહેવા બાબત.
ઉપરોકિ તિષય અન્િયે  ણાવિિવું ુ ં ક જાહેરાત ક્રમાંક:૧/ર૦૧૭િી ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ/
લાઇવસ્ટોક આસીસ્ટન્ટ સ ંિર્ગની ણગ્યવ મવ િમોએ કરઅ અરજીનવ અું ુસ ંનવને  ઓિ લાઇિ પરીક્ષવ નીચે 
દર્વગિઅ
ે  િવરીસ,સમય અને  સ્થળે  ર્ોવિિવમવં આિે અ ેે .
ષવર્ત

તારીખ

સમય

લે ચખત પરીક્ષાન ું સ્થળ

ઓિ લાઇિ

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭

સવારે ૧૩-૦૦ કલાક થી

ુ ર લે બ,
કોમ્પ્યટ

પરીક્ષા

યષુ િવષસિટી ભવિ,
આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી,આણંદ

ઉપરોકિ ઓિલાઇિ પરીક્ષવ મવ

નીચે  ણાવિે અ સ ૂચનવઓને  ધ્યવને  અઇને  િમોને  હવણર રહિવ

મવ ણાવિિવમવં આિે  ેે .
(૧)

પ્રશ્નપત્રમવં કુલ-૧૦૦ હતુઅક્ષી પ્રશ્નો પ ૂેવર્ે  . દરક પ્રશ્નનવ ચવર તિકલ્પ આપિવમવં આિર્ે  . પરીક્ષવ ON-LINE
કોમ્પ્યુ ર પર અે િવમવં આિર્ે  .

(ર)
(૩)

પરીક્ષવમવં સવચવ ઉત્તર મવ એક મવકગ અને  સો વ ઉત્તર મવ શૂન્ય મવકગ ર્ાિવનવ રહર્ે  . ને  ર્ે  ીિ મવકીંર્નથી.
પરીક્ષવ સબંતનિ િમવમ બવબિો અંર્ે  આાંદ કૃતષ યુતનિતસિ ી,આાંદ ધ્િવરવ અે િવયે  અવ તનાગયો ેે  િ નવ
ર્ાવર્ે  .

(૪)

ઓન અવઇન પરીક્ષવ સમયે  ઉમે  દિવર અત્રે  થી મોકઅે અ પત્ર (કોઅ અે  ર) ઉપર પોિવનો ફો ો અર્વિી
સવથે  અઇને  આિિવું ું રહર્ે  .
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(પ)

ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ દદિસે 

સિવર ૮-૩૦ કઅવક ઉમે  દિવર પરીક્ષવનવ સ્થળે  હવણર થિવું ું રહર્ે  િથવ

ઉમે  દિવર ર્ૈ ક્ષણાક અવયકવિ,અું ુભિ,જાતિ તિર્ે રનવ પ્રમવાપત્રો સરકવરશ્રી ધ્િવરવ તનયિ કરઅ પ્રફોમવગ
મુણબનવ અસઅમવં રજુ કરિવનવ રહર્ે  .
(૬)

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭િા રોણ અે િવમવં આિનવર ઓન અવઇન પરીક્ષવું ું પદરાવમ કુ અસણચિશ્રીની કચે રી સવિે  નવ
નો ીસ બોડગ િથવ યુતનિતસિ ી િે  બસવઇ

www.aau.in પર તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭િા રોણ

સાંજે ૧૮-૦૦ કઅવક

સુનીમવં મ ૂકિવમવં આિર્ે  .
(૭)

ઉમે  દિવર ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ સમયે  પત્ર ઉપરવંિ પોિવનવ ફો વિવળં ઓળસપત્ર સવથે  અઇને  આિિવું ું
રહર્ે  . જે મવ

ડ્રવયિીંર્ અવયસન્સ/ૂં ં ૂ ાી કવડગ /આનવર કવડગ /પવસપો ગ /ફો વ સદહિની મવકગ ર્ી

પૈ કી કોઇ પા

એક પુરવિો ચવઅર્ે  . ઓળસ અંર્ે  ઉપર ણાવિે  અ કોઇપા એક પુરવિો રજુ કરિવમવં નહી આિે  િો
ઉમે  દિવરને  પરીક્ષવમવં બે સિવ દિવમવં આિર્ે  નહી.
(૮)

મોબવઇઅ,

બઅે  , કઅકયુઅે  ર ક અન્ય ઇઅે કટ્રોનીક ઉપકરા પરીક્ષવ સંડમવં સવથે  રવસી ર્કવર્ે  નહી.

(૯)

ઓન અવઇન પરીક્ષવ મવ

ઉમે  દિવર સ્િસચચે  આિિવ-ણિવું ું રહર્ે  . િે  ને  મવ

યુતનિતસિ ી િરફથી કોઇ ભવડવ-

ભથું ૂં ૂકિિવમવં આિર્ે  નહી.
(૧૦)

ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ પદરાવમની જાહરવિ મવ ની િવરીસ િથવ સમયમવં અતનિવયગ સંણોર્ોમવં ફરફવર
કરિવ અંર્ે ની અબવતનિ સત્િવ યુતનિતસિ ી સત્તવતનકવરીને  રહર્ે  .

(૧૧)

ઓનઅવઇન પરીક્ષવમવં મે  ળિે  અ ગુાનવ આનવર મે  રી
કૃતષ

યવદી િૈ યવર કરિવ મવ ું ું અવયકી નોરા આાંદ

યુતનિતસિ ી,આાંદ વરવિર્ે  . ઓન અવઇન પરીક્ષવમવં મે  ળિે  અ ગુાનવ આનવર અંિીમ મે  રી

યવદી

િૈ યવર કરિવમવં આિર્ે  .
(૧ર)

ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ/લાઇવસ્ટોક

(૧૩)

મે  રી

આસીસ્ટન્ટ સંિર્ોની ણગ્યવ મવ

મૌણસક કસો ી(ઇન્ ર્ યુ) અે િવનવર નથી.

યવદીનવ આનવર પસંદર્ી થયે  અ ઉમે  દિવરોની યવદી િથવ પ્રતિક્ષવયવદી તનયમોું ુસવર િૈ યવર કરી

જાહર કરિવમવં આિર્ે  .
(૧૪)

પરીક્ષવ મવ નો અભ્યવસક્રમ www.aau.in િે  બસવઇ

પર મ ૂકઅ ેે  .

કુ લસચિવ
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ુ
આણંદ કૃષિ યષિવષસિ
ટી
આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦
ડૉ.એમ.એિ.બ્રહ્મભટ્ટ
કુ લસચિવ

ફોિ/ફેકસ(ઓ)-૦ર૬૯ર- ર૬૧૩૧૦

Visit us : www.aau.in

જા.ન ં.આકૃ ય/
ુ રજી/એડીએમ-ર.૩/ર૦૧૭.

E-mail : registrar@aau.in

તા.૧૩/૦૭/ર૦૧૭

R.P.A.D.

પ્રતિ,

ષવિય : લે બોરે ટરી ટે કિીશ્યિ /લે બોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ/ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગિી જગ્યા માટે
ઓિલાઇિ પરીક્ષામાં હાજર રહેવા બાબત.
ઉપરોકિ તિષય અન્િયે  ણાવિિવું ુ ં ક જાહેરાત ક્રમાંક:૧/ર૦૧૭િી લે બોરે ટરી ટે કિીશ્યિ/
લે બોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ/ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ સ ંિર્ગની ણગ્યવ મવ િમોએ કરઅ અરજીનવ અું ુસ ંનવને  ઓિ
લાઇિ પરીક્ષવ નીચે  દર્વગિઅ
ે  િવરીસ,સમય અને  સ્થળે  ર્ોવિિવમવં આિે અ ેે .
ષવર્ત

તારીખ

સમય

લે ચખત પરીક્ષાન ું સ્થળ

ઓિ લાઇિ

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭

બપોરે ૧૩-૦૦ કલાક થી

ુ ર લે બ,
કોમ્પ્યટ

પરીક્ષા

યષુ િવષસિટી ભવિ,
આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી,આણંદ

ઉપરોકિ ઓિલાઇિ પરીક્ષવ મવ

નીચે  ણાવિે અ સ ૂચનવઓને  ધ્યવને  અઇને  િમોને  હવણર રહિવ

મવ ણાવિિવમવં આિે  ેે .
(૧)

પ્રશ્નપત્રમવં કુલ-૧૦૦ હતુઅક્ષી પ્રશ્નો પ ૂેવર્ે  . દરક પ્રશ્નનવ ચવર તિકલ્પ આપિવમવં આિર્ે  . પરીક્ષવ ON-LINE
કોમ્પ્યુ ર પર અે િવમવં આિર્ે  .

(ર)
(૩)

પરીક્ષવમવં સવચવ ઉત્તર મવ એક મવકગ અને  સો વ ઉત્તર મવ શૂન્ય મવકગ ર્ાિવનવ રહર્ે  . ને  ર્ે  ીિ મવકીંર્નથી.
પરીક્ષવ સબંતનિ િમવમ બવબિો અંર્ે  આાંદ કૃતષ યુતનિતસિ ી,આાંદ ધ્િવરવ અે િવયે  અવ તનાગયો ેે  િ નવ
ર્ાવર્ે  .

(૪)

ઓન અવઇન પરીક્ષવ સમયે  ઉમે  દિવર અત્રે  થી મોકઅે અ પત્ર (કોઅ અે  ર) ઉપર પોિવનો ફો ો અર્વિી
સવથે  અઇને  આિિવું ું રહર્ે  .
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(પ)

ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ દદિસે 

સિવર ૮-૩૦ કઅવક ઉમે  દિવર પરીક્ષવનવ સ્થળે  હવણર થિવું ું રહર્ે  િથવ

ઉમે  દિવર ર્ૈ ક્ષણાક અવયકવિ,અું ુભિ,જાતિ તિર્ે રનવ પ્રમવાપત્રો સરકવરશ્રી ધ્િવરવ તનયિ કરઅ પ્રફોમવગ
મુણબનવ અસઅમવં રજુ કરિવનવ રહર્ે  .
(૬)

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭નવ રોણ અે િવમવં આિનવર ઓન અવઇન પરીક્ષવું ું પદરાવમ કુ અસણચિશ્રીની કચે રી સવિે  નવ
નો ીસ બોડગ િથવ યુતનિતસિ ી િે  બસવઇ

www.aau.in પર તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭નવ રોણ સાંજે ૧૮-૦૦કઅવક

સુનીમવં મ ૂકિવમવં આિર્ે  .
(૭)

ઉમે  દિવર ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ સમયે  પત્ર ઉપરવંિ પોિવનવ ફો વિવળં ઓળસપત્ર સવથે  અઇને  આિિવું ું
રહર્ે  . જે મવ

ડ્રવયિીંર્ અવયસન્સ/ૂં ં ૂ ાી કવડગ /આનવર કવડગ /પવસપો ગ /ફો વ સદહિની મવકગ ર્ી

પૈ કી કોઇ પા

એક પુરવિો ચવઅર્ે  . ઓળસ અંર્ે  ઉપર ણાવિે  અ કોઇપા એક પુરવિો રજુ કરિવમવં ન હી આિે  િો
ઉમે  દિવરને  પરીક્ષવમવં બે સિવ દિવમવં આિર્ે  નહી.
(૮)

મોબવઇઅ,

બઅે  , કઅકયુઅે  ર ક અન્ય ઇઅે કટ્રોનીક ઉપકરા પરીક્ષવ સંડમવં સવથે  રવસી ર્કવર્ે  નહી.

(૯)

ઓન અવઇન પરીક્ષવ મવ

ઉમે  દિવર સ્િસચચે  આિિવ-ણિવું ું રહર્ે  . િે  ને  મવ

યુતનિતસિ ી િરફથી કોઇ ભવડવ-

ભથું ૂં ૂકિિવમવં આિર્ે  નહી.
(૧૦)

ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ પદરાવમની જાહરવિ મવ ની િવરીસ િથવ સમયમવં અતનિવયગ સંણોર્ોમવં ફરફવર
કરિવ અંર્ે ની અબવતનિ સત્િવ યુતનિતસિ ી સત્તવતનકવરીને  રહર્ે  .

(૧૧)

ઓનઅવઇન પરીક્ષવમવં મે  ળિે  અ ગુાનવ આનવર મે  રી
કૃતષ

યવદી િૈ યવર કરિવ મવ ું ું અવયકી નોરા આાંદ

યુતનિતસિ ી,આાંદ વરવિર્ે  . ઓન અવઇન પરીક્ષવમવં મે  ળિે  અ ગુાનવ આનવર અંિીમ મે  રી

યવદી

િૈ યવર કરિવમવં આિર્ે  .
(૧ર)

લેબોરે ટરી ટેકિીશ્યિ/લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ/ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ સંિર્ોની ણગ્યવ મવ મૌણસક કસો ી
(ઇન્ ર્યુ) અે િવનવર નથી.

(૧૩)

મે  રી

યવદીનવ આનવર પસંદર્ી થયે  અ ઉમે  દિવરોની યવદી િથવ પ્રતિક્ષવયવદી તનયમોું ુસવર િૈ યવર કરી

જાહર કરિવમવં આિર્ે  .
(૧૪)

પરીક્ષવ મવ નો અભ્યવસક્રમ www.aau.in િે  બસવઇ

પર મ ૂકઅ ેે  .

કુ લસચિવ
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ુ
આણંદ કૃષિ યષિવષસિ
ટી
આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦
ડૉ.એમ.એિ.બ્રહ્મભટ્ટ
કુ લસચિવ

ફોિ/ફેકસ(ઓ)-૦ર૬૯ર- ર૬૧૩૧૦

Visit us : www.aau.in

જા.ન ં.આકૃ ય/
ુ રજી/એડીએમ-ર.૩/ર૦૧૭.

E-mail : registrar@aau.in

તા.૧૩/૦૭/ર૦૧૭

R.P.A.D.

પ્રતિ,

ષવિય : ખે તી અષિકારી/ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગિી જગ્યા માટે ઓિલાઇિ પરીક્ષામાં હાજર
રહેવા બાબત.
ઉપરોકિ તિષય અન્િયે  ણાવિિવું ુ ં ક જાહેરાત ક્રમાંક:૧/ર૦૧૭િી ખે તી અષિકારી/ટે કિીકલ
આસીસ્ટન્ટ સ ંિર્ગની ણગ્યવ મવ

િમોએ કરઅ અરજીનવ અું ુસ ંનવને  ઓિ લાઇિ પરીક્ષવ નીચે  દર્વગિઅ
ે 

િવરીસ,સમય અને  સ્થળે  ર્ોવિિવમવં આિે અ ેે .
ષવર્ત

તારીખ

સમય

લે ચખત પરીક્ષાન ું સ્થળ

ઓિ લાઇિ

તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭

બપોરે ૧૩-૦૦ કલાક થી

ુ ર લે બ,
કોમ્પ્યટ

પરીક્ષા

યષુ િવષસિટી ભવિ,
આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી,આણંદ

ઉપરોકિ ઓિલાઇિ પરીક્ષવ મવ

નીચે  ણાવિે અ સ ૂચનવઓને  ધ્યવને  અઇને  િમોને  હવણર રહિવ

મવ ણાવિિવમવં આિે  ેે .
(૧)

પ્રશ્નપત્રમવં કુલ-૧૦૦ હતુઅક્ષી પ્રશ્નો પ ૂેવર્ે  . દરક પ્રશ્નનવ ચવર તિકલ્પ આપિવમવં આિર્ે  . પરીક્ષવ ON-LINE
કોમ્પ્યુ ર પર અે િવમવં આિર્ે  .

(ર)
(૩)

પરીક્ષવમવં સવચવ ઉત્તર મવ એક મવકગ અને  સો વ ઉત્તર મવ શૂન્ય મવકગ ર્ાિવનવ રહર્ે  . ને  ર્ે  ીિ મવકીંર્નથી.
પરીક્ષવ સબંતનિ િમવમ બવબિો અંર્ે  આાંદ કૃતષ યુતનિતસિ ી,આાંદ ધ્િવરવ અે િવયે  અવ તનાગયો ેે  િ નવ
ર્ાવર્ે  .

(૪)

ઓન અવઇન પરીક્ષવ સમયે  ઉમે  દિવર અત્રે  થી મોકઅે અ પત્ર (કોઅ અે  ર) ઉપર પોિવ નો ફો ો અર્વિી
સવથે  અઇને  આિિવું ું રહર્ે  .
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(પ)

ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ દદિસે 

સિવર ૮-૩૦ કઅવક ઉમે  દિવર પરીક્ષવનવ સ્થળે  હવણર થિવું ું રહર્ે  િથવ

ઉમે  દિવર ર્ૈ ક્ષણાક અવયકવિ,અું ુભિ,જાતિ તિર્ે રનવ પ્રમવાપત્રો સરકવરશ્રી ધ્િવરવ તનયિ કરઅ પ્રફોમવગ
મુણબનવ અસઅમવં રજુ કરિવનવ રહર્ે  .
(૬)

તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭નવ રોણ અે િવમવં આિનવર ઓન અવઇન પરીક્ષવું ું પદરાવમ કુ અસણચિશ્રીની

સવિે  નવ નો ીસ બોડગ િથવ યુતનિતસિ ી િે  બસવઇ

કચે રી

www.aau.in પર તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭નવ રોણ

સાંજે ૧૮-

૦૦ કઅવક સુનીમવં મ ૂકિવમવં આિર્ે  .
(૭)

ઉમે  દિવર ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ સમયે  પત્ર ઉપરવંિ પોિવનવ ફો વિવળં ઓળસપત્ર સવથે  અઇને  આિિવું ું
રહર્ે  . જે મવ

ડ્રવયિીંર્ અવયસન્સ/ૂં ં ૂ ાી કવડગ /આનવર કવડગ /પવસપો ગ /ફો વ સદહિની મવકગ ર્ી

પૈ કી કોઇ પા

એક પુરવિો ચવઅર્ે  . ઓળસ અંર્ે  ઉપર ણાવિે  અ કોઇપા એક પુરવિો રજુ કરિવમવં ન હી આિે  િો
ઉમે  દિવરને  પરીક્ષવમવં બે સિવ દિવમવં આિર્ે  નહી.
(૮)

મોબવઇઅ,

બઅે  , કઅકયુઅે  ર ક અન્ય ઇઅે કટ્રોનીક ઉપકરા પરીક્ષવ સંડમવં સવથે  રવસી ર્કવર્ે  નહી.

(૯)

ઓન અવઇન પરીક્ષવ મવ

ઉમે  દિવર સ્િસચચે  આિિવ-ણિવું ું રહર્ે  . િે  ને  મવ

યુતનિતસિ ી િરફથી કોઇ ભવડવ-

ભથું ૂં ૂકિિવમવં આિર્ે  નહી.
(૧૦)

ઓન અવઇન પરીક્ષવનવ પદરાવમની જાહરવિ મવ ની િવરીસ િથવ સમયમવં અતનિવયગ સંણોર્ોમવં ફરફવર
કરિવ અંર્ે ની અબવતનિ સત્િવ યુતનિતસિ ી સત્તવતનકવરીને  રહર્ે  .

(૧૧)

ઓનઅવઇન પરીક્ષવમવં મે  ળિે  અ ગુાનવ આનવર મે  રી
કૃતષ

યવદી િૈ યવર કરિવ મવ ું ું અવયકી નોરા આાંદ

યુતનિતસિ ી,આાંદ વરવિર્ે  . ઓન અવઇન પરીક્ષવમવં મે  ળિે  અ ગુાનવ આનવર અંિીમ મે  રી

યવદી

િૈ યવર કરિવમવં આિર્ે  .
(૧ર)

ખેતી અષિકારી/ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ સંિર્ોની ણગ્યવ મવ મૌણસક કસો ી(ઇન્ ર્યુ)અે િવનવર નથી.

(૧૩)

મે  રી

યવદીનવ આનવર પસંદર્ી થયે  અ ઉમે  દિવરોની યવદી િથવ પ્રતિક્ષવયવદી તનયમોું ુસવર િૈ યવર કરી

જાહર કરિવમવં આિર્ે  .
(૧૪)

પરીક્ષવ મવ નો અભ્યવસક્રમ www.aau.in િે  બસવઇ

પર મ ૂકઅ ેે  .

કુ લસચિવ
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