
આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણંદ 

:: ઓિ લાઇિ પરીક્ષા માટેિી અગત્ યિી ુનુિા :: 

જાહેરાત ક્રમાાંક:૧/ર૦૧૭(બિિ-શૈક્ષબણક)અન્વય ેવવવવધ સ ાંવર્ગોની ઓિલાઇિ પરીક્ષાિો અભ્યાસક્રમ
(Syllabus)  

અ.િં. સંવગગન ુ ંિામ અભ્ યાસરમ (Syllabus) 
૧. ખેતીઅવધકારી/ટેકનીકલઆસીસ્ટન્ટ ગજુરાતિી કષૃિ યષુિવષસિટીમાં નાલતા B.Sc.(Agri.)િા  

અભ્ યાસરમ મજુિ અંગે્રજી ભાિામાં પ્રશ્ િપ્ર  રેશેે. 
ર. લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન/લેબોરેટરી

આસીસ્ટન્ટ/ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ 

B.Sc. in the subject of Chemistry/Microbiology or B.Sc. (Home 

Science/Nutrition)/B.Tech. (Food Technology)િા અભ્ યાસરમ 
મજુિ અંગે્રજી ભાિામાં પ્રશ્ િપ્ર  િધા ઉમેદવારો માટે કોમિ પ્રશ્ન 
પ્ર  રેશેે. 

૩ ટેકનીકલઆસીસ્ટન્ટ/લાઇવસ્ટોક
આસીસ્ટન્ટ 

Livestock Inspector Training fromany recognizedUniversityિા 
અભ્ યાસરમ મજુિ ગજુરાતી ભાિામાં પ્રશ્ િપ્ર  રેશેે. 

સામાન્ય ુનૂિાઓઃ  

(૧) પ્રશ્નપત્રમાાંકુલ-૧૦૦હેતલુક્ષીપ્રશ્નોપછૂાશ.ેદરેકપ્રશ્નનાચારવવકલ્પઆપવામાાંઆવશ.ેપરીક્ષા 
             ON-LINE કોમ્પ્યટુરપરલેવામાાંઆવશ.ે 
(ર)       પરીક્ષામાાં સાચા ઉત્તર માટે એક માકક  અન ેખોટા ઉત્તર માટે શનૂ્ય માકક  ર્ગણવાના રહેશ.ેનરે્ગેટીવ માકીંર્ગનથી. 
(૩) પરીક્ષાસબાંવધતતમામબાબતોઅંરે્ગઆણાંદકૃવિયવુનવવસિટી,આણાંદ ધ્વારાલેવાયલેાવનણકયોછેવટના
         ર્ગણાશ.ે 
(૪) ઓનલાઇનપરીક્ષાસમયેઉમદેવારેઅત્રથેીમોકલેલપત્ર(કોલલેટર)ઉપરપોતાનોફોટોલર્ગાવી
         સાથેલઇન ેઆવવાનુ ાંરહેશ.ે 
(પ)ઓનલાઇનપરીક્ષાનાદદવસેસવારે ૮-૩૦ કલાકેઉમદેવારેપરીક્ષાનાસ્થળેહાજરથવાનુ ાંરહેશ ેતથા
         ઉમદેવારે શકૈ્ષણણક લાયકાત,અનભુવ,જાવત વવર્ગેરેના પ્રમાણપત્રો સરકારશ્રી ધ્વારા વનયત કરેલ પ્રફોમાક
        મુજબનાઅસલમાાંરજુકરવાનારહેશ.ે 
(૬) તા.ર૭-ર૮/૦૭/ર૦૧૭િા રોજ લેવામાાં આવનાર ઓન લાઇન પરીક્ષાનુ ાં પદરણામ કુલસણચવશ્રીની
         કચેરીખાતનેાનોટીસ બોર્ક તથા યવુનવવસિટી વબેસાઇટ www.aau.in પરતા.ર૭-ર૮/૦૭/ર૦૧૭ના
         રોજ સાંજે ૧૮-૦૦ કલાક ુધુીમાં મકૂવામાાંઆવશ.ે 
(૭) ઉમદેવારે ઓન લાઇન પરીક્ષાના સમયે પત્ર ઉપરાાંત પોતાના ફોટાવાળાંઓળખપત્ર સાથે લઇને

આવવાનુ ાં રહેશ.ે જે માટે ડ્રાયવીંર્ગ લાયસન્સ/ૂં ૂાંટણી કાર્ક/આધાર કાર્ક/પાસપોટક/ફોટા સદહતની
માકકશીટપકૈી કોઇપણએકપરુાવોચાલશ.ેઓળખઅંર્ગેઉપરજણાવલેકોઇપણએકપરુાવોરજુ
કરવામાાંનહીઆવેતોઉમદેવારનેપરીક્ષામાાંબેસવાદેવામાાંઆવશેનહી. 

  



 

(૮) મોબાઇલ,ટેબલેટ,કેલકયલુેટરકેઅન્યઇલેકટ્રોનીકઉપકરણપરીક્ષાખાંર્માાંસાથેરાખીશકાશેનહી.  

(૯) ઓનલાઇનપરીક્ષામાટેઉમદેવારેસ્વખચચે આવવા-જવાનુ ાંરહેશ.ેતનેેમાટેયવુનવવસિટીતરફથીકોઇ
ભાર્ા-ભથુ ાંૂંકૂવવામાાંઆવશેનહી. 

(૧૦) ઓનલાઇનપરીક્ષાનાપદરણામનીજાહેરાતમાટેનીતારીખતથાસમયમાાંઅવનવાયકસ ાંજોર્ગોમાાંફેરફાર
કરવાઅંર્ગેનીઅબાવધતસત્તાયવુનવવસિટીસત્તાવધકારીનેરહેશ.ે 

(૧૧) ઓનલાઇનપરીક્ષામાાંમળેવલેગુણનાઆધારેમરેીટયાદીતયૈારકરવામાટેનુ ાંલાયકીધોરણઆણાંદ
         કૃવિયવુનવવસિટી,આણાંદઠરાવશ.ેઓનલાઇનપરીક્ષામાાંમળેવલેગુણના આધારેઅંતીમમરેીટયાદી
         તયૈારકરવામાાંઆવશ.ે 
(૧ર)ખેતી અષધકારી/ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ4લેિોરેટરી ટેકિીશ્યિ/લેિોરેટરી આસીસ્ટન્ટ/ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ4 
     ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ/લાઇવસ્ટોક આસીસ્ટન્ટ સ ાંવર્ગોની જગ્યા માટે મૌણખક કસોટી(ઇન્ટર્ય)ુલેવાનાર નથી. 

(૧૩) મરેીટયાદીનાઆધારેપસ ાંદર્ગીથયલેઉમદેવારોનીયાદીતથાપ્રવતક્ષાયાદીવનયમોનસુારતયૈારકરી
 જાહેરકરવામાાંઆવશ.ે 
(૧૪) પરીક્ષામાટેનોઅભ્યાસક્રમ www.aau.in વબેસાઇટપરમકેૂલછે. 

  



આણંદ કૃષિ યષુિવષસિટી 
આણંદ 

જાહરેાતરમાકં:૧/ર૦૧૭(ણબન-શૈક્ષણણક)અન્વયેતા.ર૭-ર૮/૦૭/ર૦૧૭િારોજ
યોજાનારવવવવધસાંવર્ગોનીઓિ લાઇિપરીક્ષાઅંરે્ગનાકાયકકમનીવવર્ગત. 

સવંગગન ુ ંિામ  ષવગત તારીખ સમય ઓિ લાઇિ પરીક્ષાનુ ં
સ્ થળ 

ખેતીઅવધકારી/ટેકનીકલ
આસીસ્ટન્ટ  

ઓિ લાઇિ પરીક્ષા તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭ 

ગરુૂવાર  

િપોર ૧૩:૦૦કલાક થી   

 

કોમ્પ્યટુરલેબ 
યવુનવવસિટીભવન, 

આણાંદકૃવિયવુનવવસિટી, 
આણાંદ 

પરરણામ તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭ 

ગરુૂવાર  

  

સાજંે ૧૮-૦૦ કલાક 
ુધુીમા ં  

યવુનવવસિટીભવન, 
આણાંદકૃવિયવુનવવસિટી, 

આણાંદતથાઆ
યવુન.નીવેબસાઇટ
www.aau.in ઉપર
મકુવામાાંઆવશે. 

લેબોરેટરીટેકનીશ્યન/
લેબોરેટરીઆસીસ્ટન્ટ/ 

ટેકનીકલઆસીસ્ટન્ટ 

ઓિ લાઇિ પરીક્ષા તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭ 

શરુવાર 

િપોર ૧૩:૦૦કલાક થી  કોમ્પ્યટુરલેબ 
યવુનવવસિટીભવન, 

આણાંદકૃવિયવુનવવસિટી, 
આણાંદ 

    
પરરણામ તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭ 

શરુવાર 

 
  

સાજંે ૧૮-૦૦ કલાક 
ુધુીમા ં

યવુનવવસિટીભવન, 
આણાંદકૃવિયવુનવવસિટી, 

આણાંદતથાઆ 
યવુન.નીવેબસાઇટ
www.aau.in ઉપર
મકુવામાાંઆવશે. 

ટેકનીકલઆસીસ્ટન્ટ/
લાઇવસ્ટોકઆસીસ્ટન્ટ 
 

ઓિ લાઇિ પરીક્ષા તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭ 

શરુવાર 

િપોર ૧૩:૦૦કલાક થી  કોમ્પ્યટુરલેબ 
યવુનવવસિટીભવન, 

આણાંદકૃવિયવુનવવસિટી, 
આણાંદ 

પરરણામ તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭ 

શરુવાર 

સાજંે ૧૮-૦૦ કલાક 
ુધુીમા ં

યવુનવવસિટીભવન, 
આણાંદકૃવિયવુનવવસિટી, 

આણાંદતથાઆ 
યવુન.નીવેબસાઇટ
www.aau.in ઉપર
મકુવામાાંઆવશે. 

 
િોંધઃ- લાયક ઠરેલા તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાિા રદવસે સવારે ૮-૩૦ કલાકે યષુિવષસિટી ભવિ,આણંદ કૃષિ 
      યષુિવષસિટી,આણંદ ખાતે અવશ્ય ેાજર રેેવાનુ ંરેેશે. 


