આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી
આણંદ
ુ
:: ઓિ લાઇિ પરીક્ષા માટેિી અગત્યિી ુનિા
::
જાહેરાત ક્રમાાંક:૧/ર૦૧૭(બિિ-શૈક્ષબણક)અન્વયે વવવવધ સ ાંવર્ગોની ઓિલાઇિ પરીક્ષાિો અભ્યાસક્રમ

(Syllabus)

સંવગગ ન ું િામ

અ.િં.
૧.

ખેતીઅવધકારી/ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ

અભ્યાસરમ (Syllabus)
ુ રાતિી કષૃ િ યષુ િવષસિટીમાં નાલતા B.Sc.(Agri.)િા
ગજ
ુ િ અંગ્રેજી ભાિામાં પ્રશ્િપ્ર  રેેશે.
અભ્યાસરમ મજ

ર.

લેબોરે ટરી ટેકનીશ્યન/લેબોરે ટરી
આસીસ્ટન્ટ/ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ

B.Sc. in the subject of Chemistry/Microbiology or B.Sc. (Home
Science/Nutrition)/B.Tech. (Food Technology)િા અભ્યાસરમ
ુ િ અંગ્રેજી ભાિામાં પ્રશ્િપ્ર  િધા ઉમે દવારો માટે કોમિ પ્રશ્ન
મજ
પ્ર  રેેશે.

૩

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ/લાઇવસ્ટોક

Livestock Inspector Training fromany recognizedUniversityિા

આસીસ્ટન્ટ

ુ િ ગજ
ુ રાતી ભાિામાં પ્રશ્િપ્ર  રેેશે.
અભ્યાસરમ મજ

સામાન્ય ુ ૂનિાઓઃ
(૧)

પ્રશ્નપત્રમાાંકુ લ-૧૦૦હેત લ
ુ ક્ષીપ્રશ્નોપ ૂછાશે.દરે ક પ્રશ્નનાચારવવકલ્પઆપવામાાંઆવશે.પરીક્ષા
ON-LINE કોમ્પ્યુટરપરલેવામાાંઆવશે.

(ર)

પરીક્ષામાાં સાચા ઉત્તર માટે એક માકક અને ખોટા ઉત્તર માટે શ ૂન્ય માકક ર્ગણવાના રહેશ.ે નેર્ગેટીવ માકીંર્ગનથી.

(૩)

પરીક્ષાસબાંવધતતમામબાબતોઅંર્ગેઆણાંદ કૃવિયુવનવવસિટી,આણાંદ ધ્વારાલેવાયેલાવનણકયોછેવટના
ર્ગણાશે.

(૪)

ઓનલાઇનપરીક્ષાસમયે ઉમેદ વારે  અત્રેથીમોકલેલપત્ર(કોલલેટર)ઉપરપોતાનોફોટોલર્ગાવી
સાથેલઇને આવવાનુરહે
ાં શ.ે

(પ)ઓનલાઇનપરીક્ષાનાદદવસેસવારે ૮-૩૦ કલાકે ઉમેદ વારે પરીક્ષાનાસ્થળે હાજરથવાનુરહે
ાં શ ે તથા
ઉમેદ વારે શૈક્ષણણક લાયકાત,અનુભવ,જાવત વવર્ગેરેના પ્રમાણપત્રો સરકારશ્રી ધ્વારા વનયત કરે લ પ્રફોમાક 
મુજબનાઅસલમાાંરજુ કરવાનારહેશ.ે 

(૬)

તા.ર૭-ર૮/૦૭/ર૦૧૭િા રોજ લેવામાાં આવનાર ઓન લાઇન પરીક્ષાનુાં પદરણામ કુ લસણચવશ્રીની
કચેરીખાતેનાનોટીસ બોર્ક  તથા યુવનવવસિટી વેબસાઇટ www.aau.in પર તા.ર૭-ર૮/૦૭/ર૦૧૭ના
ુ ીમાં મ ૂકવામાાંઆવશે.
રોજ સાંજે ૧૮-૦૦ કલાક ુધ

(૭)

ઉમેદ વારે  ઓન લાઇન પરીક્ષાના સમયે પત્ર ઉપરાાંત પોતાના ફોટાવાળાં ઓળખપત્ર સાથે લઇને
આવવાનુાં રહેશ.ે  જે માટે  ડ્રાયવીંર્ગ લાયસન્સ/ૂંટણી
ાં ૂ
કાર્ક /આધાર કાર્ક /પાસપોટક /ફોટા સદહતની
માકક શીટ પૈકી કોઇ પણએકપુરાવોચાલશે.ઓળખઅંર્ગે ઉપરજણાવેલકોઇપણએકપુરાવોરજુ 
કરવામાાંનહીઆવેતોઉમેદ વારનેપરીક્ષામાાંબેસવાદે વામાાંઆવશેનહી.

(૮)

મોબાઇલ,ટે બલેટ,કે લકયુલેટરકે અન્યઇલેકટ્રોનીકઉપકરણપરીક્ષાખાંર્માાંસાથેરાખીશકાશેનહી.

(૯)

ઓનલાઇનપરીક્ષામાટે  ઉમેદ વારે  સ્વખચચે  આવવા-જવાનુરહે
ાં
શ.ે તેને માટે યુવનવવસિટીતરફથીકોઇ
ભાર્ા-ભથૂં
ુ ાં ૂકવવામાાંઆવશેનહી.

(૧૦)

ઓનલાઇનપરીક્ષાનાપદરણામનીજાહેરાતમાટે નીતારીખતથાસમયમાાંઅવનવાયકસ ાંજોર્ગોમાાંફેરફાર
કરવાઅંર્ગેનીઅબાવધતસત્તાયુવનવવસિટીસત્તાવધકારીનેરહેશ.ે 

(૧૧) ઓનલાઇનપરીક્ષામાાંમેળવેલગુણનાઆધારે મેરીટયાદીતૈયારકરવામાટે નલાયકીધોરણઆણાં
ુ ાં
દ
કૃ વિયુવનવવસિટી,આણાંદ ઠરાવશે.ઓનલાઇનપરીક્ષામાાં મેળવેલગુણના આધારે  અંતીમમેરીટયાદી
તૈયારકરવામાાંઆવશે.
(૧ર)ખે તી અષધકારી/ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ4લે િોરે ટરી ટે કિીશ્યિ/લે િોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ/ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ4
ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ/લાઇવસ્ટોક આસીસ્ટન્ટ સ ાંવર્ગોની જગ્યા માટે મૌણખક કસોટી(ઇન્ટ ર્ય)ુ લેવાનાર નથી.
(૧૩) મેરીટયાદીનાઆધારે પસ ાંદર્ગીથયેલઉમેદ વારોનીયાદીતથાપ્રવતક્ષાયાદીવનયમોનુસારતૈયારકરી
જાહેરકરવામાાંઆવશે.
(૧૪) પરીક્ષામાટે નોઅભ્યાસક્રમ www.aau.in વેબસાઇટપરમ ૂકે લછે.

આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી
આણંદ

જાહેરાતરમાંક:૧/ર૦૧૭(ણબન-શૈક્ષણણક)અન્વયેતા.ર૭-ર૮/૦૭/ર૦૧૭િારોજ
યોજાનારવવવવધસાંવર્ગોનીઓિ લાઇિપરીક્ષાઅંર્ગેનાકાયકકમનીવવર્ગત.
સંવગગ ન ું િામ

ષવગત

તારીખ

સમય

ઓિ લાઇિ પરીક્ષાન ું
સ્થળ

ખે તીઅવધકારી/ટેકનીકલ

ઓિ લાઇિ પરીક્ષા

તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭

િપોર ૧૩:૦૦કલાક થી

ગ રૂુ વાર

આસીસ્ટન્ટ

કોમ્પ્યટુ રલે બ
યવુ નવવસિટી ભવન,
આણાંદ કૃ વિયવુ નવવસિટી,
આણાંદ

પરરણામ

તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૭
ગ રૂુ વાર

સાંજે ૧૮-૦૦ કલાક
ુ ીમાં
ુધ

યવુ નવવસિટી ભવન,
આણાંદ કૃ વિયવુ નવવસિટી,
આણાંદ તથાઆ
યવુ ન.ની વેબસાઇટ
www.aau.in ઉપર
મકુ વામાાંઆવશે.

લે બોરે ટરીટેકનીશ્યન/

ઓિ લાઇિ પરીક્ષા

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭

િપોર ૧૩:૦૦કલાક થી

શરુ વાર

લે બોરે ટરીઆસીસ્ટન્ટ/

કોમ્પ્યટુ રલે બ
યવુ નવવસિટી ભવન,

ટેકનીકલઆસીસ્ટન્ટ

આણાંદ કૃ વિયવુ નવવસિટી,
આણાંદ
પરરણામ

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭
શરુ વાર

સાંજે ૧૮-૦૦ કલાક
ુ ીમાં
ુધ

યવુ નવવસિટી ભવન,
આણાંદ કૃ વિયવુ નવવસિટી,
આણાંદ તથાઆ
યવુ ન.ની વેબસાઇટ
www.aau.in ઉપર
મકુ વામાાંઆવશે.

ટેકનીકલઆસીસ્ટન્ટ/

ઓિ લાઇિ પરીક્ષા

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭

િપોર ૧૩:૦૦કલાક થી

શરુ વાર

લાઇવસ્ટોકઆસીસ્ટન્ટ

કોમ્પ્યટુ રલે બ
યવુ નવવસિટી ભવન,
આણાંદ કૃ વિયવુ નવવસિટી,
આણાંદ

પરરણામ

તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭
શરુ વાર

સાંજે ૧૮-૦૦ કલાક
ુ ીમાં
ુધ

યવુ નવવસિટી ભવન,
આણાંદ કૃ વિયવુ નવવસિટી,
આણાંદ તથાઆ
યવુ ન.ની વેબસાઇટ
www.aau.in ઉપર
મકુ વામાાંઆવશે.


િોંધઃ- લાયક ઠરે લા તમામ ઉમેદ વારોએ પરીક્ષાિા રદવસે સવારે ૮-૩૦ કલાકે યષુ િવષસિટી ભવિ,આણંદ કૃષિ
યષુ િવષસિટી,આણંદ ખાતે અવશ્ય ેાજર રેેવાન ું રેેશે.

