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આણદં 

 

 જાહેરાત ક્રમાકંઃ ૩/૨૦૧૮ (ષિિ શૈક્ષષણક)  

૧ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે ખતેી મદદનીશ અને તેની સમકક્ષ (વર્ગ-૩)              

(એગ્રી.ફેકલ્ટી) ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે Eligible ઉમેદવારોની યાદી.  

૨ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે લેિોરેટરી ટેક્નીશ્યન ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે Eligible 

ઉમેદવારોની યાદી. 

૩ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે હોસ્ટેલ આસીસ્ટન્ટ વોર્ગન (મહહલા) ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે 

Eligible ઉમેદવારોની યાદી. 

૪ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે સીનીયર રીસર્ગ  આસીસ્ટન્ટ/ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (ખેતી 

અબર્કારી સમકક્ષ)( એગ્રી.ફેકલ્ટી ) ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે Eligible ઉમેદવારોની યાદી. 

 ૫ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે ખતેી મદદનીશ અને તેની સમકક્ષ (વર્ગ-૩)              

(એગ્રી.ફેકલ્ટી) ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે Not Eligible ઉમેદવારોની યાદી.  

૬ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે લેિોરેટરી ટેક્નીશ્યન ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે Not Eligible 

ઉમેદવારોની યાદી. 

૭ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે હોસ્ટેલ આસીસ્ટન્ટ વોર્ગન (મહહલા) ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે 

Not Eligible ઉમેદવારોની યાદી. 

૮ જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૩/૨૦૧૮ (બિન શૈક્ષબિક) અન્વયે સીનીયર રીસર્ગ  આસીસ્ટન્ટ/ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (ખેતી 

અબર્કારી સમકક્ષ)( એગ્રી.ફેકલ્ટી ) ની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટે Not Eligible ઉમેદવારોની યાદી.  

 

::  સૂચિાઓ :: 

૧. Eligible  ઉમેદવારો એટલે જ ેતે સાંવર્ગની ઓનલાઇન સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા આપવા માટે લાયકાત ર્રાવતા ઉમેદવારો 

છે. Eligibility એટલે જ ેતે જગ્યા માટે પસાંદર્ી થઇ ર્ઇ છે તેવો અથગ નથી. 

૨. જ ેતે સાંવર્ગની જગ્યા માટેની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા આપવા માટે Not Eligible ઠરાવેલ ઉમેદવારોએ Not Eligibility 

ના દશાગવેલ કારિો સામે કોઇ રજૂઆત કરવા માાંર્તા હોય તો ફકત મૂળ અરજીના અનુસાંર્ાને આર્ાર-પૂરાવા 

સહહત તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૮ સુર્ીમાાં કર્ેરી સમય દરમ્યાન (જાહેર રજાના હદવસો બસવાય) રૂિરૂમાાં અથવા તો         

E-mail ધ્વારા registrar@aau.in પર રજૂઆતો કરી શકશે. તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૮ પછી મળનાર કોઇપિ 

રજૂઆતો ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહી. 

૩. Not Eligible ઠરાવેલ ઉમેદવારોની રજૂઆતો ગ્રાહય રાખવી કે નહી તેની તમામ સત્તા આિાંદ કૃબિ યુબનવબસગટી, 

આિાંદની રહેશે. 

૪. Eligible  ઠરાવેલ ઉમેદવારો માટેની ઓનલાઇન સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષાનો ક્રાયગક્રમ હવે પછીથી www.aau.in જાહેર 

કરવામાાં આવશે. તેથી આિાંદ કૃબિ યુબનવબસગટી ની વેિસાઇટ www.aau.in અવાર-નવાર ર્કાસતા રહેવુાં.  

 


