
 

 

 
 

 

 

 આણદં �ૃિષ 
િુનવિસ�ટ� 

�યવસાયલ�ી આ�િુનક મરઘાપંાલન તાલીમની 

�વેશ "ગેની $હ&રાત 
૧. અ)યાસ*મ+ુ ંનામ તથા 

 સમયગાળો 

"��������� 
���к ��������� �����"નો તા.૦૯-૦૧-૨૦૨૩ 

થી શ3 થનાર ૧૦ અઠવા5ડયાનો �માણપ7 અ)યાસ*મ  

૨. િનયત અર8પ7ક મગંાવવા+ુ,ં 

 ભર�ને મોકલવા+ુ ંસરના: ુ

 તથા તાલીમવગ;+ુ ં<થળ તથા 

 વ� ુમા5હતી માટ&ની વેબસાઇટ 

:?ુય વૈAાિનક અને વડાBી, 

મરઘા ંસશંોધન ક&EF, પGપુાલન અને ડ&ર� િવAાન 
િુનટ, 

આણદં �ૃિષ 
િુનવિસ�ટ�, આણદં. 

www.aau.in 

૩. લIતુમ શૈ�Jણક લાયકાત            ધોરણ- ૦૮ (આઠ) પર��ા પાસ 

૪. Mમર                                      તા.૨૭-૧૨-૨૦૨૨ ના રોજ ૧૫ થી ૪૦ વષ;   

૫. �વેશ �મતા   ૨૫ (પQચીસ) બેઠકો + EWS  

૬. અનામત બેઠકોની િવગત                 Tજુરાત સરકારBીના �વત;માન િનયમો+સુાર 

૭. અર8પ7ક (UJૂચપ7)    

 મેળવવાની િવગત 

 

3બ3મા ં મરઘા ં સશંોધન ક&EF ખાતેથી 3. ૧૦૦/- રોકડા ભરવાથી 

���� ઉપરોકત સરનામે ��.110/- નો મનીઓડ;ર મોકલવાથી ���� 

વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે અને તેની સાથે 3. ૧૦૦/- નો 

“આણદં �ૃિષ 
િુનવિસ�ટ� ફડં એકાઉEટ”ના નામનો ડ�માEડ _ા`ટ અવaય 

જોડવાનો રહ&શે. 

૮. િશbયcિૃdની િવગત 
િુનવિસ�ટ�ના િનિત િનયમો+સુાર િશbયcિૃd આપવામા ંઆવશે. 

૯. ભર&લ અર8પ7ક <વીકારવાની 

 છેfલી તાર�ખ 

����х 27-12-2022 સાજંના ૦૫.૦૦ વાgયા Uધુીમા.ં 
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(૧) અર8 કરવા માટ& UJૂચપ7 સાથે+ુ ંિનયત અર8પ7ક 3બ3મા ં3ા.૧૦૦/- રોકડ&થી અથવા  પો<ટ hારા 

મગંાવનાર ઉમેદવાર& 3ા.૧૧૦/- નો મનીઓડ;ર <�=� �>?��к ��1 �&�@�, ����� ��ш80� к#AB, 

��&�C�, 
D*C�, 
 �7ના સરનામે મોકલવાથી ���� વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે અન ે

તેની સાથે 3. ૧૦૦/- નો “
 �7 D*F C����G"� H�& Iк�6A"” ના નામનો ડ�માEડ _ા`ટ અવaય 

જોડવાનો રહ&શે.  

(૨) અર8પ7ક સાથે ઉમેદવાર& નીચે :જુબના Jબડાણો પૈક� લાT ુપડતા દ<તાવેજો સામેલ કરવાના રહ&શે.  

 (ક) ધોરણ- ૦૮ (આઠ) પાસ થી ધોરણ-૧૦ Uધુીમા ં છેfલી પાસ કર&લ પર��ાના Tણુપ7કની 

 �માJણત નકલ. તેમજ ધોરણ-૧૦ પાસ/નાપાસ થયેલ હોય તો પર��ા માટ& કર&લ તમામ 

 �યiનોની �માJણત નકલો. 

 (ખ) શાળા છોડjા+ુ ં�માણપ7 / જEમના માEય દાખલાની �માJણત નકલ 

 (ગ) અ+UુJૂચત $િત/ અ+UુJૂચત જન$િત/ સામાkજક અને શૈ�Jણક ર�તે પછાત વગ; તથા આિથ�ક 

ર�તે નબળા વગ;ના ઉમેદવારોએ અનામત જgયાઓ પર �વેશ મેળવવા માટ& $િત "ગેના l 

તે તાmકુા મામલતદારBી / kજfલા સમાજ કfયાણ અિધકાર�Bી / સ�મ અિધકાર�Bીના 

�માણપ7ની �માJણત નકલ અર8 પ7ક સાથ ેરnૂ કરવાની રહ&શે. સામાkજક અને શૈ�Jણક 

ર�તે પછાત વગ;ના ઉમેદવાર& જો તેઓનો ઉoત વગ;મા ંસમાવેશ થતો ન હોય તો તે બાબત+ુ ં

િનયત સમયમયા;દાવાp “ઉoત વગ;મા ંસમાવેશ થતો નથી (નોન*�મીલયેર)” તેcુ ં�માણપ7 

લાવવા+ુ ંરહ&શે. l સરકારBી તરફથી વખતોવખત કરવામા ંઆવતા Uધુારાને આિધન રહ&શે. 

 (ઘ) નોકર� કરતા ક& અEય સ<ંથામા ં શૈ�Jણક તાલીમ લતેા ઉમેદવારના 5ક<સામા ં l તે સ<ંથાના 

 વડાBી/સ�મ અિધકાર�Bી+ુ ં“ના વાધંા �માણપ7 (નો ઓબlકશન સ5ટq5ફક&ટ)”. 

 (ચ) ઉમેદવારનો તાlતરનો પડાવેલ પાસપોટ; સાઇઝનો ફોટો 

(૩) �વેશ મળેવવા "ગેની િનયત કર&લ શૈ�Jણક લાયકાત (ધોરણ-૦૮ (આઠ) પાસ થી ધો.૧૦ 

 (દસ) પાસ/નાપાસ) ની પર��ા Tજુરાત રાજયમા ં આવેલ શાળા અથવા બોડ;માથંી Tજુરાતી 

 િવષય સાથે પાસ કર&લી હોવી જોઇએ. 

(૪) તાલીમ ક&EFને અ�રુ� િવગતવાળા અથવા િનયત તાર�ખ બાદ મળનાર અર8પ7ક રદ બાતલ 

 ગણાશે, lની ઉમેદવાર ને $ણ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. 

(૫) અર8પ7ક ભર�ને પરત આપવાની છેfલી ��. 27-12-2022 છે. 

 
  

         :?ુય વૈAાિનક અને વડા 
            મરઘા ંસશંોધન ક&EF 
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	Adv. (III).pdf
	Adv. (II) Online trainig_poltry_news_Dec_2022.pdf

