રાજ્યની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ, ગુજરાત
(કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ આણંદ, જુ નાગઢ, નવસારી, સરદારકૃ ષિનગર દાંતીવાડા)

રાજ્યની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ (આણંદ, નવસારી, જૂ નાગઢ, સરદારકૃ ષિનગર દાંતીવાડા) દ્વારા વગિ-૩
જુ નીયર ક્લાકિ સંવગિની સુધારે લ જાહે રાત ક્રમાંકઃ ૨/૨૦૧૮(ષિન-શૈક્ષષણક) તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૯ના
રોજ ષવષવધ વતિમાનપત્રોમાં જાહે રાત પ્રષસદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. સદર જાહે રાત સંદર્ભે સ્પધાિત્મક કસોટી
(ર્ભાગ-૧: ૨૦૦ ગુણ) તથા કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટે સ્ટ (ર્ભાગ-૨: ૧૦૦ ગુણ)નું આયોજન કરવામા આવેલ
હતુ. જે અન્વયે પ્રષસધ્ધ કરે લ યાદી મુજબના ૬૪૬ લાયક ઠરે લ ઉમેદવારોને સ્વખર્ચે નીર્ચે દર્ાિવેલ સ્થળ તથા
સમય-પત્રક મુજબ પ્રમાણપત્રો ર્ચકાસણી માટે હાજર રહે વા જણાવવામાં આવે છે .
સ્થળ : ઓડીટૉરીયમ હોલ, િં. અ. કૃ ષિ મહાષવધાલય, આણંદ કૃ ષિ યુષનવષસિટી, આણંદ
લાયક ઠરે લ ઉમેદવારોની પ્રષસધ્ધ
કરે લ યાદી મુજિનો ક્રમાંક
૧ થી ૧૫૦

તારીખ અને વાર

સમય

૦૧.૦૭.૨૦૨૧, ગુરૂવાર

૦૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ કલાક

૧૫૧ થી ૩૦૦

૦૧.૦૭.૨૦૨૧, ગુરૂવાર

૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ કલાક

૩૦૧ થી ૪૫૦

૦૨.૦૭.૨૦૨૧, ર્ુક્રવાર

૦૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦ કલાક

૪૫૧ થી ૬૪૬

૦૨.૦૭.૨૦૨૧, ર્ુક્રવાર

૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ કલાક

ઉમેદવારે આ સાથે સામેલ પરરષશષ્ટ-૧ મુજબના તેમજ વેબસાઇટ પર રાજયની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ

દ્વારા પ્રષસદ્ધ કરાયેલ સુધારે લ જાહે રાત ક્રમાંકઃ ૨/૨૦૧૮(ષિન-શૈક્ષષણક) અન્વયે અરજી પત્રક સાથે
અપલોડ કરે લ પ્રમાણપત્રોની અસલ તથા તેની બે સ્વ-પ્રમાષણત નકલો (ઝેરોક્ષ નકલો) સાથે ઉપરોક્ત ષવગતે
જણાવેલ કાયિક્રમ મુજબ ઉપષસ્થત રહે વા આથી જણાવવામાં આવે છે . પ્રમાણપત્ર ર્ચકાસણી દરમ્પયાન ગેરહાજર
રહે લ ઉમેદવારોનો અંષતમ મેરીટ યાદીમાં સમાવેર્ કરવામાં આવર્ે નહી જેની ખાસ નોંધ લેવી.

કુ લસષિવશ્રીઓ
રાજયની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ

:: પરરષશષ્ટ-૧ ::
-: પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો રજુ કરવા માટેનું અરજી ફોમિ :પ્રષત,
કુ લસષિવશ્રી
રાજ્યની કૃ ષિ યુષનવષસિટીઓ,
(આણંદ/નવસારી/જૂ નાગઢ/સરદાર કૃ ષિનગર),
સંવગિ

:

અરજીમાં દર્ાિવેલો
િોટો અહીં ર્ચોટાડવો

જુ નીયર ક્લાકિ (વગિ-૩)

સુધારે લ જાહે રાત ક્રમાંકઃ ૨/૨૦૧૮(ષિન-શૈક્ષષણક)
એ્લીકે ર્ન આઇ.ડી. નં. : ........................................
ઉમેદવારનું નામ :

...............................................................................................................

મોબાઇલ નંબર

:

........................................ ઈ-મેલ : ..........................................................

હાલનું સરનામું :

...............................................................................................................
...............................................................................................................

કાયમી સરનામું :

...............................................................................................................
...............................................................................................................

જાષત

:

પુરૂિ : ..................

સ્ત્રી :

....................

કે ટેગરી

: જનરલ............. આ.ન.વ.............. એસ.સી........... એસ.ટી......... એસ.ઇ.બી.સી............
એકસ સવીસમેન .................. ર્ા.ખો.ખાં ..........................
હંુ નીર્ચે સહી કરનાર નીર્ચે મુજબના અસલ પ્રમાણપત્રો તથા તેની સ્વ-પ્રમાષણત બે ઝેરોક્ષ નકલો આ સાથે રજુ

કરૂ છું. (નીર્ચેની ષવગતમાં જ્યાં ઉમેદવારને લાગુ પડતું ન હોય ત્યાં ‘‘લાગુ પડતું નથી’’ દર્ાિવવાનું રહે ર્ે)
ક્રમ

ષવગત

૧

ઓળખ ષવષધ

ર

જન્મ તારીખ

૩

સામાજીક અને ર્ૈક્ષષણક રીતે
પછાત જાષતનું પ્રમાણપત્ર
નોન ફક્રમીલીયર પ્રમાણપત્ર

૪

૫

જરૂરી પ્રમાણપત્ર/દસ્તાવેજની ષવગત
િોટા સાથેનું ઓળખપત્ર (ઇલેક્ર્ન કાડિ , ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ,
પાનકાડિ , આધારકાડિ ) તથા તેની ઝેરોક્ષ નકલ (કોઇ પણ એક)
સરકાર માન્ય પ્રમાણપત્ર જેવા કે એસ.એસ.સી. બોડિ દ્વારા
આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર કે જેમાં જન્મ તારીખ દર્ાિવેલ
હોય/સ્કુ લ લીવીંગ સટીિીકે ટ/જન્મના પ્રમાપત્રનો દાખલો
માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર

સામાજીક અને ર્ૈક્ષષણક પછાત જાષતના ઉમેદવાર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭
થી અરજી કયાિની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ઇસ્યુ થયેલ નોનફક્રમીલીયર પ્રમાણપત્ર પફરષર્ષ્ટ નમૂના ‘‘ક’’ મુજબ ગુજરાતીમાં
આવતું પ્રમાણપત્ર બીડવું (અંગ્રેજીનું એનેક્ષર ‘‘A’’ માન્ય નથી.)
અનુસૂષર્ચત જાષત/ અનુસૂષર્ચત માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર
જનજાષત અંગન
ે ું પ્રમાણપત્ર

રજુ કરે લ છે ?
(હા/ના)

૬

આષથિક રીતે નબળા વગિના
ઉમેદવારો

૭

માજી સૈષનકનું પ્રમાણપત્ર

૮

ર્ારીફરક ખોડખાંપણ અંગેનું
પ્રમાણપત્ર
ષવધવા મફહલા ઉમેદવાર

૯

૧૦ રમત-ગમત અંગેનું પ્રમાણપત્ર

૧૧ સરકારી નોકરી કરતાં
ઉમેદવારો માટે

૧ર જો ઉમેદવારે નામ/અટકમાં
િે રિાર કરાવેલ હોય તો
૧૩ ર્ૈક્ષષણક લાયકાત અંગેના
જરૂરી તમામ પ્રમાણપત્રો

આષથિક રીતે નબળા વગિના ઉમેદવારોએ સામાજીક ન્યાય અને
અષધકારીતા ષવર્ભાગના તા.૧૧-ર-ર૦૧૯ના ઠરાવથી ષનયત થયેલ
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહે ર્ે. આ પ્રમાણપત્ર તા.૧-૪-ર૦૧૯ થી
અરજી ષસ્વકારવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં મેળવેલું હોવું જોઇએ.
માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર તથા ફડસ્ર્ચાજિ બુકની નકલ
માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર
(૧) પષતના મરણનો દાખલો
(ર) પુનઃ લગ્ન કયાિ નથી તેવી એફિડે વીટ
સરકારી ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર,
તા.ર૫-ર-૧૯૮૦ માં ષનયત કયાિ મુજબના સક્ષમ અષધકારીશ્રી
પાસેથી ષનયત નમૂનામાં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર
સરકારી કમિર્ચારીના ફકસ્સામાં રૂબરૂ મુલાકાતના સમયે સક્ષમ
અષધકારી દ્વારા ષનયત નમૂનામાં આપવામાં આવેલ ‘‘ના વાંધા
પ્રમાણપત્ર’’ ની નકલ અર્ચૂક રજુ કરવાની રહે ર્ે. અન્યથા રૂબરૂ
મુલાકાતમાં પ્રવેર્ મળર્ે નફહં. (સામાન્ય વહીવટ ષવર્ભાગના
તા.૮-૧૧-૧૯૮૯ ના પફરપત્રથી ષનયત થયેલ નમૂના મુજબ)
ગેઝેટમાં પ્રષસદ્ધ થયેલ નામ/અટકમાં િે રિાર સાથેની નકલ

૧૪ કોમ્પ્યુટર અંગેની જાણકારી
અંગેના આધારો
ઉપરોક્ત તમામ ષવગતો મારી જાણ મુજબ સાર્ચી છે , મારા દ્વારા રજૂ કરાયેલ તમામ પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો જો
ર્ચકાસણી દરમ્પયાન વહીવટી/અયોગ્ય માલુમ પડર્ે તો મારી સામે ર્ભારતીય િોજદારી ધારા હે ઠળ કાયિવાહી થઇ ર્કર્ે તે
બાબતથી હંુ વાકે િ છું. અને આ બાબત ધ્યાનમાં રાખ્યા બાદ તમામ આધાર-પુરાવા/પ્રમાણપત્રો ર્ચોક્કસાઇપૂવિક ખાત્રી
કયાિ બાદ મેં રજૂ કરે લ છે .
તારીખ : ................

ઉમેદવારની સહી.............................

સ્થળ : ................

નામ...........................................

