
JAU Advt. No.2/2016 for Recruitment of Class – III equivalent posts 

 

General Instructions : 

1. Application processing fee for general category candidate is Rs.400/- and Rs.100/- for 

S.C./S.T./S.E.B.C./P.H./Ex-service candidate of Gujarat state. 

2. The details of educational qualifications, experience, age etc. Should be obtained from JAU 

advertisement No. 02/2016 for more details from http://www.jau.in.  

3. The application should be submitted online from website http://jau.ojas.sauguj.in after 

paying the processing fee through internet banking through the 

website http://www.onlinesbi.com. The candidate can also pay the processing fee in 

cash by downloading the state bank collect challan 

from http://www.onlinesbi.com.(check mentioned steps below for more detail) 

4. After paying the application processing fee the form can be filled up online next working 

day after 24:00 hrs. 

5. The hard copy of the application supported with attested copies of certificates, pertaining to 

the qualifications and experience should reach to The Registrar, Junagadh Agricultural 

University, Junagadh-362001 (Gujarat) before Dt.07/10/2016. The university reserves its 

right not to fill-in all or any post if deems necessary. 

સામાન્ય સચૂનાઓ : 

૧. બિન અનામત ઉમેદવારો માટે અરજીપત્રકની ફી રા. ૪૦૦/- અન ે અનસુબુિત જાતત / અનસુબુિત જન 
જાતત / સામાજીક શૈક્ષબિક ૫છાત વર્ગ /શારીરરક ખોડખાાંપિ / માજી સૈતનક નાાં ઉમેદવારો માટે 
ફી રા. ૧૦૦/- રહશેે. 

૨. શૈક્ષબિક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર વર્ેરેની મારહતત http://www.jau.in  ૫ર જાહરેાત ની તવર્તો(JAU 

Advertisement No. 02/2016) થી મળશ.ે 

૩. ઇન્ટરનેટ િેન્કીંર્ વેિસાઇટ http://www.onlinesbi.com ઘ્વારા ફી ભયાગ િાદ ઉમેદવારોએ અરજી 
ઓન - લાઇન વેિસાઇટ http://jau.ojas.sauguj.in ૫ર કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર સ્ટેટ િેન્કની 
વેિસાઇટ http://www.onlinesbi.com ઘ્વારા State Bank Collect થી રોકડથેી િલિ ઘ્વારા ૫િ ફી 
ભરી શકશ.ે(વધ ુમારહતી માટે નીિે જિાવેલા STEPS જુ ાંઓ) 

૪. ફી ભયાગ િાદ આર્ામી કામનાાં રદવસોનાાં ૨૪ કલાક ૫છી ઓનલાઇન અરજી ભરી શકાશે. 

૫. ઓન - લાઇન ભરવામાાં આવલેી અરજી ૫ત્રકની પ્રીન્ટ નકલ તથા તેના જરરી બિડાિો સાથ ે
કુલસબિવશ્રી, જુનાર્ઢ કૃતિ યતુનવતસિટી, યતુનવતસિટી ભવન, જુનાર્ઢ-૩૬૨૦૦૧ (ગજુરાત) ની કિેરી 
ખાત ે તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૬  સઘુીમાાં મોકલવાની રહશેે. જરરીયાત જિાશે તો કોઇ૫િ એક કે િઘી 
જગ્યાઓ નરહ ભરવાનો અતઘકાર યતુનવતસિટીને અિાતઘત રહશેે. 

http://www.jau.in/attachments/Advt/JAUAdvt022016/Advertisement_022016.pdf
http://www.jau.in/
http://jau.ojas.sauguj.in/
https://web.archive.org/web/20150202035052/http:/www.onlinesbi.com/
https://web.archive.org/web/20150202035052/http:/www.onlinesbi.com/
http://www.jau.in/
http://www.onlinesbi.com/
http://www.onlinesbi.com/


 

 

Steps to follow for processing fee payment either through internet banking or through 

cash: 

1. On internet browser go for website : http://www.onlinesbi.com 

2. On home page on top menu click on – State Bank Collect 

3. Tick check box on the DISCLAIMER CLAUSE: 

  (i have accepted the terms and conditions stated above) and click on PROCEED 

4. On state bank collect - select state and type of corporate / institution as below : 

1) State of corporate/institution : Gujarat 

2) Type of corporate/institution : Educational Institutions  

3) Than Click – go 

5. On state bank collect - select from educational institutions as below : 

Educational institutions name : ACCOUNT OFFICER CASH J.A.U. (RECRUITMENT) 

6. Click – submit 

7. Select payment category – JAU Advt. No. 2/2016 recruitment application fee 

8. On State Bank Collect - provide details of payment. 

9. On this page provide the necessary information and proceed further 

ઇન્ટરનેટ બેન્કીંગ અથવા રોકડેથી અરજીપત્રકની ફી ભરવા માટેનાાં પગલાની વવગત : 

૧. ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર ઘ્વરા http://www.onlinesbi.com વેિસાઈટ ૫ર જવ ુ

૨. હોમ પેઈઝ ૫ર ટો૫ મેનમુાાં State Bank Collect ૫ર કલીક કરવુાં. 
૩. DISCLAIMER CLAUSE પેઈઝ ૫ર િેક િોકસ  (I Have Accepted The Terms And Conditions 

Stated Above) ૫ર ટીક કરવ ુઅન ેત્યારિાદ PROCEED ૫ર કલીક કરવુાં. 
૪. સ્ટેટ િેન્ક કલેકટ - Select State and type of Corporate / Institution પેઈઝ ૫ર નીિે મજુિની તવર્તો 

તસલેકટ કરવી 
૧. State Of Corporate/Institution : Gujarat 

૨. Type Of Corporate/Institution : Educational Institutions 

૩. Go ૫ર કલીક કરવુાં. 
૫. સ્ટેટ િેન્ક કલેકટ - Select From Educational Institutions પેઈઝ ૫ર Educational Institutions નીિે 

મજુિ તસલેકટ કરવ.ુ 

https://web.archive.org/web/20150202035052/http:/www.onlinesbi.com/
http://www.onlinesbi.com/


          ACCOUNT OFFICER CASH J.A.U. (RECRUITMENT) 

૬. Submit િટન ૫ર કલીક કરવુાં. 
૭. Payment Category માાં JAU Advt. No. 2/2016 Recruitment Application Fee સીલેકટ કરવુાં. 
૮. સ્ટેટ િેન્ક કલેકટ ૫ર ફી ભરવા અંર્ેની મારહતી આ૫વી. 
૯. આ પેઈઝ ૫ર જરરી મારહતી આપ્યા િાદ Submit િટન ૫ર કલીક કરી ફી ભરવાની આર્ળની 

કાયગવાહી કરવી. 

 

 


