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**************************************************************************************
�.ન. �ુ�ૃ�/ુ સંઅ/િસકકા/�ફશર�ઝ/ટ�ક-૧/૩૭૨-૩૮૧/૨૦૧૬
તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૬

-:: Walk in Interview ::�ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�, �ુનાગઢ હસ્તકની

આ કચેર�માં મં�ુર થયેલ યોજનામાં નીચેની

િવગતે કામચલાઉ ધોરણે �ુદતી સમય માટ� આ જગ્યા ભરવા િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને િનયત
તાર�ખે અને સમયે હાજર રહ�વા આમંિત્રત કરવામાં આવે.
ઇન્ટરવ્� તાર�ખ અને સમય: તા. ૧૩/૦૫/૨૦૧૬ સવારના ૧૧.૦૦ કલાક�
ઇન્ટરવ્�ું સ: સંશોધન િનયામકશ્રીની કચે, �િુ નવસ�ટ� ભવન, �ુનાગઢ �િૃ ષ �િુ નવસ�ટ�, �ુનાગઢ
ખાસ ન�ધ: િનયત અર�પત્રક �ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�, �ૂનાગઢની વેબસાઈટ www.jau.in પરથી
ડાઉનલોડ કરવા�ુ ં રહ�શે. � ઈન્ટરવ્�ુના �દવસે સર� ૧૦.૩૦ કલાક� આધાર સહ જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શ.ે
ત્યારબાદ કોઇપણ અર�પત્રક સ્વીકારવામાં આવશે.
યોજના�ું નામ અને બ�ટ :- Establishment of Pearl Oyster Hatchery at Sikka –B H 12579
સદર
જગ્યા�ું ના

:- �ુનીયર �રચચર્ ફ�લો(Junior Research Fellow)

જગ્યાની સંખ્

:- ૧ (એક)

શૈક્ષ�ણક લાયક

:- M.F.Sc./M.Sc.

(Aquatic

Biology,

Marine

Science,

Zoology,

Bioscience )
ઉમર વષર

:- ૩૫

મહ�તા�ું

:- ૧૨૦૦૦ પ્રિત મ

યોજનાનો �દા�જત સમય

:- ૧૦ માસ �ુધી અથવા યોજના ચા�ુ રહ� ત્યાં �ુધ

આમ ઉપર �ુજબની શૈક્ષ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની જન્તાર�ખ, �તી, શૈક્ષ�
લાયકાત, અ�ુભવ વગેર�ના અસલ પ્રમપત્ તથા પ્રમા� કર� લ પ્રમપત્ની નકલોના એક સેટ સાથે
િનયત ફોમર ભર�ને મૌ�ખક ઈન્ટરવ્� માટ� ઉપર જણાવેલ તાર�ખે, સમય અને સ્થળ સ્ ખચ� હાજર રહ�વા�ું
રહ�શે. અનામત વગર્ન અને મ�હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાર્દામા નામ. સરકારશ્રી િનયમો �ુજબ
�ટછાટ આપવામાં આવશે.
સદર�ુ િનમ�ુક ફક્ કામચલાઉ ધોરણે કોન્ટ્ર બેઇઝથી, પ્રો�ની �ુદત �ુરતી જ કરવાની છે. આ
યોજનામાં િનમ�ુક પામેલા ઉમેદવારને, �ુિનવસ�ટ� કાયમી કમર્ચાર તર�ક� િનમ�ુક આપવા બંધાતી નથી
તથા ઉમેદવાર િનમ�ુક મળ્યેથ, �ુિનવસ�ટ� કમર્ચાર તર�ક� હક �હસ્સ મેળવવા કોઈ પણ પ્રકાર દાવો કર�

શકશે ન�હ. આવી િનમ�ુક પામનાર ઉમેદવારને યોજનાની �ુદત � ૂર� થયેલી અથવા િનમ�ુક કરનાર
અિધકાર� તરફથી ગમે ત્યાર આ સેવામાંથી કોઈ પણ �તની નોટ�સ ક� વળતર આપ્ય વગર �ટા કર� શકશે.
િસ�ા
તા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૬
સંશોધન અિધકાર�
�ફશર�ઝ સંશોધન ક�ન્
�ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�
િસ�ા
નકલ સિવનય રવાના :
(૧) માન. �ુલપતીશ્રીના રહસ્ય સ�ચ, �ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�, �ુનાગઢ તરફ �ણ સા�ું
(૨) સંશોધન િનયામકશ્, �ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�, �ુનાગઢ તરફ �ણ સા�ું
(૩) �ુલસ�ચવશ્, �ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�, �ુનાગઢ તરફ �ણ સા�ું
(૪) �ુલસ�ચવશ્, �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�ઓ, સરદાર �ૃિષ નગર/આનંદ/નવસાર� તરફ બહોળ� પ્રિસ�દ્ધ
(૫) આચાયર્શ, �ફશર�ઝ કોલેજ, �ુનાગઢ �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�, વેરાવળ તરફ �ણ સા�ુ
નકલ જયભારત સહ રવાના:
૧. આ �ુિનવસ�ટ�ના તમામ અિધકાર�ઓ તરફ ઈ મેઈલથી �ણ સા�ું
૨. આચાયરશ્, �ૃિષ મહાિવધાલય, �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�ઓ, �ુનાગઢ/સરદાર �ૃિષ નગર/આનંદ/નવસાર� તરફ
બહોળ� પ્રિસ�દ્ધ
નકલ રવાના:
(૧) લાઇબ્રેર�યન, �ૃિષ �ુિનવસ�ટ�ઓ, �ુનાગઢ/સરદાર �ૃિષ નગર/આનંદ/નવસાર� તરફ બહોળ� પ્રિસ�
અથ�
(૨) આ �ુિનવસ�ટ�ના તમામ કચેર� વડાઓ તરફ ,ઈ મેઈલથી �ણ તથા બહોળ� પ્રિસ�દ્ધ
(૩) િનયામકશ્, આઈ ટ� સેલ, �ુ�ૃ� ું �ુનાગઢ તરફ તમામ કચેર� વડાને ઈ મેઈલ થી �ણ કરવા સા�ું
(૪) કાયર્લય

આદ�શ ફાઈલ

(૫) કચેર�ના નોટ�સ બોડર ્ પર
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***************************************************************************************************
વોક ઇન ઈન્ટરવ્�ૂ માટ��ું અર� પ
(તા ૧૩-૫-૨૦૧૬ અન્વય)
જગ્યા�ું નામ: �ુ નીયર ર�સચર્ ફ�લો
યોજના�ું નામ : Establishment of pearl oyster hatchery at Sikka- BH 12579
૧

અર�કતાર્�ું ના

:

૨

હાલ�ું સરના�ું

:

૩

જન્મ તાર�ખ

�કડમાં

:

ઉમર (૧૩-૫-૧૬ ના રોજ )
૪

�િત : અ�ુ �િત, અ�ુ. જન �િત/સા.શ.ે પ વગર/શા.
ખોખા/ સામાન્ય વગના છે (� હોઈ તે સ્પષ્ટ દશાર્વ�
અને અનામત વગરના ઉમેદવારોએ આધારો જોડવા )

૫

શૈક્ષ�ણક લાયકાત �ગેની મા�હત (પ્રમાણપત્રોની પત નકલ સામેલ કરવી ફર�યાત રહ�શ)ે જ��રયાત જણાય તો વધારા�ું પા�ું
ઉમેર�ું
ક્

પર�ક્ષા�ું ન

૧

૬

�ુિનવસ�ટ�/સંસ્થા�ું ના

૨

પર�ક્ષા પા

મેળવેલ

કયાર્�ું વષ

વગર/ટકા/ગ્ર

�ુખ્

ગૌણ

૪

૫

૬

૭

૩

અ�ુભવની િવગત ( જ�ર જણાય તો વધારા�ું પા�ું ઉમેર�ુ)ં
ક્

અ�ુભવવાળા હોદા�ું નામ

�ાંથી �ાં �ુધી

અ�ુભવ
વષર

૭

િવષય

મ�હના

સંસ્થની
�દવસ

િવગત

અન્ય શૈક્ષ�ણક સફળતા અથિવિશષ્ટતા જો કોઈ હો તો (જ�ર જણાય તો વધારા�ું પા�ું ઉમેર�ુ)ં

બાહ�ધર�
ઉપરોક્ત તમામ િવગતો સં� ૂણર્ સાચી છે. �માં કોઇપણ પ્રકારન � ૂલનો અવકાશ નથી. આમ છતાં તે પૈક� કોઈ મા�હતી ખોટ� �ુરવાર થાય ક�
અસલ પ્રમાણપત્ર ચકાસતસંગતતા ઉભી થાય તો માર� ઉમેદવાર�/પસંદગી/િનમ�ુક રદ થવાને પાત્ ર રહ�, � �ગે �ું કોઈ પણ પ્રકારન
દાવો કર� શક�શ નહ�.
સ્થ: ..................................

ઉમેદવાર�ું નામ અને સહ�

