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

-:: Walk in Interview ::- 
 
                 �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ�, �ુનાગઢ હસ્કન્   ક કર��ા ં ��ુંર  થકે થોોના�ા ં ન્ કન્ 

િવગ ક્ કા� ેાઉ ધોરણક �દુ્્ સ�થ �ાટ�   ોગથા  રવા િનથ્ ેાથકા્ ધરાવ્ા ઉ�કદવારોનક િનથ્ 

્ાર�ખક અનક સ�થક હાોર રહ�વા  �િંત્ કરવા�ા ં વક કે. 

ઇનટરર�ુ ંતાર�ખ અને સમય: તા. ૧૩/૦૫/૨૦૧૬ સવારના ૧૧.૦૦ કલાક� 

ઇનટરર�ુ ંં સ: સશંોધન િનયામકશ્ન્ ક ેર�, �િુનવસ�ટ� ભવન, �ુનાગઢ �િૃષ �િુનવસ�ટ�, �ુનાગઢ 

       ખાસ ન�ધ: િનથ્ અર�પતક �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ�, �ૂનાગઢન્ વકબસાઈટ www.jau.in પર ્ 

ડાઉનેોડ કરવા�ુ ં રહ�શક. � ઈનટરર�નુા �દવસક સવાર� ૧૦.૩૦ કલાક�  ધાર સહ ો�ા કરાવવા�ુ ં રહ�શક. 

તથારબાદ કોોપણ અર�પતક સવ્કારવા�ા ં વશક નહ�. 

થોોના�ુ ં ના� અનક બ�ટ 

સદર 

:- Establishment of Pearl Oyster Hatchery at Sikka –B H 12579 

ોગથા�ુ ંના� :- �ુન્થર �ર  ર ફ�ેો (Junior Research Fellow) 

ોગથાન્ સંં થા :- ૧ (એક) 

શૈક્ણક ેાથકા્ :- M.F.Sc./M.Sc. (Aquatic Biology, Marine Science, Zoology, 

Bioscience ) 

ઉ�ર વષર :- ૩૫ 

�હ�્ ા�ુ ં :- ૧૨૦૦૦ પિ્ �ાસ 

થોોનાનો �દા�ો્ સ�થ :- ૧૦ �ાસ �ધુ્ અ વા થોોના  ા� ુરહ� તથા ં�ધુ્ 

            � ઉપર �ોુબન્ શૈક્ણક ેાથકા્ ધરાવ્ા ઉ�કદવારોએ ક્�ન્ ોન�્ાર�ખ, �્્, શૈક્ણક 

ેાથકા્, અ� ુવ વગકર�ના અસે પ�ાણપતો ્ ા પ�ા્ણ્ કર�ે પ�ાણપતોન્ નકેોના એક સકટ સા ક 

િનથ્ ફો�ર  ર�નક �ૌ્ખક ઈનટરર�ુ ં�ાટ� ઉપર ોણાવકે ્ાર�ખક, સ�થ અનક સ થક સવ ખ � હાોર રહ�વા�ુ ં

રહ�શક. અના�્ વગરના અનક ��હેા ઉ�કદવારોનક ઉપે્ વથ �થારદા�ા ં ના�. સરકારશ્ના િનથ�ો �ોુબ 

�ટેાટ  પવા�ા ં વશક. 

સદર�ુ િન��કુ ફક્ કા� ેાઉ ધોરણક કોન્ાકટ બકોઝ ્, પો�કટન્ �દુ્ �રુ્્ ો કરવાન્ કે.   

થોોના�ા ં િન��કુ પા�કે ા ઉ�કદવારનક, �િુનવસ�ટ� કાથ�્ ક�ર ાર� ્ર�ક� િન��કુ  પવા બધંા્્ ન ્ 

્ ા ઉ�કદવાર િન��કુ �ળથક ્, �િુનવસ�ટ� ક�ર ાર� ્ર�ક� હક �હસસો �કથવવા કોઈ પણ પકારનો દાવો કર� 

mailto:hiteshkardani@gmail.com
http://www.jau.in/


 

શકશક ન�હ.  વ્ િન��કુ પા�નાર ઉ�કદવારનક થોોનાન્ �દુ્ �રૂ�  થકે્ અ વા િન��કુ કરનાર 

અિધકાર� ્રફ ્ ગ�ક તથાર�   સકવા�ા ં્ કોઈ પણ �્ન્ નોટ�સ ક� વથ્ર  પથા વગર �ટા કર� શકશક. 

િસ�ા 

્ા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૬ 

 

સશંોધન અિધકાર� 

�ફશર�ઝ સશંોધન ક�ન્ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ� 

િસ�ા 

 

નકલ સિવનય રવાના : 

(૧) �ાન. �ુેપ્્શ્ના રહસથ સ્ વશ્, �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ�, �ુનાગઢ ્રફ �ણ સા�ંુ  

(૨) સશંોધન િનથા�કશ્, �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ�, �ુનાગઢ ્રફ �ણ સા�ંુ 

(૩) �ુેસ્ વશ્, �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ�, �ુનાગઢ ્રફ �ણ સા�ંુ  

(૪) �ુેસ્ વશ્, �ૃિષ �િુનવસ�ટ�ઓ, સરદાર �ૃિષ નગર/ નદં/નવસાર� ્રફ બહોથ� પિસિસ અ �  

(૫)   ાથરશ્, �ફશર�ઝ કો કેો, �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવસ�ટ�, વકરાવથ ્રફ �ણ સા�ુ  
 
નકલ જયભારત સહ રવાના:  

૧.   �િુનવસ�ટ�ના ્�ા� અિધકાર�ઓ ્રફ ઈ �કઈે ્ �ણ સા�ંુ  

૨.   ાથરશ્, �ૃિષ �હાિવધાેથ, �ૃિષ �િુનવસ�ટ�ઓ, �ુનાગઢ/સરદાર �ૃિષ નગર/ નદં/નવસાર� ્રફ 

બહોથ� પિસિસ અ � 
 
નકલ રવાના:  

(૧) ેાોબકર�થનશ્, �ૃિષ �િુનવસ�ટ�ઓ, �ુનાગઢ/સરદાર �ૃિષ નગર/ નદં/નવસાર� ્રફ બહોથ� પિસિસ 

અ � 

(૨)   �િુનવસ�ટ�ના ્�ા� ક કર� વડાઓ ્રફ ,ઈ �કઈે ્ �ણ ્ ા બહોથ� પિસિસ અ � 

(૩) િનથા�કશ્,  ઈ ટ� સકે, �ુ�ૃ�ુ ં�ુનાગઢ ્રફ ્�ા� ક કર� વડાનક ઈ �કઈે  ્ �ણ કરવા સા�ંુ  

(૪) કાથરેથ  દ�શ ફાઈે  

(૫) ક કર�ના નોટ�સ બોડર પર  
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વોક ોન ઈનટરર� ૂ�ાટ�� ુ ંઅર� પતક 

(્ા ૧૩-૫-૨૦૧૬ અનવથક) 

ોગથા�ુ ંના� : �ુન્થર ર�સ ર ફ�ેો  

થોોના�ુ ંના� : Establishment of pearl oyster hatchery at Sikka- BH 12579  

૧ અર�ક્ાર� ુ ંના� :  

૨  હાે�ુ ંસરના�ુ ં :  

 

૩ ોન� ્ાર�ખ  કડા�ા ં 

ઉ�ર (૧૩-૫-૧૬ ના રોો ) 

:  

૪  �િ્ : અ� ુ�િ્, અ�.ુ ોન �િ્/સા.શક.પ વગર/શા. 

ખોખા/ સા�ાનથ વગરના કે (� હોઈ ્ક સપપટ દશારવરુ ં

અનક અના�્ વગરના ઉ�કદવારોએ  ધારો ોોડવા ) 

  

૫ શકૈ્ણક ેાથકા્ �ગકન્ �ા�હ્્ (પ�ાણપતોન્ પ�ા્ણ્ નકે સા�કે  કરવ્ ફર�થા્ રહ�શક) ો��રથા્ ોણાથ ્ો વધારા�ુ ં પા�ુ ં

ઉ�કરરુ ં 

ક� પર�કા�ુ ંના� �િુનવસ�ટ�/સસં ા�ુ ંના� પર�કા પાસ 

કથાર� ુ ંવષર 

�કથવકે  

વગર/ટકા/ગકડ 

િવષથ 

�ું થ ગૌણ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

       

       

       

       

       

૬  અ� ુવન્ િવગ્ ( ો�ર ોણાથ ્ો વધારા�ુ ંપા�ુ ંઉ�કરરુ)ં 

ક� અ� ુવવાથા હોદા�ુ ંના� �ા ં્ �ા ં�ધુ્ અ� ુવ સસં ાન્ 

િવગ્ વષર ��હના �દવસ 

        

        

        

૭  અનથ શકૈ્ણક સફથ્ા અ વા િવિશપટ્ા ોો કોઈ હોઈ ્ો (ો�ર ોણાથ ્ો વધારા�ુ ંપા�ુ ંઉ�કરરુ)ં  

 

 
 

બાહ�ધર� 

ઉપરોક્ ્�ા� િવગ્ો સ�ંણૂર સા ્ કે. ��ા ંકોોપણ પકારન્ � ૂે નો અવકાશ ન ્.  � ે્ા ં્ક પકૈ� કોઈ �ા�હ્્ ખોટ� �રુવાર  ાથ ક� 

અસે પ�ાણપત  કાસ્ા િવસગં્્ા ઉ ્  ાથ ્ો �ાર� ઉ�કદવાર�/પસદંગ્/િન��કુ રદ  વાનક પાત રહ�શક, � �ગક �ુ ંકોઈ પણ પકારનો 

દાવો કર� શક�શ નહ�. 

સ થ: ..................................        ઉ�કદવાર�ુ ંના� અનક સહ�  
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