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જૂનાગઢ કૃિષ યુિનવિસ�ટી  
જૂનાગઢ-૩૬ર૦૦૧(ગુજરાત)  

 
   �હેરાત �માકં:- ૦૧/૨૦૨૨ 

 
આ િવ�િવ�ાલય હેઠળના �ે�ાિધકારમાં આવેલ નીચે દશા�વેલ જૂનીયર ઇજનેર(ઇલેકટ� ીકલ) વગ�-૩ સંવગ�ની 

એક(૧) જ�યા (�થમ પાચં વષ� કરાર આધારે �ફકસ પગારથી) ભરવાની થતી હોય, સદરહુ જ�યા માટે લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો પાસથેી િનયત નમુનામાં અર�ઓ મંગાવવામાં આવ ેછે.  

�મ જ�યાનુ ંનામ 
જ�યા

ની 
સં�યા 

ક�ાવાર જ�યાઓ ક�ાવાર જ�યાઓ પૈકી મહીલા માટે અનામત 
કુલ જ�યાઓ 

પૈકી 

િબન 

અનામત 

અનુ. 

�તી 

અનુ.જન 

�તી 

સા.શૈ.પ. 

વગ� 

 

આિથ�ક રીતે 

નબળા 

વગ� 

િબન 

અનામત 

અનુ. 

�તી 

અનુ.જન 

�તી 

સા.શૈ.પ. 

વગ� 

 

આિથ�ક રીતે 

નબળા 

વગ� 

મા� 

સૈિનક 

શા.ખો.

ખા 

૧. જૂિનયર 

ઇજનેર 

(ઇલેકટ�ીકલ) 

૦૧ ૦૧ -- -- -- -- -- - -- -- 

 

-- -- -- 

 

૧. જ�યાનું નામ જ�રી શૈ�િણક લાયકાત વયમયા�દા  

 જૂિનયર 

ઇજનેર(ઇલેકટ�ીકલ) 

[A] Candidate have possess a Second 
Class Bachelor’s degree in   
Electrical Engineering of a 
recognized University.  

[B] At least two years experience in 
estimation and execution of electrical 
work. 

[C] Passed the Examination of CCC of 
DOEACC or of the equivalent level  

     Examination determined by the State 
Government from time to time. If not, 
should pass the examination within 
the probation period.  

Preferable:  

[D] Master Degree will be preferable. 

૧૮ થી ૩૬ વષ� (નામ.સરકાર�ીના સામા�ય 

વહીવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ નં.        

સીઆરઆર/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ.૫, તા. 

૧૪/૧૦/૨૦૨૧) તથા મ�હલાઓને ૫ વષ� 

તથા શારી�રક અશકતતા ઘરાવતા ઉમેદવારો 

તથા મા� સૈિનકને િનયમ મુજબ છુટછાટ 

(મહતમ ૪૫ વષ�ની મયા�દામાં) 

 
જૂનાગઢ 

તા.  ૦૯/૦૩/ર૦૨૨ 

 

 

કુલસિચવ 
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:: અગ�યની શરતો :: 

અર� ૫�કની િવગતો 
 

(અ) અર�૫�કની ફી નીચેની િવગતે ભરવાની રહેશ,ે ( જ ેકોઇપણ સં�ગોમા ંપરત મળવાપા� નથી.) 

�મ િવગત અર�ની ફીની રકમ �ા. 

૧. િબન-અનામત પુ�ષ / મ�હલા ઉમેદવાર માટે.   ૧૦૦૦+ બ�ક ટ� ા�જકેશન ચાજ � 

૨. અનામત પ�ુષ/મ�હલા ઉમેદવાર માટે (આિથ�ક ૫છાત વગ�/ 

સામાિજક અને શૈ�િણક ૫છાત વગ�/ અનુસુિચત �િત/ 

અનુસિુચત જન �િત/ શારી�રક અશકતતા ઘરાવતા ઉમદેવારો) 

૨૫૦+ બ�ક ટ� ા�જકેશન ચાજ � 

૩ મા� સૈિનક  - 
 

(બ)અર� પ�ક ભરવા અંગેની મા�હતી   

 ઉમેદવારે સાૈ �થમ વેબ સાઈટ ojas.jau.in ઉપર ઓનલાઇન અર� પ�ક ભરીન ેસબમીટ કરવાનું રહેશે. 

�યારબાદ તેમા ંદશા�વેલ Paymentની મા�હતી �માણે ફી ભરવાની રહેશે. �યારબાદ ફોમ�ને Lock (લોક) કયા� બાદ 

જ િ��ટ કાઢવાની રહેશે. ભરવામા ંઆવેલ ઓનલાઇન અર� ફોમ�ની િ��ટ નકલ, ભરેલ ફીની ચલણની નકલ તથા 

જ�રી તમામ �માણપ� �માિણત કરી િબડાણો સાથે કુલસિચવ�ી, જૂનાગઢ કૃિષ યુિનવિસ�ટી, મોતીબાગ પાસ,ે 

જૂનાગઢ–૩૬ર૦૦૧ની કચેરી ખાતે તા.૦૮/૦૪/ર૦૨૨ સુધીમાં ટપાલ �ારા અથવા �બ�મા ં કામકાજના �દવસો 

દર�યાન સવારે ૧૧.૦૦ થી ૧૮.૦૦ કલાક સુધીમાં પહોચતા કરવાના રહેશ,ે �બ�માં આવેલ અર�ની કોઈ પહ�ચ 

આપવામા ંઆવશે નહ�. 

ઓન લાઈન અર� કરતા પહેલા િવગતવાર �હેરાત અને નીચેની અગ�યની શરતો વાંચી 

સમ� અર� કરવાની રહેશે. 

૧ નામ.સરકાર�ીના સામા�ય વ�હવટ િવભાગના ઠરાવ નં. ૫રચ-૧૦ર૦૧૫-૧રર૩-ક તા.૦૬/૧૧/૧૫ મુજબ વગ�-૩ 
સંવગ�ની જ ેજ�યાઓની સીધી ભરતીથી િનમ�ંક કરવાની હોય �યા ં�બ� મલુાકાત (Interview)ની �ગવાઈ ર� 

થતા ં ફકત �પધા��મક ૫રી�ામાં મેળવેલ ગુણના આધારે જ ૫સંદગી કરવામા ં આવશે. �પધા��મક પરી�ા માટે 
સીલેબસ તેમજ ભરતી ���યાની િવગતો અલગથી યુિનવિસ�ટી વેબસાઈટ ઉપર મુકવામાં આવશે. 

૨ ઉપરોકત જ�યાના ઉમેદવારોએ ઉપરોકત શૈ�િણક લાયકાત ઉપરાંત નામ. સરકાર�ીના ઠરાવ �માંક સીઆરઆર–
૧૦ર૦૦૭–૧ર૦૩ર૦–ગ–પ, તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮ થી નકકી કરેલ અ�યાસ �મ મુજબ કો��યુટર અંગેન ુ બેઝીક નોલજે 
ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંરાજય સરકાર �ારા િનયત કરેલ કોઈ પણ તાલીમ સં�થાનું �માણપ� / માક�શીટ ધરાવતા હોવા 
�ઈએ અથવા સરકાર મા�ય યુિનવિસ�ટી અથવા  સં�થામાં કો��યુટર �ાન અંગનેા કો��યુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવા 
�માણ૫� અથવા ધોરણ-૧૦ કે  ધોરણ-૧રની ૫રી�ા કો��યુટર િવષય સાથે પાસ કરેલ �માણ૫� ધરાવતા હોવા 

�ઈએ.આ અંગ ેરાજય સરકાર સમયોિચત જ ેનીિત નકકી કરે તેનો અમલ કરવાનો રહેશે. 

૩ ગુજરાત રાજયની કૃિષ યિુનવિસ�ટીઓના કોમન �ટે�યટુ ન.ંએસ-૧૧૬ સેવા (િબનશૈ�િણક કમ�ચારી ભરતી) િનયમ-
ર૦૧૧ મુજબ વયમયા�દા દશા�વેલ છે. તેમાં નામ.સરકાર�ીના સામા�ય વહીવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના ઠરાવ નં. 

સીઆરઆર-૧૧ર૦૦૮-ર૮ર૩ર૩-ગ.૫, તા.૬.૧૦.૨૦૧૫ તથા સીઆરઆર/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ.૫, તા. 
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૧૪/૧૦/૨૦૨૧ મુજબ જ ેત ેજ�યા  માટે વયમયા�દામાં વધારો કરવામાં આવેલ છે. 

૪ મા� સૈિનકો, શા�રરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા તથા મ�હલા ઉમેદવારોન ેનામ. સરકાર�ીના નીિત િનયમો મુજબ ઉપલી 
વય મયા�દામાં છુટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

૫ સદરહંુ જ�યા િબન અનામત હોય અનામત ક�ાના ઉમેદવારો િબન અનામત જ�યા માટે અર� કરી શકશે ૫રંતુ તેમન ે
િબન અનામતના ઘોરણો લાગુ ૫ડશે. 

૬ તમામ ઉમેદવારોના �ક�સામાં �િતનુ ં�માણ૫�, વયમયા�દા, શૈ�િણક લાયકાત, વઘારાની લાયકાત, અનુભવ અને નોન 
��િમિલયર સટ��ફકેટ અર� કરવાની છે�ી તારીખની િ�થિતએ �યાનમા ંલેવામાં આવશે.  

૭ અર� પ�ક ઉપર િનયત કરેલ જ�યાએ તાજતેરમાં પડાવેલ પાસપોટ�  સાઈઝનો કલર ફોટો�ાફ અવ�ય લગાવવો તેમજ 
એક ફોટો�ાફમા ંપાછળ નામ તથા સહી કરી િ��ટ નકલ વાળી અર� સાથ ેઅવ�ય મોકલવાનો રહેશ.ે આવો જ ફોટો 
૫રી�ા સમય ેHall Ticket માં લગાવવાનો રહેશે.  

૮ અર� સાથે �ડેલ માંગેલ તમામ �માણપ�ોની નકલો �માિણત કરેલ હોવી �ઈએ. 

૯ સામા�ક અને શૈ�િણક પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ�મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ િનયત નમુનાનુ ં
સરકાર�ીના સામા�ક �યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ �માંક : સશપ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-
અ થી િનયત થયેલ પ�રિશ�-૪ (ગુજરાતીમાં) તથા તા. ૨૬.૦૪.૨૦૧૬ના ંઠ.�. સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ 
તા.૧૮.૦૮.૨૦૧૭ના ઠરાવ �માંક સશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ ની �ગવાઇ મુજબ મા�ય મુદતનુ ંઉ�ત વગ�માં સમાવશે 
ન થતો હોવા અંગેન ુ અસલ �માણપ� સ�મ અિધકારી �ારા માંગણી કરાયથેી અચુક રજુ કરવાનું રહેશ ે(અ�ંે�મા ં
કઢાવેલ નોન-��મીલેયર સટ�ફીકેટ જ ેકે�� સરકારની નોકરી માટેનુ હોય મા�ય ગણવામા ંઆવશ ેનહી). જનેી �માણીત 

નકલ અર�૫�ક સાથ ે�ડવાની રહેશ.ેપરી�ા બાદ, �માણપ�ોની ચકાસણી સમયે સ�મ અિધકારી �ારા અપાયલે 
આવુ ં�માણપ� રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારોની ઉમેદવારી રદ થશે. 
             સામા�ક અન ેશૈ�િણક રીત ેપછાત વગ�ના પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવાર આવુ ંનોન ��મીલેયર �માણપ� તેમના 
િપતાની આવકના સંદભ�મા ધરાવતા હોવા �ઇએ. � આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સદંભ�મા આવુ ં�માણપ� 
ધરાવતા હશ ેતો તેન ે�યાન ેલેવામા ંઆવશે નહી. 

૧૦ આિથ�ક રીતે નબળા વગ� (EWS) ના ઉમેદવારોએ આિથ�ક રીતે નબળા વગ� માટે જ�રી પા�તાનું  �માણપ�  
સરકાર�ીના સામા�ક �યાય અિધકારીતા િવભાગના ઠરાવ �માંક : ઇ.ડબ�યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯ /૪૫૯૦૩/અ, 
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ની સાથે િબડેલ િનયત નમનુાનુ ં �માણપ�(તા.૧૪/૦૧/ર૦૧૯પછીનું) તથા ઠરાવ 
�માંક:ઈડબ�યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ,તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ અન ે ઠરાવ �માંક:ઇડબ�યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, 
તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦  મુજબનું મા�ય મુદતનું અં�ે�માં અથવા ગુજરાતીમાં રજુ કરવાનું રહેશે. જનેી �માણીત નકલ 
અર�૫�ક સાથ ે�ડવાની રહેશ ે.પરી�ા બાદ, �માણપ�ોની ચકાસણી સમયે સ�મ અિધકારી �ારા અપાયલે આવુ ં
�માણપ� રજુ ન કરી શકનાર ઉમેદવારોની ઉમેદવારી રદ થશે. 

૧૧ શારી�રક ખોડખાંપણ અગંે સામા�ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૧/૧ર/૨૦૦૮ના ૫રી૫� નં. ૫રચ/૧૦ર૦૦૮/ 
૪૬૯૫૪૦/ગ.ર તેમજ સરકાર�ીનાં વખતોવખતના સુધારા પ�રપ�થી િનયત થયેલ નમુનામાં સરકારી હોિ�પટલના 
સુિ�ટે�ડે�ટ/ િસિવલ સજ�ન/ મેડીકલ બોડ�  �ારા આ૫વામા ં આવેલ �માણ૫� મા�ય ગણવામા ં આવશ ેતેમજ અસલ 
�માણપ� સ�મ અિધકારી �ારા માંગણી કરાયથેી અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહેશે અન ે� રજુ કરવામા ંનહી આવે તો તવેા 
�ક�સામાં જ ે ત ે ઉમેદવારન ે ખોડખાપંણ ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપા� થશ ે નહી અને પસંદગી/ િનમણૂંક ર� 
કરવામાં આવશે. જનેી �માણીત નકલ અર�૫�ક સાથ ે�ડવાની રહેશ ે
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૧૨ સામા�ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨/૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ �માંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(ર) તથા 
નામ.સરકાર�ીના ઠરાવ �માંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ.૨ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮માં િનદ�િશત �વત�માન િનયમો 
અનુસાર િવધવા મ�હલા ઉમદેવારો માટે પસંદગીમા ં અ�તા આપવા માટે તેમન ે �પધા��મક લિેખત કસોટીમાં મેળવલે 
ગુણના પ(પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આપવામા ં આવશે. પરંતુ તેઓએ િનમણૂંક સમયે પનુ: લ� કરેલ ન હોવા �ઇએ. 
અર�૫�ની સાથે આ બાબતનું �માણીત કરેલ  "Self Declaration" �ડવાનું રહેશ ે . ઉપરાંત યિુનવિસ�ટી માંગ ે
�યારે તનેા તમામ પુરાવા યુિનવિસ�ટીન ેઅસલમા ંરજુ કરવાના રહેશે. 
 

૧૩ એથલે�ટકસ(ટ�ે ક અન ે�ફ�ડ રમતો સ�હત), બેડિમ�ટન, બા�કેટબોલ, ��કેટ, ફુટબોલ, હોકી, િ�વમ�ગ, ટેબલ   ટેનીસ, 
વોલીબોલ, ટેિનસ, વેઇટિલફટ�ગ, રેસિલંગ, બોકિસંગ, સાઇકિલંગ, �મનેિ�ટક, જુડો, કબ�ી, રાઇફલશ�ુટંગ, ખોખો, 
તીરંદા�, ધોડેસવારી, ગોળાફ�ક, નૌકા�પધા�, શતરંજ, હે�ડબોલની રમત-  ખેલકુદમાં  રા��ીય/આતંર રા��ીય અથવા 
આંતર યુિનવિસ�ટી અથવા અિખલ ભારત શાળા સધં �ારા યો�તી �પધા�મા ં મા� �િતિનિધ�વ કરેલ હોય તવેા 
ઉમેદવારોન ેપસંદગીમાં અ�તા માટે તેમન ેલિેખત કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના પ(પાંચ)ટકા ગુણ ઉમેરી આપવામા ંઆવશે. 
આ માટે ઉમેદવારે સરકારે તા.૨૫/૨/૧૯૮૦ના ઠરાવ �માંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.ર/તથા 
તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ �માંક : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮૩૬૪૪/ગ.ર/ માં િનયત કયા� મજુબના સ�ાિધકારી પાસથેી િનયત 
નમૂનામા ંમેળવેલ  જ�રી અસલ �માણપ� યિુનવિસ�ટી માંગે �યારે રજુ કરવાનું રહેશે. જનેી �માણીત નકલ અર�૫�ક 
સાથે �ડવાની રહેશે.આવ ુ�માણપ� ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ માટે હકકદાર થશ.ે 
 
 

૧૪ મા� સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બ�વેલ હોય અન ેનોકરીમાથંી િનયિમત રીત ેિનવ�ૃ  થયા હોય 
તેમણે બ�વેલ ખરેખર ફરજનો સમયગાળો તેમની ઉમરમાંથી બાદ કરતા મળતી ઉમર ભરતી િનયમમાં ઠરાવેલ ઉપલી 
વય મયા�દાથી �ણ વષ� કરતા વધવી �ઈએ નહી. 
 

૧૫ રા��ીયતા : ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો �ઈએ અથવા ગુજરાત મુ�કી સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામા�ય) 
િનયમો,૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ની �ગવાઈ મુજબની રા��ીયતા ધરાવતા હોવા �ઈએ. 
 

૧૬ નામ.સરકાર�ીના નાણા ં િવભાગના તા.૧૬/૦ર/૨૦૦૬ તેમજ વખતો-વખતના ઠરાવોની �ગવાઈઓન ે આધીન �થમ 
પાંચ વષ� માટે �ા.૩૮,૦૯૦/- �િતમાસ ફીકસ ૫ગારથી િનમ�ંક અપાશે તેમજ સામા�ય વહીવટ િવભાગ,ગાંધીનગરના 
તા.ર૮/૦૩/૧૬ના ઠરાવમા ંદશા�વેલ બોલીઓ અન ેશરતોન ેઆિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષ�ના અંત ેતેની સેવાઓ 
સંતોષકારક જણાયેથી જ ેતે �વત�માન ૫ગાર ધોરણમા ં િનયિમત િનમ�ંક મેળવવાપા� થશ.ે તેમજ નવી વિધ�ત પે�શન 
યોજના હેઠળના ધારા ધોરણો લાગ ુ ૫ડશે. તેમ છતા ં આ બાબત ે નામ.સુ�ીમ કોટ�મા ં દાખલ થયેલ SLP 
No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના ચકુાદાને આધીન રહેશે. 
 
 

૧૭  �ફકસ ૫ગારની પાંચ વષ�ની કરાર આધા�રત સેવા હેઠળ ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવારોની પાંચ વષ�ની સવેાઓ/ ફર� 
સંતોષકારક હશે તો જ નામદાર સરકાર�ીના િનયમોનુસાર િનયત ૫ગાર ધોરણમાં િનયિમત કરવાની કાય�વાહી કરવામા ં
આવશે. અસામા�ય સ�ંગોમાં યિુનવિસ�ટીઓ ઉ૫રોકત કરારી સેવા ગમે �યારે ર� કરી શકશે અન ેતે અંગ ેકોઈ વળતર 
ચૂકવવાપા� થશ ે ન�હ. તેમજ પાંચ વષ�ના અંતે તેમની સેવાઓ િનમણૂંક અિધકારીને સંતોષકારક જણાયેથી સબંંિધત 
કચેરીમા ં સરકાર�ીના જ ે ત ે સમયના ધારાધોરણ મુજબ મળવાપા� િનયત પગાર ધોરણમા ં િનયમાનુસાર િનમણૂંક 
મેળવવાન ેપા� થશે. 
 �ફકસ ૫ગારની યોજના હેઠળ ઉમેદવાર ૫સંદગી પામશે તો નામ.સરકાર�ીના વખતો-વખતના CCC (Course on 
Computer Concepts)ની ૫રી�ા અંગે જ ેિનયમો િનયત કરે તે મુજબ CCC ની પરી�ા સરકાર મા�ય ૫રી�ા કે��ો 
૫રથી પાસ કરવાની રહેશે.  
 

૧૮ ઉમેદવારે અર� મોકલતી વખતે કવર પર '' જ�યાનું નામ '' દશા�વવાનું રહેશે. 
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૧૯ અધૂરી / અ�પ� / અવા�ય અર� તેમજ જ ેતે જ�યાના લગતા જ�રી �માણપ�ોની �માિણત નકલ �ડેલ ન હોય તવેી 
તમામ અર�ઓ ર� થવા પા� રહેશે. તેમજ ર� માટેના કોઈ કારણ આપવામાં આવશે નહ� અને િનયત સમય મયા�દા 
બહાર આવેલ અર�ઓ કોઈપણ સ�ંગોમાં �ા� રાખવામાં આવશે નહ�. 

૨૦ અર� કયા� બાદ ભલામણ૫� કે અ�ય બાબત ે૫� �યવહાર કરવામા ંઆવશ ેતો તેના ઉ૫ર �યાન આ૫વામા ંઆવશ ેનહ� 
અને અર� ર� ગણીન ેફાઇલે કરવામા ંઆવશે. સમ� ભરતી ��કયા પુરી ન થાય �યા સુધી આર.ટી.આઇ. એ�ટ  હેઠળ 
કોઇ પણ �કારની મા�હતી માગતી કોઇપણ અર� �યાને લેવામા ંઆવશે નહી. 

૨૧ ગુજરાત રાજયની કૃિષ યુિનવિસ�ટીના કમ�ચારીઓ માટે મહતમ વય મયા�દામા ં�ટે�યટુ S116 ના િનયમ ર૭.૩ અન ેર૭.૪ 
મુજબ છુટછાટ મળવા પા� રહેશે. 

૨૨ �હેરાત સંબિંઘત વઘારાની સુચનાઓ માટે જૂનાગઢ કૃિષ યુિનવિસ�ટી, જૂનાગઢની વબેસાઇટ  ઉ૫ર િનયિમત ૫ણે �તા 
રહેવા ઉમેદવારન ેખાસ સૂચના આ૫વામાં આવ ેછે. આ �હેરાત અ�વય ે૫રી�ાના આયોજન અંગનેી �ણ દૈિનક પે૫રમા ં

�હેર ખબરથી તથા આ યિુનવિસ�ટીની વબેસાઇટ www.jau.in  ઉ૫ર કરવામાં આવશે.  

૨૩ આ �હેરાત કે ભરતી ���યામા ંકોઇપણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કે ર� કરવાની આવ�યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો 
યુિનવિસ�ટીન ેસંપૂણ� હકક/અિધકાર રહેશ ેતેમજ અર� ફી ની રકમ કોઇપણ સ�ંગોમાં પરત મળવાપા� રહેશે નહી. 
ઉપરોકત જ�યાઓની ભરતી અંગેના કોઇપણ િનણ�ય માટે યુિનવિસ�ટીન ે અબાિધત હકક રહેશ.ે યુિનવિસ�ટી આ માટે 
કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશે ન�હ. 

૨૪ અર� ફી ની રકમ કોઇપણ સં�ગોમા ંપરત મળવાપા� નથી 

 

 

 

 

 

 

જૂનાગઢ          કુલસિચવ 

તા.    /૦૩/૨૦૨૨ 

 

�મ િવગત 
તારીખ 

કયાંથી કયાં સુધી 

૧ વેબસાઈટ ઉ૫ર �હેરાત �િસ�ઘ કરવાની તારીખ તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

ર ફી ભરવાની તારીખ  તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

૩ ઓનલાઈન એ�લીકેશન ફોમ� ભરવાની તારીખ તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

૪ ઓનલાઈન કરેલ અર�ની  ફોમ� �ી�ટ કાઢવાની તથા હાડ�કોપી જ�રી 

�માણ૫�ો સાથે મોકલવાની તારીખ 

તા. ૧૪/૦૩/૨૦૨૨ તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ 

૧૮:૦૦ કલાક સુધી 
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