
 
 
 

 

 

 (�જુરાત સરકાર �વારા સને ૨૦૦૯ના �જુરાત અિઘિનયમ ૯ હ�ઠળ ��થાિપત)  
 

�લોક ન.ં-૧, બી વ�ગ, ચોથો માળ, કમ�યોગી ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંઘીનગર-૩૮૨૦૧૦  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

�હ�રાત �માકંઃ ૦૪/૨૦૧૬ 
 

�મ જ�યા�ુ ંનામ 

�ુલ 

ભરવાપા� 

��યાઓ 

ક�ાવાર ��યાઓ 

 

ક�ાવાર ��યાઓ પૈક� 

મ�હલાઓ માટ� અનામત 

Gen SC ST SEBC Gen SC ST SEBC 

1 હ�ડ કલાક�  2 1 - 1 - - - - - 

2 
લેબોર�ટર� ટ��ની�યન 

(ડ�ર� ટ��નોલો�, ડ�ર� એ��નીયર�ગ, ડ�ર� ક�મે���)  
6 4 - 1 1 1 - - - 

3 િસિનયર �લાક�  3 3 - - - 1 - - - 

4 �ૂિનયર �લાક�  4 1 1 1 1 - - - - 

5 લાઇવ�ટોક ઇ��પેકટર  1 1 - - - - - - - 

6 િસિનયર ર�સચ� આસી�ટ�ટ  2 1 - - 1 - - - - 

 �ુલ 18 11 1 3 3 2 - - - 

 

 
તાર�ખ : ૦૪.૧૦.૨૦૧૬ 

�થળ : ગાઘંીનગર                     �ુલસ�ચવ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

અર� પ�ક ભરવા �ગેની મા�હતી :  
 

ઉમેદવાર એક કરતા ંવ� ુજ�યા માટ� અર� કર� શકશે. પરં� ુદર�ક જ�યા માટ� અલગ અલગ 

અર� કરવાની રહ�શે અને દર�ક અર� માટ� અલગ અલગ ફ� ભરવાની રહ�શે. 

ઓન લાઈન અર� કરતા ંપહ�લા િવગતવાર �હ�રાત અને નીચેની અગ�યની શરતો વાચંી સમ� 

અર� કરવાની રહ�શે. 

અગ�યની શરતો : 
 

૧. ઉપરોકત �મ ૧ થી ૬ સવંગ�ની જ�યાના ઉમેદવારોએ ઉપર જણાવેલ શૈ��ણક લાયકાત 

ઉપરાતં નામ.�જુરાત સરકાર�ીના ઠરાવથી નકક� કર�લ અ�યાસ�મ �જુબ કો���ટુરના 

બેઝીક નોલેજ માટ� મા�ય �િુનવિસ�ટ� અથવા સરકાર �વારા મા�ય સ�ંથામા ંકો���ટુર �ાન 

�ગેના કોઈપણ �ડ�લોમા, ડ��ી ક� સટ�ફ�ક�ટ કોષ� કર�લ હોય તો તેવા �માણપ�ો અથવા 

�ડ�ી ક� �ડ�લોમા ંઅ�યાસ�મોમા ંકો���ટુર એક િવષય તર�ક� હોય તો તેવા �માણપ�ો અથવા 

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની પર��ા કો���ટુરના િવષય સાથે પસાર કર�લ હોય તેવા 

�માણપ�ો ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 

૨.  શૈ��ણક લાયકાત, કો���ટુરની �ણકાર�, �મર, �િત, મા� સૈિનક, શાર��રક ખોડખાપણ 

અને અ�ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ �માણપ�ોને આધાર� અર�મા ંભર�લ િવગતો 

સમ� ભરતી ���યા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશે. અર�મા ંદશા�વેલ ��યેક િવગતોના 

સમથ�નમા ં �વ�મા�ણત �માણપ�ો અને આધાર �રુાવાઓ ર�ૂ કરવાના રહ�શે અને  

�િુનવિસ�ટ� માગેં �યાર� ઉમેદવાર� અસલમા ંર�ુ કરવાના રહ�શે. આવા �રુાવા ર�ૂ નહ� કર� 

શકનાર ઉમેદવાર�ુ ંઅર�પ� � તે ત�બક� રદ કરવાપા� થશે. 
 

૩. અનામતની જ�યાઓ માટ� અનામત વગ�ના ઉમેદવારો, મા� સૈિનકો, શાર��રક ખોડખાપંણ 

ધરાવતા તથા મ�હલા ઉમેદવારોને નામ.સરકાર�ીના નીિત િનયમો �જુબ ઉપલી વય 

મયા�દામા ં�ટછાટ આપવામા આવશે. પરં� ુ �બનઅનામતની જ�યાઓ ઉપર જો અનામત 

ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ અર� કર� હશે તો લાયકાત ક� �મરમા ંઅનામત ક�ટ�ગર�ને મળવા 

પા� �ટછાટ આપવામા ંઆવશે નહ�.  
 

૪. અનામત જ�યાઓ �ળૂ �જુરાતના ઉમેદવારો માટ� હોવાથી અ�ય રાજયના ઉમેદવારોએ 

અનામત જ�યા માટ� અર� કરવી નહ�. 
 

૫ ઉમેદવાર� અર�પ�કમા ંદશા�વેલ �િત(ક�ટ�ગર�)મા ંપાછળથી ક�ટ�ગર� બદલવાની ર�ુઆત 

�ાહય રાખવામા ં આવશે ન�હ. ઓનલાઈન અર�મા ં ઉમેદવાર� દશા�વેલી ક�ટ�ગર� અને 

ઉમેદવારની ખર�ખર ક�ટ�ગર�મા ંતફાવત મા�મુ પડશે તો, તેવી અર� રદ કરવા પા� થશે. 
 



૬. અર� પ�ક �ુલસ�ચવ�ી, કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ�, �લોક ન ં: 1, બી વ�ગ, ચોથો માળ, કમ�યોગી 

ભવન, સેકટર-10-એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ની કચેર� ખાતે તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૬ �ધુીમા ં�બ�મા ં

અથવા ટપાલ �વારા કામકાજના �દવસો દર�યાન સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી ૧૮:૦૦ �ધુી 

�વીકારવામા ંઆવશે. 
 

૭. અર� �વીકારવાની છે�લી તાર�ખ �યાને લઈને વયમયા�દા તથા અ�ભુવની ગણતર� 

કરવામા ંઆવશે. 
 

૮. ઉમેદવાર� અર� મોકલતી વખતે કવર પર � જ�યા ઉપર અર� કર�લ હોય તે જ�યા�ુ ંનામ 

�પ�ટ દશા�વવા�ુ ંરહ�શે. 
 

૯. કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� તથા �જુરાત રાજયની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓના કમ�ચાર�ઓ (State 

Agricultural University's Employees(SAU GUJ Employees)) તથા �મયોગી ઉમેદવારોને 

ઉપલી વયમયા�દામા ંવ�મુા ંવ� ુ45 વષ� �ધુીની જ �ટછાટ મળવાપા� રહ�શે. 
 

૧૦. અર� પ�ક સાથે જોડ�લ તમામ �માણપ� �મા�ણત કર� મોકલી આપવાના રહ�શે.  
 

૧૧. ઓનલાઈન અર�પ�કની િ��ટ પર િનયત કર�લ જ�યાએ અપલોડ કર�લ તા�તરનો પાસપોટ�  

સાઈઝનો કલર ફોટો�ાફ અવ�ય હોવો જોઇશે. 
 

૧૨. અર� કયા� બાદ ભલામણ પ� ક� અ�ય બાબતે પ��યવહાર કરવામા ંઆવશે તો તેના ઉપર 

�યાન  આપવામા ંઆવશે નહ� અને અર� રદ ગણીને ફાઈલે કરવામા ંઆવશે. 
 

૧૩. �જુરાત સરકારના નાણા િવભાગના ઠરાવ �માકં:ખરચ:૨૦૦૨/૫૭/(પાટ� -૨)ઝ.૧  

તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ �જુબના લાભો આપવામા ંઆવશે અને �ફકસ પગારની યોજના હ�ઠળ 

ઉમેદવાર પસદંગી પામશે તો તેમની પાચં વષ�ની સેવાઓ/ફરજો સતંોષકારક હશે તો 

સરકાર�ીના િનયમો�સુાર િનયત પગાર ધોરણમા ં િનયમીત કરવાની કાય�વાહ� કરવામા ં

આવશે. 
 

૧૪. આ �હ�રાત ક� ભરતી ��કયામા ંકોઈપણ કારણોસર તેમા ંફ�રફાર ક� રદ કરવાની આવ�યકતા 

ઉભી થાય તો, તેમ કરવાનો �િુનવિસ�ટ�ને સ�ંણુ� હકક/અિધકાર રહ�શે તેમજ ઉપરોકત 

જ�યાઓની ભરતી �ગેના કોઈપણ િનણ�ય માટ� �િુનવિસ�ટ�ને હકક અબાિધત રહ�શે. 

�િુનવિસ�ટ� આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ�. 
 

૧૫. મ�હલાઓ માટ�ની અનામત જ�યાઓ માટ� લાયક મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલ�ઘ નહ� થાય તો તે 

જ�યા તેજ ક�ટ�ગર�ના ��ુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 
 

૧૬. સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાત ઉમેદવાર(SEBC)એ સને, 2016-2017ના વષ�ના                    

નોન ��મીલેયર સટ�ફ�ક�ટની �માણીત નકલ અવ�ય જોડવાની રહ�શે. 
 



 

 

૧૭. વયમયા�દામા ં�ટછાટ : 
 

 ભરતીના િનયમો �િુનવિસ�ટ�એ મ�ૂંર કયા� �જુબ છે. પરં� ુ તેમા ં દશા�વેલ વય 

મયા�દામા ંનીચે �જુબની �ટછાટ સરકાર�ીના ઠરાવ �માક સીઆરઆર-૧૧૨૦૦૮-૨૮૨૩૨૩-

ગ.૫, તા.૬-૧૦-૨૦૧૫ મા ંઆપેલી �ચૂના �જુબ રહ�શે.  
 

1) � જ�યાના ભરતી િનયમોમા ંફ�ત �નાતકની શૈ��ણક લાયકાતની જોગવાઇ હોય 

 અને મહ�મ વયમયા�દા ૩૦ વષ� િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તેવી તમામ જ�યાના 

 ભરતી િનયમોમા ંમહ�મ વયમયા�દા ૩૫ વષ�ની ગણાશે. 
 

2) � જ�યાના ભરતી િનયમોમા ં �નાતક કરતા ઓછ� શૈ��ણક લાયકાત એટલે ક� 

 ડ��લોમા, ધોરણ-૧૨ અથવા ધોરણ -૧૦ની શૈ��ણક લાયકાત િનયત કરવામા ંઆવી 

 હોય અને મહ�મ વયમયા�દા ૨૮ વષ� િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તેવી તમામ 

 જ�યાના ભરતી િનયમોમા ંમહ�મ વયમયા�દા ૩૩ વષ�ની ગણાશે. 
   

3)  આ વયમયા�દાનો લાભ એસ.સી., એસ.ટ�., એસ.ઇ.બી.સી. અને મ�હલા અનામતને 

         હાલમા ંમળતી વયમયા�દાના લાભ ઉપરાતંનો રહ�શે.  
    

 �ળૂ �જુરાતના હોય તેવા અનામત વગ�ના ઉમેદવારો તથા તમામ મ�હલા, િવકલાગં 

ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામા ંિનયમો�સુાર મહ�મ  45 થી વધે નહ� તે ર�તે  નીચે 

�જુબ �ટછાટ આ૫વામા ંઆવશે. 
 

1) સામા�ય મ�હલા ઉમેદવારોને                     05 વષ� 

ર) અનામત વગ�ના ��ુષ ઉમેદવારોને              05 વષ� 

3) અનામત વગ�ના મ�હલાઉમેદવારોને              10 વષ� 

4) અનામત વગ�ના િવકલાગં ��ુષ ઉમેદવારોને     10 વષ� 

5) સામા�ય વગ�ના િવકલાગં મ�હલાઉમેદવારોને     15 વષ� 

6) અનામત વગ�ના િવકલાગં ��ુષ ઉમેદવારોને     15 વષ� 

7) અનામત વગ�ના િવકલાગં મ�હલા ઉમેદવારોને   20 વષ� 

 

૧૮. જો ઉમેદવાર હાલ બોડ�/કોપ�ર�શન/�િુનવિસ�ટ� અથવા ર��ટડ� સ�ંથાઓમા ંફરજ બ�વતા 

હોય તો ઉમેદવાર� ભર�લ ઓનલાઈન અર� ફોમ� ડા�લોડ કર� તેમની કચેર� મારફતે 

મોકલવાના રહ�શે. 
 

 

 

 

 



 

 

૧૯ અર� પ�ક સાથે મોકલવાની ફ� બાબત  

૧. જનરલ ક�ટ�ગર� માટ� �ા.૪૦૦/-  

૨. અ.�./અ.જ.�/સા.શૈ.પ. તથા શાર��રક ખોડખાપણ ક�ટ�ગર� માટ� �ા.૨૫૦/-  

૩. ઉપરોકત અર� ફ� નોન ર�ફંડ�બલ રહ�શે.     

૪. ઓનલાઇન નાણા ંપેમે�ટ ગેટવે �ારા ���ડટ કાડ� / ડ�બીટ કાડ� / નેટ બે��કગથી ભર� શકાશે. 

    �મની પાસે આ સવલત નથી તેઓ http://www.ku-guj.org વેબસાઈટ ૫રથી ચલણ  

    ડાઉન લોડ કર�, HDFC બ�કની કોઇપણ શાખામા ંજઇને ભર� શકાશે. ચલન ભયા�ના એક  

    �દવસ બાદ ઓનલાઇન અર� ફોમ� ભર� શકાશે.  
 

 

 

અગ�યની તાર�ખો : 
 

�મ િવગત 
તાર�ખ 

તાર�ખ થી તાર�ખ �ધુી 

૧. http://www.ku-guj.org વેબસાઈટ ૫ર �હ�રાત 

�િસ� ધ થવાની તાર�ખ 
૦૪.૧૦.૨૦૧૬ ૦૫.૧૧.૨૦૧૬ 

૨. http://www.ku-guj.org વેબસાઈટ ૫રથી ઓન-લાઈન 

અર� ફોમ� ભરવાની તાર�ખ 
૦૪.૧૦.૨૦૧૬ ૦૫.૧૧.૨૦૧૬ 

૩. અર� ફોમ�ની ફ� ડ�બીટ કાડ�, ��ડ�ટ કાડ� , નેટ બે�ક�ગથી 

અથવા બે�ક ચલણ ડાઉનલોડ કર� 

એચ.ડ�.એફ.સી.(HDFC) બે�કની કોઈ૫ણ શાખામા ંજઇ 

ભરવા માટ�ની છે�લી તાર�ખ 

- ૦૩.૧૧.૨૦૧૬ 

૪. ભર�લ અર� ફોમ�ની નકલ તમામ �બડાણ / આધારો 

સ�હત કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ�, ગાધંીનગરને 

૫હ�ચાડવાની છે� લી તાર�ખ    

- ૧૯.૧૧.૨૦૧૬ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



અર� કરવા માટ�ના ૫ગલાનંી િવગત :  

આ �હ�રાતના સદંભ�મા ં કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ�, ગાધંીનગર � વારા ઓનલાઈન જ અર� 

� વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાતમા ંદશા�� યા તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૬ થી તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૬ (સમય 

રા�ીના ૧૧:૫૯ કલાક �ધુી) દર� યાન http://www.ku-guj.org વેબસાઈટ ૫ર અર� ૫�ક ભર� શકાશે.  

  ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમ� ભરતી વખતે તેઓ અનામત ક�ટ�ગર�મા ંઅર� કરવા માગેં છે ક� �બન-

અનામત ક�ટ�ગર�મા ંઅર� કરવા માગેં છે તે �પ� ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન અર� કયા� બાદ 

ઓન લાઈન ફ�મમા ંદશા�વેલ �િત/ક�ામા ંકોઈ �કારનો ફ�રફાર કર� શકાશે ન�હ. તેમજ જો કોઈ ઉમેદવાર 

પાછળથી આ બાબતે ર�ુઆત કરશે તો તેની ર�ુઆત �ાહય રાખવામા ંઆવશે નહ�. ઓન લાઈન અર� 

૫�ક ભરવા માટ� નીચે જણાવેલ �ચુનાઓ�ુ ં��ુ ત૫ણે પાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

ન�ધ: જો કોઇ અનામત ઉમેદવાર સામા�ય (ઓપન) ક�ટ�ગર� પર અર� કરશે તો તે માટ� સામા�ય જ�યાના 

િનયમો/ શરતો લા� ુપડશે.  
 

(૧) ઓનલાઈન એ� લીક�શન ફોમ� ભરવા માટ� સૌ �થમ http://www.ku-guj.org વેબસાઈટ ૫ર જ�ુ ં

(ર) � યારબાદ Home page પર News મા ંAdvertisement ૫ર "Click" કરવાથી ક�ટલાક important 

instruction વાચંી અને next ઉપર "Click" કરવાથી જ�યાની િવગતો જોવા મળશે.  

(૩) � જ� યા માટ� અર� કરવાની છે તેની ઉપર Apply Now પર "Click" કર�.ુ 

(૪) �યારબાદ ઉમેદવાર� Personal Detail ભર� Submit button  પર "Click" કરવા�ુ ંરહ�શે. �યારબાદ 

print challan અથવા online payment �ગેનો option  આપેલ હશે � પૈક� ઉમેદવાર� કોઇ પણ 

એક option પસદં કર� �હ�રાતમા ંદશા��યા �જુબ ફ� ભરવાની રહ�શે.   

(૫) �યાર બાદ ફર�થી login કરવા માટ� � તે સવંગ�ની જ�યા સામે આપેલ  Print Application પર 

“click” કર� Application ID  અને Birth date enter કયા�બાદ Form Details ભરવાની રહ�શે. 

(૬) હવે પછ� ઉમેદવાર� પોતાનો ફોટો (Size 30 KB) jpg format મા ંઅને સહ� (10 KB)  jpg format 

�ક�ન કર� અપલોડ કરવા�ુ ંરહ�શે � માટ� choose file ૫ર Click કર� ઉમેદવાર� ક���ટુરમા ંરહ�લ 

પોતાનો ફોટો અને સહ� અપલોડ કરવાની રહ�શે.  

(૭) � યારબાદ Personal Information, Permanent Address, Postal Address, Candidate Personal 

Information, Birth Place, Certificates, Education Information, Experience Information 

વગેર� મા�હતી ભરવાની રહ�શે. Education Information તથા Experience Information મા ંનીચે  

Add Education અને Add Experience દશા�વેલ છે તેના ૫ર કલીક કરવાથી વધારાના શૈ��ણક 

લાયકાત તથા અ�ભુવની િવગત ઉમેર� શકાશે. 

(૮) � યારબાદ  √ I agree to All The Above Conditions. બટન ૫ર કલીક કરવાની રહ�શે. 



(૯) � યારબાદ Submit Button ૫ર કલીક કયા� બાદ જ િ�� ટ માટ� ફોમ� નીચે Print Application �ુ ં

ઓ� શન કલીક કરવાથી િ�� ટ નીકળશે. �થી ઉમેદવારની અર� કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ�, 

ગાધંીનગરમા ંOnline ���યા �ણૂ� થયેલ ગણાશે. Application ID Number Generate થયેલ હશે 

તે હવે ૫છ�ની બધી જ કાય�વાહ� માટ� જ�ર� હોઈ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે.    

(૧૦) ઉમેવાર� ઓનલાઈન ફોમ� ભરવા �ગેના માગ�દશ�ન માટ� જ�ર જણાય �યા ં ઈ-મેઈલ 

registrar.kamdhenuuniversity@gmail.com ૫ર સ૫ંક�  કરવાનો રહ�શે.  

(૧૧) ઓનલાઇન �વીકાર�લ અર�ની હાડ�કોપી કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ�મા ં સમય મયા�દામા ં

(૧૯/૧૧/૨૦૧૬) મોકલવાની રહ�શે. અ�યથા આપની ઉમેદવાર� �યાને લેવામા ંઆવશે નહ�. 

 

 


