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રક્ષા શક્તિ યનુ િવનસિટી ખાિે બિિ શૈક્ષબિક સંવર્ગિી માટે વોક-ઇિ-ઇન્ટરવ્ય ુ દ્વારા
થિાર કરાર આધારરિ નિમણક
ંુ માટે િી સામાન્ય શરિો
(૧)

તમામ બિન શૈક્ષબિક સંવર્ગ માટે નનયત કરે લ લાયકાતના ધોરિો અનુસાર જ
ઉમેદવાર લાયકાત

ધરાવતાં હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત નનયત લાયકાત ધરાવતાં

ઉમેદવાર વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટે કોઈ દાવો કરી શકશે નહહ. વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટે
ઉપસ્થિત રહેલ ઉમેદવારો પૈકી ઉચ્ચ શૈક્ષબિક લાયકાત તેમજ કામર્ીરીનો અનુભવ
જેવા માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલા ઉમેદવારને ઇન્ટરવ્યુ માટે પાત્ર ર્િવા તે
નક્કી કરવાનો અિાનધત અનધકાર રક્ષા શસ્તત યુનનવનસિટીનો રહેશે.
(૨)

તમામ બિન શૈક્ષબિક સંવર્ગના વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ દરમ્યાન જાહેરાતમાં દશાગવેલ કુલ
કરાર આધાહરત ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ(સંખ્યા) પૈકી એક પિ નહહ અિવા તો રક્ષા શસ્તત
યુનનવનસિટીની જરૂહરયાત મુજિની જગ્યા ભરવાનો અિાનધત અનધકાર રક્ષા શસ્તત
યુનનવનસિટીનો રહેશે.જે િાિતે કોઇપિ પસંદર્ી પામેલ કે પ્રતીક્ષા યાદીના ઉમેદવાર
કોઇપિ જાતનો વાંધો ઉઠાવી શકશે નહહ તેમજ દાવો પિ રજુ કરી શકશે નહહ.

(૩)

જો કોઈ ઉમેદવાર દ્વારા કરાર આધાહરત નનમણુકં માટે પ્રત્યક્ષ અિવા તો પરોક્ષ દિાિ
કે પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો તે ઉમેદવારને વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટે
ર્ેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે અને તેવા ઉમેદવાર સામે યોગ્ય પર્લાં લેવાનો રક્ષા
શસ્તત યુનનવનસિટીને અનધકાર રહેશે.

(૪)

તમામ ઉમેદવારે રક્ષા શસ્તત યુનનવનસિટીની વેિસાઈટ www.rsu.ac.in ઉપરિી
સંિનં ધત સંવર્ગ માટેના લાયકાતના ધોરિો તેમજ અરજી ફોમગ ડાઉનલોડ કરવાનુ ં રહેશે
ઉમેદવારે લાયકાતના ધોરિેને ધ્યાને રાખીને અરજી ફોમગ યોગ્ય રીતે ભરીને તેની સાિે
તમામ પ્રમાિપત્રો અને દથતાવેજો થવ-પ્રમાબિત નકલ જોડી ઇન્ટરવ્યુના હદવસે રૂિરૂ
હાજર રહેવાનું રહેશે. રક્ષા શસ્તત યુનનવનસિટી ખાતેિી ઇન્ટરવ્યુના હદવસે અરજી ફોમગ
આપવામાં આવશે નહહ. ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યુના હદવસે તમામ અસલ પ્રમાિપત્રો અને
દથતાવેજો સાિે રાખવાના રહેશે.

(૫)

વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ માટે નનયત કરે લ રીપોટીંર્ સમય િાદ આવેલ ઉમેદવાર ઇન્ટરવ્યુ
માટે પાત્ર ર્િાશે નહહ. ઉમેદવારે ઇન્ટરવ્યુ માટે નનયત કરે લ સમયના એક કલાક
પહેલાં રક્ષા શસ્તત યુનનવનસિટી, મુ.પો.લવાડ, તા. દહેર્ામ, જી.ર્ાંધીનર્ર ખાતે નોંધિી
માટે ઉપસ્થિત રહેવાનુ ં રહેશે. ઇન્ટરવ્યુ શરુ િયા િાદ કોઇપિ ઉમેદવારની નોંધિી
કરવામાં આવશે નહહ.
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(૬)

રક્ષા શસ્તત યુનનવનસિટીને સદર કરાર આધાહરત નનમણુકં માટે નીચે મુજિના અિાનધત
અનધકાર રહેશે.
-

બિન શૈક્ષબિક સંવર્ગ માટે નનયત કરે લ લાયકાતના ધોરિોમાં છૂટછાટ આપવી
તેમજ તેમાં સુધારો કરવો.

-

નજીકના ભનવષ્યમાં ભરવાની િતી કરાર આધાહરત જગ્યા માટે પ્રતીક્ષા
યાદી રાખવી.

(૭)

તમામ બિન શૈક્ષબિક સંવર્ગ માટે નનયત કરે લ લાયકાત ઇન્ટરવ્યુના હદવસ
સુધીની ર્િાશે.

(૮)

વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ માટે ઉપસ્થિત રહેનાર ઉમેદવારને કોઈપિ જાતનુ ં ભાડાભથ્ુ ં રક્ષા શસ્તત યુનનવનસિટી દ્વારા ચુકવવામાં આવશે નહહ. ઉમેદવારે થવ ખચે વોકઇન ઇન્ટરવ્યુ માટે ઉપસ્થિત રહેવાનુ ં રહેશે.

(૯)

સમગ્ર કરાર આધાહરત ભરતી પ્રહિયા દરમ્યાન અિવા તો નનમણુકં હુકમ આપ્યા િાદ
પિ જો ભરતી પ્રહિયા દરમ્યાન અજાિતા િયેલ કોઈ ભુલ ધ્યાને આવશે તો સમગ્ર
ભરતી પ્રહિયા અિવા તો નનમણુકં હુકમ રદ કરવાનો અિાનધત અનધકાર રક્ષા શસ્તત
યુનનવનસિટીનો રહેશે.

(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રહિયા દરમ્યાન જો નવવાદ અિવા તો અથપષ્ટતા િશે તો રક્ષા શસ્તત
યુનનવનસિટી દ્વારા લેવાયેલ નનિગય આખરી અને િંધનકતાગ ર્િાશે.
(૧૧) કોઇપિ ઉમેવારે ઇન્ટરવ્યુના પહરિામ કે ટપાલમાં િયેલ નવલંિ માટે કોઇપિ જાતનો
પત્ર વ્યવહાર કરવાનો રહેશે નહહ.
િોંધ : સદર ભરતી પ્રહિયા અંર્ે અન્ય કોઈપિ થપષ્ટતા માટે registrar@rsu.ac.in ઉપર ઈમેઈલ કરવાનો રહેશે.

