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વલમo  કૃ્રવ ભશોત્વલ-૨૦૧૪ના અમોજન વફફ ભાહશતી ભોકરી અલા ફાફતPPPP 
વદંબા o વલવળને ત્રક્રભાકં જા. ન.ં અકૃ્રયુ]/વલવળવન/કૃ્ર.ભ.-૧૪/૬૦૪૮-૬૧૧૭/૧૪, તા. ૦૪-૦૨-૨૦૧૪ 

 

   ઈયોક્ત વલમ ન્લમે જણાલલાનુ ંકે , ગજુયાત વયકાયશ્રીના કૃવ  ને વશકાય વલબાગ 
વલસ્તયણના ત્ર ક્રભાકંઃવલસ્તયણ/તા.મ.ુ/ટે.૬/કૃ.ભ.(૧)/૨૪૯૨-૯૫/૧૪ તા. ૧૫-૦૩-૨૦૧૪ કૃવ બલન, 
ગ.ુયા. ગાધંીનગય ના ત્રભા ંદળાાવ્મા મજુફ વયકાયશ્રી તયપથી અગાભી દવભા કૃવ  ભશોત્વ લ-ય૦૧૪ 
અંગેની ભાગાદવળિકા ફશાય ડરે છે. અગાભી કૃવ  ભશોત્વયલભા ંઝોન લાઆઝ  ભેગા આલેન્ટ કયલાનુ ંઅમોજન 
કયલાની સચુના થમેર છે.  અગાભી  કૃવ  ભશોત્વમલ-૨૦૧૪ની વબંવલત તા. ૨૬-૦૫-૨૦૧૪ થી તા. ૦૯-૦૬-
૨૦૧૪ સચુલામેર છે.  કૃ્રવ ભશોત્વલ-૨૦૧૪ નુ ંઅમોજન શાથ ધયલાભા ંઅલનાય શોઆ અશ્રીની 
કચેયી/યવુનટ શસ્તક પયજ ફજાલતા યવુનટના લડા તેભજ તભાભ તાવંત્રક (ખેતી ભદદનીળ વહશત) 
વધકાયીઓની (રુૂ તેભજ ભશીરા) ,  ડ્રાઆલય(કામભી તેભજ કયાય અધાયીત) , કચેયી/યવુનટ શસ્તકનુ ં
લાશન તથા નસુ્નાતક વલધ્માથીઓની ભાહશતી  નીચે દળાાવ્મા મજુફના પ્રપોભાા પ્રભાણે અની કક્ષાએ 
તૈમાય કયી, દયેક વધકાયી ને ડ્રાઆલયના ાવોટા વાઆઝ્ના ફે રેટેસ્ટ પોટો , દયેક વધકાયીનુ ંઆ-ભેઆર 
એડ્રવે, ભોફાઆર નફંય  વત્લયે ઈરટ ટારે તાયીખ  ૧૪-૦૩-૨૦૧૪ શરેા તે્રની કચેયીને શાડા કોીભા ં
તેભજ ડાા. લી. અય. ફોઘયા, વશ વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભકને  આ-ભેઆર એડ્રવે (boghravr@yahoo.com) 
ઈય શ્રવુત પંટભાં  ભોકરી અલા જણાલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ું , છતા શજુ સધુી કેટરાક વલબાગોએ ભાહશવત 
ભોકરેર ન શોઆ ભોકરી અલા વલનવંત છે. 
 

તાવંત્રક (ખેતી ભદદનીળ વહશત) વધકાયીઓનુ ંભાહશતી ત્રક -૧ 

ક્રભ વધકાયી/કભાચાયીનુ ં
નાભ   

શોદ્દો  ગાય 
ધોયણ  

ભોફાઆર નફંય 
ને આ-ભેઆર 

એડ્રેવ 

કૃ્ર.ભ.-૨૦૧૩ભા ંફજાલેર પયજ 

તાલકુો   જજલ્રો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
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ભશીરા કભાચાયીનુ ંભાહશતી ત્રક -૨ 

ક્રભ વધકાયી/કભાચાયીનુ ં
નાભ   

શોદ્દો  ગાય 
ધોયણ  

ભોફાઆર નફંય 
ને આ-ભેઆર 

એડ્રેવ 

કૃ્ર.ભ.-૨૦૧૩ભા ંફજાલેર પયજ 

તાલકુો   જજલ્રો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       

લાશનનુ ંભાહશતી ત્રક - ૩ 

ક્રભ લાશન ધયાલનાય 
વધકાયીનુ ં નાભ 

લાશનનો નફંય 
ને પ્રકાય 

એવી/નોન 
એવી 

ેટ્રોર /ડીઝર 
વચંાલરત 

ડ્રાઆલયનુ ંનાભ ને 
કંટેક્ટ નફંય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
      

નસુ્નાતક વલધ્માથીઓનુ ંભાહશતી ત્રક-૪ 

ક્રભ વલધ્માથીનુ ંનાભ એભએવવી/એભટેક/એભ
લીએવવી/ીએચડી 

વેભેસ્ટય વલમ ભોફાઆર 
નફંય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
      

 
                                                                             

                                                                             વલસ્તયણ વળક્ષણ વનમાભક      
નકર વવલનમ યલાના જાણ વારૂ: 

(૧) ભાન. કુરવતશ્રીના યશસ્મવલચલ4 અકૃય,ુ અણદં. 
(૨) વળંોધન વનમાભક ને નસુ્નાતક વલધ્માળાખાધ્મક્ષશ્રી4 અકૃય,ુ અણદં. 
(૩) કામાારક આજનેયશ્રી4 અકૃય,ુ અણદં. 

     (૪) કુરવલચલશ્રી, અ.કૃ.ય.ુ, અણદં. 
 

નકર વવલનમ યલાના તેભજ ભાહશતી ભોકરી અલા વારૂ: 
(૧) અચામાશ્રીઓ, કૃવકોરેજો (લંગ વાથે) /લેટયનયી કોરેજ/ ડયેી વામવં કોરેજ/પ્રવાય વળક્ષણ બલન/એગ્રી. 

ઇ ન્પોભેળન ટેકનોરોજી/ અઇએફીએભ/એગ્રી.એન્જી.એન્ડ ટેકનો,ગોધયા/ફુડ પ્રોવેવંગ ટેકનોરોજી એન્ડ 

ફામો એનજી અકૃય,ુ અણદં તયપ.  
 (ય) યવુનટ/વફ યવુનટના લડાશ્રીઓ અકૃય,ુ અણદં. 
(૩) વળંોધન લૈજ્ઞાવનક/કેન્રના લડા/કૃવ વળંોધન કેન્ર / વલસ્તયણ વળક્ષણ કેન્ર - યણેજ/ ધધંકુા/ વલયભગાભ/ 

નલાગાભ/ દેલાતજ/ધભાજ/ડયેોર/ખાધંા/ દેલગઢફાયીમા/દાશોદ/ ગોધયા/ડબોઇ/ 

લડોદયા/ઠાવયા/વાણદં/લવો/દેથરી/લેજરયુ/ભગંરબાયતી / એન.વી.પાભા,અણદં. 
 

 

 


