
  વળંોધન લૈજ્ઞાનનક (સકૂી ખેતી), સકૂી ખેતી વળંોધન કેન્દ્ર, 
જૂનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, તયઘડીમા, તા., જી. યાજકોટ. 

 

લચંાણેરીધાાઃવળંોધન નનમાભકશ્રી,જૂનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી,જૂનાગઢના ત્ર જા.ન. જુકૃય/ુવનંન/લશટ-૧/૧૦૬૯૧-૯૨/૨૦૧૬, તા. ૬-૧૦-૨૦૧૬  

-:લોક-ઇન-ઇન્ટયવ્ય:ુ-  
જૂનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જૂનાગઢના નનમતં્રણ શઠેની આ કચેયીભા ંભજુંય થમેર મોજનાભા ંનીચેની નલગતે 
કાભ ચરાઉ ધોયણે, મદુતી વભમ ભાટે જગ્માઓ બયલા નનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોને નનમત 
તાયીખે અને વભમે શાજય યશલેા આભનંત્રત કયલાભા ંઆલે છે. 
ઇન્ટયવ્ય ુતાયીખ : ૨૦-૧૦-૨૦૧૬. 
ઇન્ટયવ્યનુ ુ\ સ્થ:સકૂી ખેતી વળંોધન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી,તયઘડીમા, તા., જી. યાજકોટ. 
ખાવ નોંધ :-નનમત અયજી ૫ત્રક જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢની લેફ વાઇટ :www.jau.in યથી ડાઉનરોડ 
કયલાનુ ં યશળેે. જે ઇન્દ્ટયવ્યનુા દદલવે વલાયે ૯-૦૦ થી ૧૦-૦૦ કરાક સધુીભા ંઆધાય વશ જભા કયાલલાનુ ં યશળેે, 
ત્માયફાદ કોઇ અયજી ૫ત્રક સ્વલકાયલાભા ંઆલળે નશીં. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

મોજનાનુ ંનાભ:    Recycling of organic Waste for Sustainable Soil Productivity under Dryland Agriculture   
               Targhadia 

જગ્માનુ ંનાભ : JUNIOR  RESEARCH  FELLOW   (જુનીઅય  દયવર્ચ પેરો) 

જગ્માની વખં્મા : ૧ (એક) 

(વળંોધન લજૈ્ઞાનનક (સકૂી ખતેી)મખુ્મ સકુી ખતેી જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, તયઘડીમાની 
 કર્યેી ભાટેેઃ ૧ (એક જગ્મા)       

ળકૈ્ષણણક રામકાત : B.Sc.(Agri.) / B.sc.in Basic Science (Chemistry/Microbiology preferable) 
ઉંભય લચ   : ૩ લચથી લધ ુનશીં.  

ભશનેતાણુ ં : રુા.૧ય૦૦૦/- દપકવ + ૧૦ ટકા ઘયબાડું 
મોજનાનો અંદાજીત 
વભમ 

: તા.૩૧-૩-ય૦૧૭ સધુી અથલા મોજનાની મદુત સધુી,ફ ેભાથંી જે લશલેુ ંશોમ ત્મા ંસધુી. 

મોજનાનુ ંનાભ:   Agricultural  Demonstration activities in SSP command area Ph-II, B.H. 18005-15  
જગ્માનુ ંનાભ : AGRI ASSISTANT    (કૃન ભદદનીળ) 

જગ્માની વખં્મા : ૨ (ફ)ે 

(વશ વળંોધન લજૈ્ઞાનનકશ્રી(કાવ), કાવ વળંોધન કેન્દ્ર,,જુ.કૃ.ય.ુ, કુકડા, જજ.સયેુન્દ્રનગયની કર્યેી ભાટેેઃ ૨(ફ ેજગ્મા) 
 

ળકૈ્ષણણક રામકાત : B.Sc.(Agri.) / B.Tech.(Agri.Engg.)/Polytechnic/Diploma in  Agriculture   

ઉંભય લચ   : ૩ લચથી લધ ુનશીં.  

ભશનેતાણુ ં : રુા.૮૦૦૦/- દપકવ + ૧૦ ટકા ઘયબાડું 
મોજનાનો અંદાજીત 
વભમ 

: તા.૩૧-૩-ય૦૧૭ સધુી અથલા મોજનાની મદુત સધુી,ફ ેભાથંી જે લશલેુ ંશોમ ત્મા ંસધુી. 



               ઉય મજુફની ળકૈ્ષણણક રામકાત ધયાલતા ઉભદેલાયોએ તભેની જન્દ્ભ તાયીખ,જાનત, ળકૈ્ષણણક રામકાત, અનબુલ લગેયેના અવર 
પ્રભાણત્રો તથા પ્રભાણણત કયેર પ્રભાણત્રોની નકરોના વટે વાથ ે નનમત પોભચ બયીન ેભૌણખક ઇન્દ્ટયવ્ય ુભાટે નનમત તાયીખ ેઅન ેવભમ ેવલખર્ ે
શાજય યશલેાનુ ંયશળે.ે અનાભત લગચના અને ભદશરા ઉભદેલાયોન ેઉરી લમભમાચદાભા ંનાભ. વયકાયશ્રીના નનમભો મજુફ છુટછાટ આલાભા ંઆલળ.ે  

 
 વદયહુ નનભણુકં પકત કાભર્રાઉ ધોયણ ેકોન્ર્ટાકટ ફઇેઝથી, પ્રોજેકટની મદુત યુતી જ કયલાની છે. આ મોજનાભા ંનનભણુકં ાભેર 

ઉભદેલાયન,ે યનુનલનવિટી કામભી કભચર્ાયી તયીકે નનભણુકં આલા ફધંાતી નથી તથા ઉભદેલાય નનભણુકં ભળ્મેથી, યનુનલનવિટી કભચર્ાયી તયીકે શકક 
દશવવો ભેલલા કોઇ૫ણ પ્રકાયનો દાલો કયી ળકળ ેનશીં. આલી નનભણુકં ાભનાય ઉભદેલાયન ેમોજનાની મદુત યુી થમથેી અથલા નનભણુકં કયનાય 
અનધકાયી તયપથી ગભ ેત્માયે આ વલેાભાથંી કોઇ૫ણ જાતની નોટીવ કે લતય આપ્મા લગય છુટા કયી ળકાળ.ે 

 

 
          વળંોધન લજૈ્ઞાનનક (સકૂી ખતેી) 
             જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી 

            તયઘડીમા 
જા.ન.ંજુકૃય/ુસખુવેકેં/એવટા-૩/૨૮૦૯-૨૮૧૫/ય૦૧૬, 
તયઘડીમા, તા.૧૦-૧૦-ય૦૧૬. 
નકર વનલનમ યલાનાેઃ-  
૧: ભાનનીમ કુરનતશ્રીના યશવમ વણર્લશ્રી, જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢ. 
ય: કુરવણર્લશ્રી, જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢ./કૃન યનુન. વયદાયકૃનનગય / આણદં / નલવાયી. 
૩: વળંોધન નનમાભકશ્રી, જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢ. 
૪: આર્ામચશ્રી, કૃન ભશાનલધારમ, જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢ. 
: ડામયેકટયશ્રી, આઇ.ટી.વરે, જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢ. – જુ.કૃ.ય.ુની લફેવાઇટ ઉય મકુલા નલનતંી વશ.  
૬: કામચલાશક વરં્ારકશ્રી (કૃન), વયદાય વયોલય નભચદા નનગભ રી., ગાધંીનગય. 
૭: આ યનુનલનવિટીના દયેક કર્યેીલડાશ્રીઓ તયપ: જાણ તથા ફશોી પ્રનવધ્ધધ અથ.ે  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

     વળંોધન લૈજ્ઞાનનક (સકૂી ખેતી), સકૂી ખેતી વળંોધન કેન્ર, 
જૂનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી , તયઘડીમા, તા., જી. યાજકોટ 

લોક ઇન ઇન્દ્ટયવ્ય ુભાટેનુ ંઅયજી ૫ત્રક(તા.૨૦-૧૦-ય૦૧૬ અન્દ્લમે) 

જગ્માનુ ંનાભ: Junior Research Fellow(B.H.12025) 

૧. અયજીકતાાન ુ ંપયેુરુ નાભ o અટક       નાભ          નતા/નતનુ ંનાભ 

  

 

ય. શારનુ ંવયનામુ ં o  

 

ીન કોડ ન.ં : 
પોન/ભોફાઇર ન.ં: 

૩. જન્ભતાયીખ આંકડાભા ં: 
ઉંભય (તા.૨૦-૧૦-ય૦૧૬ ના યોજ) 

o તાયીખ : 

ઉંભય : લા..........  ભાવ.......... દદલવ......... 

૪. જાનત:અન.ુજાનત/અન.ુજનજાનત/ળા.ળૈ.૫.લગા/ળા.ખો.ખા/ંવાભાન્મ લગાના 

છે?(જે શોમ તે સ્ષ્ટ દળાાલવુ ંતથા અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ આધાયો 
જોડલા) 

o  

૫. ળૈક્ષણણક રામકાત અંગેની ભાદશતી : પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણત નકર વાભેર કયલી પયજીમાત યશળેે. 
 ક્રભ ૫યીક્ષાનુ ંનાભ યનુનલનવિટી/વસં્થાનુ ંનાભ ૫યીક્ષા ાવ 

કમાાન ુ ંલા 
ભેલેર લગા/ 
  /ગે્રડ/ટકા 

નલમ 

મખુ્મ ગૌણ 

૧ ય ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧       

ય       

૩       

૪       

૬. અનબુલની નલગત : 

 ક્રભ અનબુલલાાશોદૃાન ુ ંનાભ કમા ંથી કમા ંસધુી 
 

કુર અનબુલ ેઢી/કં૫ની/ 
ઓગેનાઇઝેળનની નલગત 

    લા ભાવ દદલવ  

!        

Z        

#        

૭. અન્મ ળૈક્ષણણક વપતા અથલા નલનળષ્ટતા જો કોઇ શોમ તો :- 
 

: ફાશેંધયી : ઉયોકત તભાભ નલગતો વપંણૂા વાચી છે, જેભા ંકોઇણ પ્રકાયની ભરુનો અલકાળ નથી, આભ છતા ંતે 
ૈકીની કોઇ ભાદશતી ખોટી પયુલાય થામ કે અવર પ્રભાણત્ર વાથે ચકાવતા નલવગંતતા ઉબી થામ તો ભાયી 
ઉભેદલાયી/વદંગી/નનભણુકં ’’ યદ’’ થલાને ાત્ર યશળેે, જે અંગે હું કોઇણ પ્રકાયનો દાલો કયી ળકીળ નદશ. 
 
 

સ્થ: તયઘડીમા 
તાયીખ : ૨૦-૧૦-ય૦૧૬.      
 
 

ઉભેદલાયનુ ંનાભ તથા વશી: 
વવવશીવD[NJFZG]\ GFD TYF 

;CL ov 

 

ઉભેદલાયનો 
તાજેતયનો 
પોટોગ્રાપ 



 
 

 

     વળંોધન લૈજ્ઞાનનક (સકૂી ખેતી), સકૂી ખેતી વળંોધન કેન્ર, 
જૂનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી , તયઘડીમા, તા., જી. યાજકોટ 

લોક ઇન ઇન્દ્ટયવ્ય ુભાટેનુ ંઅયજી ૫ત્રક(તા.૨૦-૧૦-ય૦૧૬ અન્દ્લમે) 

જગ્માનુ ંનાભ: AGRI ASSISTANT(B.H. 18005-15) 

૧. અયજીકતાાન ુ ંપયેુરુ નાભ o અટક       નાભ          નતા/નતનુ ંનાભ 

  
 

ય. શારનુ ંવયનામુ ં o  

 

ીન કોડ ન.ં : 
પોન/ભોફાઇર ન.ં: 

૩. જન્ભતાયીખ આંકડાભા ં: 
ઉંભય (તા.૨૦-૧૦-ય૦૧૬ ના યોજ) 

o તાયીખ : 

ઉંભય : લા..........  ભાવ.......... દદલવ......... 

૪. જાનત:અન.ુજાનત/અન.ુજનજાનત/ળા.ળૈ.૫.લગા/ળા.ખો.ખા/ંવાભાન્મ લગાના 

છે?(જે શોમ તે સ્ષ્ટ દળાાલવુ ંતથા અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ આધાયો 
જોડલા) 

o  

૫. ળૈક્ષણણક રામકાત અંગેની ભાદશતી : પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણત નકર વાભેર કયલી પયજીમાત યશળેે. 
 ક્રભ ૫યીક્ષાનુ ંનાભ યનુનલનવિટી/વસં્થાનુ ંનાભ ૫યીક્ષા ાવ 

કમાાન ુ ંલા 
ભેલેર લગા/ 
  /ગે્રડ/ટકા 

નલમ 

મખુ્મ ગૌણ 

૧ ય ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧       

ય       

૩       

૪       

૬. અનબુલની નલગત : 

 ક્રભ અનબુલલાાશોદૃાન ુ ંનાભ કમા ંથી કમા ંસધુી 
 

કુર અનબુલ ેઢી/કં૫ની/ 
ઓગેનાઇઝેળનની નલગત 

    લા ભાવ દદલવ  

!        

Z        

#        

૭. અન્મ ળૈક્ષણણક વપતા અથલા નલનળષ્ટતા જો કોઇ શોમ તો :- 
 

: ફાશેંધયી : ઉયોકત તભાભ નલગતો વપંણૂા વાચી છે, જેભા ંકોઇણ પ્રકાયની ભરુનો અલકાળ નથી, આભ છતા ંતે 
ૈકીની કોઇ ભાદશતી ખોટી પયુલાય થામ કે અવર પ્રભાણત્ર વાથે ચકાવતા નલવગંતતા ઉબી થામ તો ભાયી 
ઉભેદલાયી/વદંગી/નનભણુકં ’’ યદ’’ થલાને ાત્ર યશળેે, જે અંગે હું કોઇણ પ્રકાયનો દાલો કયી ળકીળ નદશ. 
 

સ્થ: તયઘડીમા 
તાયીખ : ૨૦-૧૦-ય૦૧૬.      

 

 
 

ઉભેદલાયનુ ંનાભ તથા વશી: 
વવવશીવD[NJFZG]\ GFD TYF 

;CL ov 

 

ઉભેદલાયનો 
તાજેતયનો 
પોટોગ્રાપ 


