
 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠઃ અમદાિાદ – ૩૮૦૦૧૪ 
જાહરેાત ક્રમાાંક – ૦૨-૨૦૧૯-૨૦ 

WALK - IN - INTERVIEW 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સાંચાલિત કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અંભેટી, તા. કપરાડા, જી. િિસાડ ખાતે નેશનિ 
ઇનોિેશન્દ્સ ઓન ક્િાયમેન્દ્ટ રેસીિીયેન્દ્ટ એગ્રીકલ્ચર - નીકરા (NICRA) પ્રોજેકટ હઠેળ િિષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે 
સીનીયર રીસચષ ફેિો (SRF) - ૧ ની તદ્દન હાંગામી ધોરણે જગ્યા માટે નીચે દશાષિેિ િાયકાત મજુબ 
જરૂરીયાત છે. યોગ્યતા ધરાિતા ઉમેદિારોન ેનીચે દશાષિેિ સ્થળ અને સમયે અસિ પ્રમાણપત્રો તથા તેની 
નકિ સાથે રૂબરૂ મિુાકાત માટે વનયત કરેિ અરજી પત્રક સાથે સ્િ ખચ ેઉપસ્સ્થત રહિેા જણાિિામાાં આિે 
છે.  
 

અ.ન.ં જગ્યાન  ંનામ  શૈક્ષણિક લાયકાત માસિક વેતન 
રૂ.  

તારીખ, િમય અને સ્થળ 

૧.  સીનીયર રીસચષ ફેિો 
(SRF) - ૧ 

માન્દ્યતા મેળિિે 
વિશ્વવિદ્યાિયમાાંથી 
M.Sc. (Agriculture) 

ની પદિી  

રૂ. ૨૫,૦૦૦/- તા. ૨૭-૦૫-૨૦૧૯ 

સમય- સિારે ૧૧.૦૦ કિાકે  

સ્થળ.- કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
અંભેટી, િાયા-િાપી, તા. 
કપરાડા, જી. િિસાડ 

 
 
 

(ડૉ. ભરત જોશી) 

ઈ.કુિસલચિ 

 

તા.૧૫-૦૫-૨૦૧૯ 
નોંધઃ-  રૂબરૂ મિૂાકાત સમયે આ સાથે સામેિ વનયત કરેિ અરજીપત્રક સાંપણૂષ ભરી સમયસર હાજર રહિેાનુાં 

રહશેે.  
 



ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ: અમદાિાદ-380014 

જાહરેાત ક્રમાાંક  02-2019-20 WALK - IN - INTERVIEW 
1. ઉમદેિારી કરેિ જગ્યાનુાં નામ:                                                                                                                                                                                  
2. ઉમદેિારનુાં પરુૂ નામ:                                                                                                                                                                                                                       

3. જન્દ્મ તારીખ:  ___________________________________   િિષ: __________________    માસ:                                                                       

4. પત્રવ્યિહારનુાં સરનામુાં :__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ફોન નાં. :                                                                                                      

5. િિૈાહહક દરજો:  _________________________________________________________________________________________ 

6. માતભૃાિા:___________________ અન્દ્ય ભાિા જાણતા હોય  તો:   1.______________________  2.____________________          

7.  શકૈ્ષલણક િાયકાત: 

ક્રમ પદિીનુાં નામ વિશ્વવિદ્યાિયનુાં નામ મખુ્ય વિિય િિષ ટકા િગષ 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

8. સિેા બજાિિે સાંસ્થાનો અનભુિ:- 
ક્રમ હોદાનુાં નામ સાંસ્થાનુાં નામ માવસક પગાર સિેાની મદુત 

તારીખ સાથે 
કામનો પ્રકાર કુિ સિેાના િિષ 

       1  
 

     

  2  
 

     

  3  
 

     

9. કમ્પ્યટુર તાિીમિીધેિ હોય તો તનેી વિગતઃ- 
ક્રમ કોિષનુાં નામ તાિીમનો સમય ગાળો તાિીમના િિષ 
1    

2    

 

10. અન્દ્ય વિગત હોય તો 
ત:ે_________________________________________________________________________________            

ઉપર જણાિિે મારી સઘળી વિગતો સત્ય હકીકત છે. જો મન ે કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અંભટેી ખાત ેનીકરા પ્રોજેક્ટમાાં વનયત 
િતેનના ધોરણ ેસિેક તરીકે પસાંદ કરિામાાં આિશે તો હુાં વિદ્યાપીઠના વનયમો તમેજ ધ્યયેો પ્રમાણે વશસ્તપિૂષક અમિ કરીશ 
અન ેવિદ્યાપીઠ જે પણ વનયમોનો સધુારો િધારો કરશ ેત ેમાન્દ્ય રહેશ ેજેની િખેીત બાાંહધેરી આપ ુછુ અન ેઆ જગ્યા ભવિષ્યમાાં  
કાયમી થિાની નથી ત ેહુાં જાણુાં છુાં. 

પ્રમાિપત્રો ણિડાિ કરવાના:- 
1. સ્કૂિ િીિીંગ સટીહફકેટની નકિ   
2. જણાિિે શકૈ્ષલણક િાયકાતના તમામ પ્રમાણપત્રોની નકિ 
3. જણાિિે અનભુિનાાં તમામ પ્રમાણ પત્રોની નકિ   
4. બાયોડેટા હોય તો સામિે કરિો 
તા.     -    -2019 (સમય –             કિાકે)                                                               અરજદારની સહી 
 


