ccV[:8Fa,LXD[g8 VF[O V[U|F[ VF.P8LPVF.P;[g8Z OF[Z V[U|LS<RZ V[g0
CF[8L"S<RZcc
TF,LDGF[ lJQFI VG[ ;DIUF/M
;[lg§I B[TL 5Z 8]\SFUF/FGL TF,LD sTFP*q!ZqZ_Z_ YL TFP!Zq!ZqZ_Z_f
jIF5FZL WF[Z6[ BFW DX~D pUF0J]\ sTFPZ!q!ZqZ_Z_ YL TFPZ&q!ZqZ_Z_f
TF,LDG]\ DFwIDo VF[G,F.Gs,[SRZf VG[ VF[O,F.Gs5|FIF[lUS SFI"f

0F[P h[0P5LP 58[,
DFGP S],5lTzL
GS'I]4 GJ;FZL

0F[P ;LPS[P 8L\A0LIF
DFGP lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzL
GS'I]4 GJ;FZL

0F[P VFZPV[DP E]JF
DNNGLX lJ:TZ6 lX1F6XF:+L
lJPlXPlGzLGL SR[ZL4 GS'I]4 GJ;FZL

5|J[X 1FDTFo $_ TF,LDFYL"VF[
VF[G,F.G TF,LDDF\ HF[0FJF DF8[ GLR[GL ,LgS 5Z lS,S SZLG[ VZHL OF[D" EZL XSFX[P
https://forms.gle/fQnGczuJCa1sNi9S9

OF[D" EZJFGL K[<,L TFZLBo _Zq!ZqZ_Z_
GF[\Wo ;O/TF5}J"S TF,LD 5}6" SZGFZ TF,LDFYL"VF[G[ .v;8L"lOS[8 VF5JFDF\ VFJX[P

િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી, ન. ૃ . .ુ , નવસાર ની કચેર હઠળ કાયરત એ ો
આઈ. ટ . આઈ. ક

ૂલ ોપ આઉટ

ુ ાનો તથા
વ

લ ી તાલીમ આપી પગભર થવા કાયરત છે .
ડસે બર ૨૦૨૦ના
ુ ી સે
ધ

ુ તીઓને ૃ િષ
વ
ુ દા

ુ દા કોષ પૈક આગામી

થમ અઠવા ડયામાં તા. ૦૭/૧૨/૨૦૨૦ થી તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૦

ય ખેતી પર

ંુ કાગાળાની તાલીમ તથા ચોથા અઠવા ડયામાં તા.

૨૧/૧૨/૨૦૨૦ થી તા. ૨૬/૧૨/૨૦૨૦

ુ ી યાપાર ધોરણે ખા
ધ

િવષય પર તાલીમ ુ ં આયોજન કરલ છે . આ અ યાસ મોમાં
ઇ છતા ઉમેદવારો

વેશ માટ ુ ં િનયત અર

વેશ

મશ મ ઉગાડ ંુ
વેશ મેળવવા માટ

ફોમ તાર ખ ૦૨/૧૨/૨૦૨૦

ુ ીમાં https://forms.gle/fQnGczuJCa1sNi9S9 લક
ધ
શકાશે.

ે ે રોજગાર

ારા ઓનલાઇન ભર

ગેની વ ુ મા હતી મેળવવા માટ મો.નં. ૯૪૨૭૩ ૪૮૫૨૪ અને

૯૦૧૬૪ ૭૧૨૪૭ ઉપર સંપક કરવો. વહલા તે પહલાના ધોરણે ૪૦ તાલીમાથ ઓને
ુ ા- વ
ુ તીઓને
વ

વેશ મળવાપા

છે . ઉપરો ત અ યાસ મો ઓનલાઇન તેમજ

ઓફલાઈન ( ાયો ગક કાય ) શ ુ કરવામાં આવનાર છે ,
જોડાઈ તે માટ
કરવામાં આવે છે .

ૂ ો
માં જોડાવા માટ ખે ત

િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી ડૉ. સી. ક. ટ બડ યા

ારા અપીલ

