નિયામક નિદ્યાર્થી કલ્યાણિી કચેરી
નલવાયી કૃષ યુષનલષવિટી
નલવાયી-૩૯૬૪૫૦

લંચાણે: નોરેજ કન્વોર્ટિમભ ઓપ ગુજયાત (કેવીજી), અભદાલાદના ત્ર ક્રભાંક કેવીજી/૨૦૨૦-૨૧/
૨૦૬, તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦

ઇ-પરરપત્ર
ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યાજ્મભાં આલેરી ભાન્મ યુષનલષવિટીઓભાં ી.એચડી.
ર્ડગ્રીનો અભ્માવ કયતા ષલદ્યાથીઓને આષથિક વશામ ુયી ાડલા ભાટે “ળોધ” (Scheme Of
Developing High quality research) મોજના ળરૂ કયલાભાં આલેર છે . આ મોજના અંતર્ગત
સ્કૃટીની કષભટી દ્વાયા ભંરુય કયલાભાં આલેર ળોધ મોજનાના રાબાથી ષલદ્યાથીઓની જાશેયાત
અને સ્ટાઇેંડ ષલતયણ ભાટે તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ને ભંર્લાયના યોજ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે
ભાન. મુખ્મભંત્રીશ્રીની અધ્મક્ષતાભાં લેફીનાયનુ આમોજન કયલાભાં આલેર છે . આ કામગક્રભભાં
ષલષલધ પેકલ્ટી ડીન, તભાભ ષલબાર્ોના અધ્મક્ષ અને પેકલ્ટી ભેમ્ફવગ, ળોધ મોજનાના નોડર
ઓર્પવય, તભાભ ી.એચ.ડી. ભાર્ગદળગકોને આ વાથે જોડેર ત્રભાં દળાગલેર ભીટીંર્ લરિંકની
ભદદથી ઉસ્સ્થત યશેલા જણાલલાભાં આલે છે .
લધુભાં, ષલષલધ ષલમોભાં ી.એચડી. કક્ષાએ અભ્માવ કયતા ષલદ્યાથીઓને પેવબુક
લરિંકની ભદદથી આ કામગક્રભભાં જોડાલા ભાટે જણાલલાભાં આલે છે .
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જા.નં.નકૃય/
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦

નિયામક
નિદ્યાર્થી કલ્યાણ
િિસારી કૃનિ યનુ િિનસિટી
િિસારી
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Meeting number: 166 280 0589
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FB
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