
 

 

 

નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી 
નલવાયી  

   

 સ્નાતક કક્ષા (ફી-ગ્રુ) ભાટે  ફી.એવવી. (એગ્રીકલ્ચય), ફી.એવવી. (શોટીકલ્ચય), ફી.એવવી. (પોયેસ્રી), ફી. ટેક. (ફામોટેકનોરોજી)  

નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, નલવાયીનો વાતભો અને અંષતભ રુફરુ પ્રલેળ કામયક્રભ  
          નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટીના  સ્નાતક કક્ષા(ફી-ગ્રુ)ના અભ્માવક્રભો અંતગયત ફી.એવવી. ( એગ્રીકલ્ચય), ફી.એવવી. (શોટીકલ્ચય) ,  ફી.એવવી. 
(પોયેસ્રી) તથા ફી. ટેક. (ફામોટેકનોરોજી)   ભાટે છઠા યાઉન્ડના અંતે  નીચે મજુફની  ખારી યશરે ફેઠકો ઉય વાતભા અને  અંષતભ 
ઓપરાઈન યાઉન્ડ ભાટે  રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ દ્વાયા પ્રલેળ પ્રકકમા તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૯ ના યોજ સ્લાભી  ષલલેકાનદં શોર , અસ્ી  ફાગામત-લ-લનીમ 
ભશાષલઘારમ, નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, નલવાયી ખાતે શાથ ધયલાભા ંઆલળે. આ અંગેની ભેયીટ રીસ્ટ  લેફવાઈટ www.b.gsauca.in તેભજ 
www.nau.in  ઉય મકૂલાભા ંઆલેર છે. જેને ધ્માને રઈ કાઉન્વેલરિંગ ભાટે ફોરાલલાભા ંઆલેર ષલધાથીઓને તેભના જરુયી અવર પ્રભાણત્રો/ 
પ્રભાલણત નકરો, પ્રલેળ ભાટે શલે્ વેન્ટય ખાતે ચકાવણી કયાલેર ઓનરાઈન પોભયની નકર વાથે કાઉન્વેલરિંગ વભમ કયતા ૩૦ ભીનીટ લશરેા 
પયજીમાતણે રુફરુ અચકૂ શાજય યશલેા આથી જાણ કયલાભા ંઆલે` છે.  
          રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ દયમ્માન પ્રલેળાત્ર ઠયતા ષલધાથીઓએ જો અગાઉના યાઉન્ડભા ંષનમભોનવુાય પી બયેર શોમ તો તેભણે બયેર પીનુ ં
અવર ચરણ યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. જ્માયે રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ દયમ્માન પ્રલેળ ભેલતા નલા ષલધાથીઓએ ષનમત પી પ્રલેળ વભમે જ કોરેજ ખાતે  
પી બયલાની યશળેે. પી નશીં બયનાયને પ્રલેળ આોઆ યદ્દ થળે. જેની ખાવ નોંધ રેલી.  

          ષનમત વભમભા ંરુફરુ કાઉન્વેલરિંગભા ંષનમત વભમે અને તાયીખે ઉસ્સ્થત ન યશનેાય ષલધાથીઓ એડભીળન ભાટે ફાદભા ંશક્ક દાલો કયી 
ળકળે નશીં. રુફરુ કાઉન્વેલરિંગના કદલવ સધુીભા ંજે તે કોરેજભા ંષલધાથીના પ્રલેળ યદ્દ કયલાને રીધે અથલા કોઈણ કાયણવય ખારી ડતી 
જ્ગ્મા ય જે તે વભમે જ કાઉન્વેલરિંગના ષનમભોનવુાય પ્રલેળ આલાભા ંઆલળે.  

રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ કામયક્રભ 

 (સ્થ: સ્લાભી  ષલલેકાનદં શોર, અસ્ી  ફાગામત -લ-લનીમ ભશાષલઘારમ,  
નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, નલવાયી) 

રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ ભાટે ફોરાલેર ઉભેદલાયોના ક્રભ નફંય/ભેયીટ ક્રભાકં તથા ઉરબ્ધ ફેઠકો (કૌંવભા)ં નીચે પ્રભાણે દળાયલેર છે.     
Name of the College Time કાઉન્વેલરિંગ ભાટે ફોરાલેર ઉભેદલાયોના ક્રભ ન.ં તથા (ઉરબ્ધ ફેઠકો) 

General EWS SC ST SEBC Other 

Board 

PH Ex 

Serviceman 

 

DATE : 17/10/2019 
 

College of Agriculture, Waghai 09.30 Hrs  1 to  450 

 (8) 

1 to 120 

(3) 

- 1 to 50 

 (1) 

- - - - 

ASPEE College of Horticulture & 

Forestry, Navsari  (Horticulture) 

10.30 Hrs  1 to 60 

(1) 

- 1 to 100  

(1) 

1 to 200 

(3) 

1  to 400  

(4) 

1 to 90 

(2) 

  

Aspee  Shakilam Biotechnology 

Institute  

11.30 Hrs  1 to 600 

(6) 

1 to 100 

(1) 

1 to 100 

(2) 

1 to 50  

(1) 

1 to 1000 

(10) 

1 to 18 

(2) 

- - 

ASPEE College of Horticulture & 

Forestry, Navsari  (Forestry)  

14.00 Hrs  1 to 2400 

(2૩) 

 1 to 663 

(7) 

1 to 217  

(2) 

1 to 289 

(1) 

1  to 1250  

(9) 

- - - 

 

ખાવ નોંધ :-પી ચેક/ ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી સ્લીકાયલાભા ંઆલળ નશી. 
* ઉયોક્ત પ્રલેળ ષલધાથીઓને ઉરબ્ધ ખારી ફેઠકો ઉય પક્ત ભેયીટ આધાયે જ આલાભા ંઆલળે. 
* રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ ભાટે ફોરાલલાભા ંઆલેર તભાભ ઉભેદલાયોને પ્રલેળ ભળે જ તે અંગેની ખાતયી પ્રલેળ વષભષત આતી નથી અને ષલધાથીઓએ સ્લખચે  
  રુફરુ કાઉન્વેલરિંગ ભાટે આલલાનુ ંયશળેે. 
* ઉયોક્ત કામયક્રભ તથા વભમભા ંપેયપાય થળે તો તેની ષલગતો શલે પક્ત લેફવાઈટ ઉય જાશયે કયલાભા ંઆલળે. જેથી ષલધાથીઓ/લારીઓને કાઉન્વેલરિંગભા ં 
  આલતા શરેા લેફવાઈટની ષલગતો ચકાવી રેલા જાણ કયલાભા ંઆલે છે.  
 
   

તા.   ૧૪/૧૦/૨૦૧૯                                                                                          કુરષતશ્રી નલવાયી કૃષ યષુનલષવિટી, નલવાયી 

http://www.b.gsauca.in/
http://www.nau.in/



