
 
 
 

डॉ. ऩजंाफयाल देळभखु कृऴी वलद्माऩीठ, अकोरा 

* प्रलेळ वूचना * 
‘वऩक वंयषण ल कृऴी ननवलष्ठा व्मलस्थाऩन’ ऩदवलका 

प्रलेळ ऩात्रता - १० ली उत्तीणण   अभ्मावकें द्राची प्रलेळ षभता – ६० प्रनत तुकडी 
 

ऩयलानाधायक कृऴी ननवलष्ठा वलके्रतमाांकारयता ऩयलाना नुतनीकयणावांफांधी ‘वऩक वंयषण ल कृऴी ननवलष्ठा व्मलस्थाऩन’ मा 
एक लऴीम ऩदवलका अभ्मावक्रभाच्मा ळैषणणक लऴष २०२०-२१ कयीता वलद्माऩीठ वांरग्ननत खारीर अभ्मावकें द्रालय प्रलेळ प्रक्रक्रमा 

याफवलरी जात  आशे. 
 

१. ककटकळास्त्र वलबाग डॉ. ऩंदेकृली, अकोरा;  २. श्री. वभथण कृऴी भशावलद्मारम, देऊऱगाल याजा; ३. स्लाभी वललेकानंद कृऴी 
भशावलद्मारम, हशलया आश्रभ; ४. कृऴी भशावलद्मारम, उभयखेड; ५. याजश्री ळाशू भशायाज कृऴी व्मलवाम व्मलस्थाऩन भशावलद्मारम, वडक 
अजुणनी (जज. गोंहदमा); ६. केलरयाभजी शयडे कृऴी भशावलद्मारम, चाभोळी (गडचचयोरी); ७. डॉ. याजेंद्र गोडे कृऴी भशावलद्मारम, फुरढाणा; ८. 
वललेकानंद कृऴी व्मलवाम व्मलस्थाऩन भशावलद्मारम हशलया (जज. फुरढाणा); ९. श्री. शळलाजी उद्मानवलद्मा भशावलद्मारम, अभयालती; १०. 
कृऴी भशावलद्मारम, रयवोड (लाळीभ); 

 

 प्रलेळ अजाषचे प्रारूऩ ल भाहशती ऩगु्ततका वलद्माऩीठाच्मा http://www.pdkv.ac.in मा वांकेततथऱालय हद. ३०.०९.२०२० ऩावून उऩरब्ध शोतीर. 
अजष तलीकायण्माची अांनतभ तायीख १५.१०.२०२० आशे.  

 प्रलेळुच्छुक उभेदलायाांनी ऩणूषऩणे बयरेरे अजष कागदऩत्रावश उभेद्लायाच्मा ऩवांतीच्मा अभ्मावकें द्रालय कामाषरमीन लेऱेत वादय कयाले  
 उभेदलायाने अजाषवोफत अरीकडच्मा काऱातीर दोन ऩावऩोर्ष वाईझ यांगीत छामाचचते्र (पोर्ो) ल अजाषचे ळुल्क म्शणून रू. ५००/- (रु. ऩाचळे 

पक्त) चा ‘ननमतं्रक डॉ. ऩदेंकृली, अकोरा’ माांचे नाले काढरेरा धनाकऴष (डडभाांड ड्राफ्र्) जोडून वांफचधत अभ्मावकें द्रालय हद. १५.१०.२०२० ऩमतं 
वादय कयणे अननलामष आशे.  

 ऩात्र अजांभधनू इमतता १० ली च्मा र्क्केलायीनवुाय गुणलतता मादी तमाय करून प्रलेळ प्रक्रक्रमा याफवलरी जाईर.  
 ननलड झारेल्मा उभेदलायाांची वूची वांफचधत अभ्मावकें द्राच्मा कामाषरमीन वूचना परकालय तवेच वलद्माऩीठ वांकेततथऱालय फघालमाव मभऱेर. 

मावाठी कुठल्माशी प्रकायचा ऩत्रव्मलशाय केरा जाणाय नाशी.     
 ननलड झारेल्मा उभेदलायानी एक क्रकश्त प्रलेळाचे ळुल्क रू. ५०,०००/- (रुऩमे ऩन्नाव शजाय पक्त) प्रलेळाचे लेऱेवच जभा कयाले. मावाठी ‘ननमतं्रक डॉ. 

ऩदेंकृली, अकोरा’ माांचे नाले काढरेरा रू. ५०,०००/- चा याष्रीमकृत फँकेचा धनाकऴण  ( डडभांड ड्राफ्ट) प्रलेळाचे हठकाणी जभा करून प्रलेळ ननग्श्चत 
कयाला.  

 

 

       वलबाग प्रभुख             कुरवचचल 
       ककटकळास्त्र वलबाग         डॉ. ऩंदेकृली, अकोरा 
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