
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ર્ ી રરસર્ચ ફાઉન્ડેશન, ગાાંધીનગર 

વન સાંશોધન સાંકુલ, અક્ષરધામ પાસ,ે ‘જ’ રોડ,૩૦ ગાાંધીનગર. 
 

 

 

 

 

 

મમામ 
વેબસાઇ્: www.forests.gujarat.gov.in, ફોન નાં. 
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   ગુજરાત ફોરેસ્ટ ર્ ી રરસર્ચ ફાઉન્ડેશન વન અને પર્ાચવરણ વવભાગ, ગુજરાત સરકાર હેઠળ 
કામ કરતી  એક સ્ટવાર્ત્ત સંસ્ટથા છે જ ેવન અને વન્ર્ જીવના ક્ષેત્રમાં સંશોધન  અભ્ર્ાસો 
હાથ ધરે છે. સંશોધન સંસ્ટથાઓ/ રુ્વનવવસચ્ી/ વવષર્માં કામ કરતાં  
એન.જી.ઓ/સરકારી સંસ્ટથાઓ કે જમેની પાસે વન અને વન્ર્જીવ વવષર્નંુ તાંવત્રક જ્ઞાન 
હોર્ તેવા  પાસેથી  વષચ ૨૦૧૭ -૧૮ ના  સંશોધન  અભ્ર્ાસો  મા્ે  પ્રોજકે્્ પ્રપોઝલ 
આવકારે છે. વ્ર્વક્તગત કોઈએ એપ્લાર્ કરવુ નહી. આ બાબતે સશંોધનના વવષર્ો 
પ્રપોઝલ બનાવવા મા્ેનંુ માળખુ વન વવભાગની વેબસાઈ્ 
https://forests.gujarat.gov.in/ થી ડાઉનલોડ કરી શકશો અથવા નીર્ેના સરનામે 
દશાચવેલ કર્ેરીથી મેળવી શકશો. તૈર્ાર કરેલ પ્રપોઝલની  સોફ્્કોપી 
directorgfrf@gmail.com  અને તેની નકલ apccfrtgs@gmail.com  ઉપર   મેઇલ   દ્વારા 
અને  હાડચ  કોપી તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ સાજં ે ૬:૦૦ કલાક અથવા તે પહેલા 
મોકલવાની રહેશે. વનર્ામકશ્રી, ગુજરાત ફોરેસ્ટ ર્ ી રરસર્ચ ફાઉન્ડેશન, અક્ષરધામ પાસે, 
‘જ ’રોડ, સેક્ર-૩૦, ગાંધીનગર -382020, ગુજરાત, ફોન નંબર (079) 23260901, 
23260900  
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   Gujarat Forestry Research Foundation  
 Van Sanshodhan Sankul Opp. Akshardham, ' J' Road,   

Sector 30, Gandhinagar. 
    Gujarat Forestry Research Foundation is an autonomous body under Forest and 

Environment Department, Government of Gujarat and its main mandate is to promote 

research activities in the field of Forestry and Wildlife in Gujarat State. The 

research/study proposals are invited from the research institutes/ universities/ 

experienced NGOs/ Government Organizations having technical expertise in the field 

of forestry and wildlife for the year 2017-18.Individuals may not apply.  Further 

details viz., research topics and format for submitting the proposals may either be 

downloaded from website https://forests.gujarat.gov.in/ or collected from the office 

mentioned hereunder. The soft copy of proposals (MS Word file) should be submitted 

via mail to directorgfrf@gmail.com, copy to apccfrtgs@gmail.com   followed by hard 

copy on or before Dt. 22-09-2017 up to 6: 00 pm.  The Director, Gujarat Forestry Research 

Foundation, Opp. Akshardham, ' J' Road, Sector 30, Gandhinagar - 382020, Gujarat, 

Ph. No. (079), 23260901, 23260900. 
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