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આણદં કષૃ મષુનલર્સવટી 

આણદં- ૩૮૮ ૧૧૦ 

 

 

Sample Information Form 
 

 
  

Date o ______________                                                Sample No. o _____________  

                                                                               No. of Samples o _____________ 

   
Name & Address       o         _____________________________________________  

 

sGFD TYF ;ZGFD]\f                         _____________________________________________ 
 

               ___________________________________________________ 
                                                                                                       

                                                                                                         PIN o  

Phone sOMGf             o               ____________________ 
  

Sample type sGD]GFGM 5|SFZf o   Soil / Plant / Water / Effluent / Manure / Fertilizer  
  
 

Sample Group  o   Farmer            Other                      
 

Elements to be analyzed s5'yYSZ6 SZJFGF TtJMf o 

(જે 5'yYSZ6 કયલાનુ ંશોમ તનેી ઉય √  ની ષનળાની કયો)    

 

Fe Cd Others 

Mn Co 1.____________ 

Zn Cr 2.____________ 

Cu Pb 3.____________ 

S Ni 4.____________ 

B   

        Signature s;CLf:_____________       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ભાઇક્રોન્મટુ્રીમન્ટ યીવર્ચ સ્કીભ (આઇ.વી.એ.આય.) 

આણદં કષૃ મષુનલર્સવટી 

આણદં- ૩૮૮ ૧૧૦ 

 

નભનુોઓના થૃક્કયણ ભાટનેા ષનમભો  

  

(૧) નભુનાઓનુજ પક્ત નીર્ે જણાલેર ૫રયભાણો ભાટેજ ૃથક્કયણ કયલાભાં આલળે આ ષવલામના નભૂનાઓ અને 

રયભાણો ભાટે ૃથક્કયણ કયલાભાં આલળે નષશ.  

જભીન / છોડ / ાણી / વેષન્િમ ખાતય / ખાતય 

રોશ  કેડષભમભ 

ભેંગેંનીઝ કોફાલ્ટ 

જવત  ષનકર 

તાંફુ  રેડ 

ફોયોન ક્રોષભમભ 

ગંધક - 
 

(૨) નભુનો ૃથક્કયણ કયાલનાયે ષલબાગની પ્રમોગળાાભાં આલાનો યશેળે.  

(૩) નભુનો રાલનાયે નભુનાની અને અન્મ ષલગતની ભાષશતી ષનમત પોભેટભાં આ૫લાની યશેળે. 

(૪) નભુનાના ૃથક્કયણ ભાટે મુષનલર્સવ ટીના લખતો લખતના ષનમત કયેર દયો ર્ુકલલાનો યશેળે જે યોકડા, ડી.ડી. કે 

ર્ેક ધ્લાયા ર્ુકલલાના યશેળે અને તેનંુ ર્ુકલણં થમા ફાદ જ  ૃથકકયણ કયલાભાં આલળે. 

(૫) નભુનાઓ અતે્રની કરે્યીભાં જભા કયાવ્ મા ફાદ ૩૦ રદલવભાં ૃથક્કયણનો યીોટચ ભી ળકળે. ૃથક્કયણનો 

યીોટચ રૂફરૂભાં અથલા ત્ર અથલા ઈ-ભેઈર ધ્લાયા ભી ળકળે. 

(૬) કુદયતી આપતો, નભુનાઓનું બાયણ, ભળીનભાં તાંષત્રક ખાભી કે અન્મ ભુશ્કેરીઓભા ંજેભાં ૃથક્કયણનો યીોટચ 

૩૦ રદલવની અંદય આી ળકામ તેભ ન શોમ તેલા વંજોગોભાં તેની જાણ પોન/૫ત્ર/ ઈ-ભેઈર ધ્લાયા કયલાભાં 

આલળે.  

(૭) ષલબાગભાં ૃથક્કયણકતાચ / વાઘનોની કામચયત્તા / યવામણો અથલા અન્ મ કોઇ ષલગત કે જે ૃથક્કયણને અવયકતાચ 

શોઇ તેની ઉ૫રબ્ ઘી ન શોમ તો નભુનો સ્ લીકાયલાભાં આલળે નશી. 

(૮) ૃથક્કયણ નો યીોટચ અતે્રથી આપ્મા / યલાના કમાચ ફાદ ૧૫ રદલવ વુધી નભુનાઓની અતે્ર જાલણી કયલાભાં  

આલળે. આ વભમગાો ષલત્મા ફાદ તેનો ષનકાર કયલાભાં આલળે.  

(૯) કોઈ પ્રભાણત્ર આલાભાં આલળે નષશ યંતુ ૃથક્કયણનો યીોટચ આલાભાં આલળે અને ૃથક્કયણ યીોટચના 

આધાયે ષલબાગની ષનુણતા ભુજફ ભાગચદળચન આલાભાં આલળે. જે ષનુણતા આ ષલબાગભાં ઉ૫રબ્ ઘ ન 

શોમ તેનંુ ભાગચદળચન અન્મ ષલમ ષનષણાંત ાવેથી રેલાનંુ યશેળે. 
 


