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બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય 

આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી,આણદં 

સોળમો જમીિ તથા પાણી ચકાસણી માટેિો સટીફીકેટ કોિષ (૨૧ દદિસ) 

(૨૦૨૨-૨૩) 

         જમીિ ષિજ્ઞાિ અિે કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર ષિભાગ, બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય, ખાતે             

“ Certificate Course on Soil and water  Testing For Agriculture ” તા.૦૪-૦૭-૨૦૨૨ થી ૨૧ 

દદિસ માટે શરૂ થિાર હોઇ ન્યિુતમ ધો-૧૦ પાસ લાયકાત ધરાિતા અરજદારે તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૨ 

સધુીમા ં ફોમષ ભરી પ્રાધ્યાપક અિે િડાશ્રી, જમીિ ષિજ્ઞાિ અિે કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર ષિભાગ, 

બ.ંઅ.કૃષિ મહાષિદ્યાલય, આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી, આણદં-૩૮૮૧૧૦ િે મોકલી આપિાનુ ં રહશેે. 

ફોમષ  www. aau.in  પરથી  અથિા અતે્રિા ષિભાગમાથંી મળી રહશેે.  

માદહતી માટે સપંકષ  : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૨                                                                   
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આચાયષ અિે ડીિ 
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આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી 
આણદં-૩૮૮૧૧૦ 

 

"સટીફીકેટ કોિષ ઓિ સોઈલ એન્ડ િોટર ટેસ્ટીંગ ફોર એગ્રીકલ્ચર" 

       અરજી ફોમષ       િબંરo______           

પ્રતિ, 
આચાર્યશ્રી4 
બ.ંઅ.કૃતિ મહાતિદ્યાલર્, 
આણદં કૃતિ યતુિિતસિટી, 
આણદં- ૩૮૮૧૧૦ 

 

 તિિર્o સટીફીકેટ કોિયમા ંજોડાિા અરજી કરિા બાબિ.... 

માિિીર્ સાહબેશ્રી, 
 સતિિર્ ઉપરોકિ તિિર્ અન્િરે્ અિે ન્યઝુ પેપર/િેબસાઈટિી જાહરેાિ સદંર્ભે બ.ંઅ.કૃતિ 
મહાતિદ્યાલર્િા જમીિ તિજ્ઞાિ અિે કૃતિ રસાર્ણશાસ્ત્ર તિર્ભાગ દ્વારા િા.૦૪-૦૭-૨૦૨૨ થી ૨૧ દદિસ માટે શરૂ 
થિાર "સટીફીકેટ કોિષ ઓિ સોઈલ એન્ડ િોટર ટેસ્ટીંગ ફોર એગ્રીકલ્ચર" મા ં હુ ં િીચે સહી  કરિાર           
શ્રી                                                      જોડાિા ઈચ્છા ધરાવુ ંછ.ં મારો /મારી બાર્ોડટેા િીચે 
મજુબ છે.  
૧.િામo                                                                                                                                                 P  

૨. ષપતા/પષતનુ ંઆખ ુિામo                                                                                                                P 

૩.પત્રવ્યિહારનુ ંસરિામુoં                                                                                                                 P 
                                                                                                                                                                P 

 ફોિ/મોબાઈલિ.ં                                                                                           P 

 િોટસઅપ િ.ં                                                                                                 P 

 ઈ-મેઈલ.                                                                                                       P 
૪. જન્મ તારીખ o                                                    P 

૫. ભાિાિી જાણકારી o ગજુરાિી/અંગ્રેજી/દહન્દી  
૬. અભ્યાસિી ષિગત o  

અ.િ ં પાસ કરેલ પરીક્ષા પાસ કયાષન ુ ંિિષ મેળિેલ ગણુ (ટકા) બોડષ qયષુિિષસિટીનુ ંિામ 

૧ એસ.એસ.સી (SSC)    

૨ એચ.એસ.સી (HSC)    

૩ ગ્રેજયએુશિ(સ્િાિક/અનસુ્િાિક)    

 

પાસપોટય  
સાઈઝિો ફોટો 
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૭. બાહંધેરી o  

જો મિે સટીફીકેટ કોિયમા ંદાખલ કરિામા ંઆિશે િો હુ ંબાહંધેરી આપુ ંછ ંકે જે કોઈ તિર્મો કે ધારા ધોરણો 
"સટીફીકેટ કોિષ ઓિ સોઈલ એન્ડ િોટર ટેસ્ટીંગ ફોર એગ્રીકલ્ચર" િા સચંાલિિા માટે હાલ અમલમા ંછે 

અથિા ર્ભતિષ્ર્મા ંઅમલ કરિા ઉમેરિામા ંઆિશે િે બધાનુ ંહુ ંિાલીમ દરમ્ર્ાિ પાલિ કરિા બધંાઉ છ.ં 

િાલીમ કેન્રિા તિર્તમિ સચંાલિ કે તશસ્િિે બાધ આિે િેવુ ંકોઈપણ કાર્ય હુ ંયતુિિતસિટી કેમ્પસમા ંઅંદર કે 

બહાર કરીશ િહી.  

િારીખo            અરજદારનુ ંિામ અિે સહી 

૮. સ્પોન્સડષ ઉમેદિાર માટે o 

આણદં કૃતિ યતુિિતસિટી, આણદં દ્વારા િા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૨ થી ૨૧ દદિસ માટે શરૂ થિાર "સટીફીકેટ 

કોિષ ઓિ સોઈલ એન્ડ િોટર ટેસ્ટીંગ ફોર એગ્રીકલ્ચર" મા ંજોડાિા માટે અમારી સસં્થા/ કંપિીિા કમયચારી   

શ્રી.                                                                                              િ ેસ્પોન્સર કરીએ છીએ. આ કમયચારીિી િમામ પ્રકારિી 

િિયણ  કં માટે અમો જિાબદાર છીએ િેમજ િેિી/ િેણીિી િિયણ  કં બરાબર િ હોર્ અથિા િાલીમમા ંહાજરી 

ઘટશે િો સસં્થા જે પગલા ં લેશે િે અમોિે મજં ર છે.  

િારીખo         િડાશ્રીિી સહી o 

  સસં્થાqકંપિીનુ ંિામ અિે તસકકોo  

૯.બીડલે સટીફીકેટિી યાદી o   
s     f  (૧)  એસ,એસ.સી. માકયશીટ  

s     f  (૨) શાળા છોડર્ાનુ ંપ્રમાણપત્ર 

s     f (૩)  એચ.એસ.સી. માકયશીટ  

s     f  (૪) ગ્રેજયએુટ થર્ાનુ ંસટીફીકેટ q માકયશીટ 

s     f  (૫) ઓળખકાડય  
 

િોંધo દરેક સટીફીકેટિી િકલ પ્રમાણણિ કરી બીડાણ કરિાિા રહશેે. 
 

ષિશેિ િોંધo 

 અરજીફોમય સ્િચ્છ અિે સિુાચ્ર્ અક્ષરોમા ં ર્ભરી ષિભાગીય િડાશ્રી, જમીિ ષિજ્ઞાિ અિે કૃષિ 
રસાયણશાસ્ત્ર ષિભાગ, બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય, આણદં કૃષિ યષુિિષસિટી, આણદં-૩૮૮૧૧૦ િે બધં 
કિરમા ંટપાલ દ્વારા અથિા રૂબરૂ િા.૩૦-૦૬-૨૦૨૨ સધુીમા ંપહોંચાડિાનુ ંરહશેે. 

 પ્રિેશપાત્ર અરજદારે સટીફીકેટકોિયમા ંજોડાિા માટેિો પત્ર મળ્રે્થી િા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૨ િા રોજ સિારે 
૯.૦૦ કલાકે અતે્રિા તિર્ભાગમા ંહાજર થવુ.ં 

 

 


