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તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૯, ફિવ્યભાસ્કર

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનયામકની કચેરી, આણંિ કૃવર્ યવુ નિવસિર્ટી, આણંિ/કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્રો
"સર્ટીફિકેર્ટ કોર્ષ ઓન ઈન્ર્ટીગ્રેર્ટેડ ન્યટ્રુ ીયન્ર્ટ મેનેજમેન્ર્ટ િોર િર્ટીલાઈઝર ડીલસષ" માટે
અરજી પત્રક
૧. ઉમેદવારનુ ું પુરેપરૂુ નામ :...........................................................................................
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(અટક પહેલી લખવી)
૨. પપતા/વાલીનુ ું પુરેપરૂુ નામ : .....................................................................................
૩. કાયમી સરનામુ : ......................................................................................................
......................................................................................................
ફોન નું..................................ઈ-મેઈલ................................................
મોબાઈલ નુંબર...............................................
૪. હાલનુ ું સરનામુ.ું ..........................................................................................................
૫. ઉમેદવારના વતનના જીલ્લાનુ ું નામ : .........................................................................
૬. જન્મ તારીખ (આંકડા તથા શબ્દોમાું) ..........................................................................
૭. શૈક્ષણિક લાયકાત : ધોરિ – ૧૨ પાસ કયાાન ુ ું વર્ા : ....................................................
ધોરિ – ૧૨ માું મેળવેલ કુલ : .............................. ટકા
૮. જતુ
ું નાશાક/રા. ખાતરનુ ું લાયસન્સ નુંબર(જો ધરાવતા હોય તો) :..................................................
૯. એગ્રો સેન્ટર/દુકાન/ પેઢીનુ ું નામ અને સરનામુ ું (જો ધરાવતા હોય તો): .......................................
અરજીપત્રક સાથે સામેલ કરિાની વિગતો :
૧. શાળા છોડયાના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિત નકલ
૨. એચ. એસ. સી. પરીક્ષાની ગુિપત્રકની પ્રમાણિત નકલ
૩. તાલીમ લેનારનુ ું આધાર કાડા /ચુટું િી કાડા
ે રી
બાંહધ
ે રી આપુ છું કે જે કોઈ પનયમો કે કાયદો કાનુન કેન્રના સુંચાલન
જો મને દાખલ કરવામાું આવશે તો હુ ું બાુંહધ
માટે હાલ અમલમાું હોય અથવા ભપવષ્યમાું કરવામાું આવે એ બધા પનયમોનુ ું હુ ું કેન્રનો તાલીમાથી હોઉ તયાું સુધી
ચુસ્તપિે પાલન કરવા બુંધાઉ છું. કેન્રોના પનયપમત સુંચાલનને કે પશસ્તને બાધ આવે તેવ ુ ું કોઈ પિ કાયા હુ ું કેન્રની
અંદર કે બહાર કરીશ નહી. આ અરજીપત્રકમાું મે ભરે લ તમામ પવગતો સાચી છે તેની હુ ું બાહેધરી આપુ છું.
સ્થળ : .............................................
તારીખ : ..........................................

તાલીમાથીની સહી.............................................................

આણંિ કવૃ ર્ યવુ નિવસિર્ટી,
આણંિ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------૧. ઉમેદવારની ઉંમર તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૮ થી ૪૫ વર્ા સુધીની હોવી જોઈએ.
૨. ઉમેદવારને ૧૨ પાસના ગુિના આધારે પ્રવેશ આપવામાું આવશે જો ગુિ સરખા હશે તો જેની ઉંમર વધુ હશે
એની પસુંદગી કરવામાું આવશે.
૩. પનયત પનયમોનુસાર પસુંદ થયેલ ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાત સમયે એચ. એસ. સી. પરીક્ષાનુ ું ગુિપત્રક, સ્કૂલ
લીવીંગ સટીફફકેટ, આધાર કાડા , ચુટિી કાડા વગેરે અસલ પ્રમાિપત્રો રજૂ કરવાના રહેશે. તેમજ પસુંદગી પામેલ
ઉમેદવારે ત્રિ ફદવસમાું ડી. ડી. થી (એ.એ.ય.ુ રીિોલ્િીંગ િં ડ એકાઉન્ર્ટના નામનો રાષ્ટ્ટ્રીયકૃત બેંકનો જ ડી. ડી.
લાિિાનો રહેિે) ફી રૂ. ૧૪,૦૦૦/- ભરવાના રહેશે. તથા પોતાના ખચે આવવાનુ ું રહેશે.
૪. પસુંદગી પામેલ ઉમેદવારે તાલીમના પ્રથમ ફદવસે જ હાજર થવાનુ ું રહેશે. ઉમેદવાર હાજર ન થાય તો પ્રપતક્ષા
યાદીમાું અગ્રતા ક્રમ મુજબના ઉમેદવારની પસુંદગી કરવામાું આવશે. તેમજ ભરે લ ફી કોઈ પિ સુંજોગોમાું પરત
કરવામાું આવશે નહી.
૫. આિુંદ કૃપર્ યુપનવપસિટી, આિુંદના કાયાક્ષેત્રમાું આવતા આિુંદ,ખેડા, વડોદર,અમદાવાદ,દાહોદ, પુંચમહાલ,
ુ અને બોટદ જજલ્લાઓના જ ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.
મફહસાગર,છોટાઉદે પર
૬. આ કોર્ા પુંદર ફદવસનો ફુલ ટાઈમનો રહેશે આ તાલીમ કોર્ા આિુંદ કૃપર્ યુપનવપસિટી, આિુંદ/કૃપર્ પવજ્ઞાન કેન્ર
ખાતે યોજાશે.
૭. અભ્યાસક્રમનો સમય સવારના ૦૯.૩૦ કલાક થી સાુંજના ૧૭.૩૦ કલાક સુધી રહેશે.
૮. પરીક્ષામાું બેસવા માટે ઓછામાું ઓછી ૭૫% હાજરીની જરૂરીયાત રહેશે.
૯. પ્રવેશ અંગેની અરજી તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૯ સુધીમાું અચ ૂક મોકલી આપવી મોડી આવેલ અરજી ધ્યાને લેવામાું
આવશે નહી.
સ્થળ : ......................................
તારીખ : ....................................

તાલીમાથીની સહી......................................................

