ફં. અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમ
આણંદ કષૃ  યષુ નલષવિટી,આણંદ
ચૌદભો જભીન તથા ાણી ચકાવણી ભાટે નો વટીપીકેટ કોષ (૨૧ દદલવ)
(૨૦૧૯-૨૦)
જભીન ષલજ્ઞાન અને કૃષ

યવામણળાસ્ત્ર ષલબાગ, ફં.

અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમ, ખાતે

“ Certificate Course on Soil and water Testing For Agriculture ” તા.૨૫-૧૧-૨૦૧૯ થી ૨૧
ુ તભ ધો-૧૦ ાવ રામકાત ધયાલતા અયજદાયે તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૯
દદલવ ભાટે ળરૂ થનાય શોઇ ન્યન
ુ ીભાં પોભષ બયી પ્રાધ્માક અને લડાશ્રી, જભીન ષલજ્ઞાન અને કૃષ યવામણળાસ્ત્ર ષલબાગ,
સધ
ફં.અ.કૃષ ભશાષલદ્યારમ, આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી, આણંદ -૩૮૮૧૧૦ ને ભોકરી આલાન ંુ યશેળે.
પોભષ www. aau.in યથી અથલા અત્રેના ષલબાગભાંથી ભી યશેળે.
ભાદશતી ભાટે વંકષ : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૨

-Sdઆચામષ અને ડીન
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આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી
આણંદ-૩૮૮૧૧૦
"વટીપીકેટ કોષ ઓન વોઈર એન્ડ લોટય ટેસ્ટીંગ પોય એગ્રીકલ્ચય"
અયજી પોભષ

નંફયo______

પ્રતિ,
આચામયશ્રી4

ાવોટય

ફં.અ.કૃત ભશાતલદ્યારમ,

વાઈઝનો પોટો

આણંદ કૃત યુતનલતવિટી,
આણંદ- ૩૮૮૧૧૦
તલમo વટીપીકેટ કોયભાં જોડાલા અયજી કયલા ફાફિ....
ભાનનીમ વાશેફશ્રી,
વતલનમ ઉયોકિ તલમ અન્લમે અને ન્યુઝ ેય

/લેફવાઈટની જાશેયાિ વંદબે ફં.અ.કૃત

ભશાતલદ્યારમના જભીન તલજ્ઞાન અને કૃત યવામણળાસ્ત્ર તલબાગ દ્વાયા િા.૨૫-૧૧-૨૦૧૯ થી ૨૧ દદલવ ભાટે ળરૂ
થનાય "વટીપીકેટ કોષ ઓન વોઈર એન્ડ લોટય ટેસ્ટીંગ પોય એગ્રીકલ્ચય
શ્રી

" ભાં હુ ં નીચે વશી કયનાય

જોડાલા ઈચ્છા ધયાવુ ં છં. ભાયો /ભાયી ફામોડેટા નીચે

મુજફ છે .
૧.નાભo

P

૨. ષતા/ષતન ંુ આખ ુ નાભo

P

૩.ત્રવ્મલશાયન ંુ વયનામoંુ

P
P

પોન/ભોફાઈરનં.

P

લોટવઅ નં.

P

ઈ-ભેઈર.
૪. જન્ભ તાયીખ o

P
P

૫. બાાની જાણકાયી o ગુજયાિી/અંગ્રેજી/દશન્દી
૬. અભ્માવની ષલગત o
અ.નં

ાવ કયે ર યીક્ષા

૧

એવ.એવ.વી (SSC)

૨

એચ.એવ.વી (HSC)

૩

ગ્રેજયુએળન(સ્નાિક/અનુસ્નાિક)

ાવ કમાષ ન ંુ લષ

ુ (ટકા)
ભેલેર ગણ

ફોડષ qયષુ નલષવિટીન ંુ નાભ

2

ે યી o
૭. ફાંશધ
ે યી આપુ ં છં કે જે કોઈ તનમભો કે ધાયા ધોયણો
જો ભને વટીપીકેટ કોયભાં દાખર કયલાભાં આલળે િો હુ ં ફાંશધ
"વટીપીકેટ કોષ ઓન વોઈર એન્ડ લોટય ટેસ્ટીંગ પોય એગ્રીકલ્ચય

" ના વંચારનના ભાટે શાર અભરભાં છે

અથલા બતલષ્મભાં અભર કયલા ઉભેયલાભાં આલળે િે ફધાનુ ં હુ ં િારીભ દયમ્માન ારન કયલા ફંધાઉ છં.
િારીભ કેન્રના તનમતભિ વંચારન કે તળસ્િને ફાધ આલે િેવ ુ ં કોઈણ કામય હુ ં યુતનલતવિટી કેમ્વભાં અંદય કે
ફશાય કયીળ નશી.
િાયીખo

અયજદાયનુ ં નાભ અને વશી

૮. સ્ોન્વડષ ઉભેદલાય ભાટે o
આણંદ કૃત યુતનલતવિટી, આણંદ દ્વાયા િા. ૨૫-૧૧-૨૦૧૯ થી ૨૧ દદલવ ભાટે ળરૂ થનાય
કોષ ઓન વોઈર એન્ડ લોટય ટેસ્ટીંગ પોય એગ્રીકલ્ચય

"વટીપીકેટ

" ભાં જોડાલા ભાટે અભાયી વંસ્થા/ કંનીના કભયચાયી
ને સ્ોન્વય કયીએ છીએ. આ કભયચાયીની િભાભ પ્રકાયની

શ્રી.
લિયણકં ૂ ભાટે અભો જલાફદાય છીએ િેભજ

િેની/ િેણીની લિયણકં ૂ ફયાફય ન શોમ અથલા િારીભભાં શાજયી

ઘટળે િો વંસ્થા જે ગરાં રેળે િે અભોને ભંજૂય છે .
િાયીખo

લડાશ્રીની વશી
વંસ્થા

o

qકંનીનુ ં નાભ અને તવકકોo

૯.ફીડેર વટીપીકેટની માદી o
s

f (૧) એવ,એવ.વી. ભાકય ળીટ

s

f (૨) ળાા છોડમાનુ ં પ્રભાણત્ર

s

f (૩) એચ.એવ.વી. ભાકય ળીટ

s

f (૪) ગ્રેજયુએટ થમાનુ ં વટીપીકેટ q ભાકય ળીટ

s

f (૫) ઓખકાડય

નોંધo દયે ક વટીપીકેટની નકર પ્રભાણણિ કયી ફીડાણ કયલાના યશેળે.
ષલળે નોંધo
 અયજીપોભય સ્લચ્છ અને સુલાચ્મ અક્ષયોભાં બયી

ષલબાગીમ લડાશ્રી, જભીન ષલજ્ઞાન અને કૃષ

યવામણળાસ્ત્ર ષલબાગ, ફં. અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમ, આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦

ને ફંધ

કલયભાં ટાર દ્વાયા અથલા રૂફરૂ િા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ સુધીભાં શોંચાડલાનુ ં યશેળે.
 પ્રલેળાત્ર અયજદાયે વટીપીકેટકોયભાં જોડાલા ભાટેનો ત્ર ભળ્મેથી િા. ૨૫-૧૧-૨૦૧૯ ના યોજ વલાયે
૯.૦૦ કરાકે અત્રેના તલબાગભાં શાજય થવુ.ં
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