૧૫ િદવસીય સટ િફકે ટ કોષ “ઈ ટી ેટેડ યુટીય ટ મેનજ
ે મે ટ ફોર
ફટ લાઈઝર ડીલસ” માટે વેશ અંગેની હે રાત
હે રાતનો મસૂ ો

કૃ િષ િવ ાન કે
આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી
મુવાલીયા ફામ, દાહોદ- ૩૮૯ ૧૫૧

૧૫ િદવસીય સટ િફકે ટ કોષ “ઈ ટી ટ
ે ે ડ યુટીય ટ મેનજ
ે મે ટ ફોર
ફટ લાઈઝર ડીલસ” માટે વેશ અંગન
ે ી હેરાત
શૈ િણક લાયકાત

ધો. ૧૨ (એચ.એસ.સી.) પાસ

કોષ ચલાવતી કચેરીનું નામ

કૃ િષ

િવ ાન

કે ,

આણંદ

કૃ િષ

યુિનવિસટી,

મુવાલીયા ફામ, દાહોદ ( ફોન ૦૨૬૭૩ ૨૪૫૬૫૯)
કોષ ફી

. ૧૪,૦૦૦ (અંકે ચૌદ હ ર પૂરા)

કોષનો સમયગાળો
વેશ
ફ

૧૫ િદવસ

મતા

૪૦ તાલીમાથ

દાહોદ, પંચમહાલ અને મહીસાગર

લાના ઉમેદવાર અર

કરવાને પા છે .

વેશ ફોમ કૃ િષ િવ ાન કે , આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, દાહોદની કચેરી ખાતેથી
બ

અથવા આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટીની વેબસાઈટ www.aau.in પરથી ડાઉનલોડ કરી

શકાશે. સંપૂણ ભરેલ અર

પ કો કૃ િષ િવ ાન કે , આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, દાહોદની

કચેરીને જ રી આધાર-પુરાવાની નકલો સાથે તા. ૨૭/૦૯/૨૦૨૧ સાંજ ે ૫ : ૩૦ કલાક
સુધીમાં મા ર
તા. ૦૭.૦૯.૨૦૨૧

ટર પો ટ અથવા પીડ પો ટ

ારા જ મોકલી આપવાના રહેશે.
વિર વૈ ાિનક અને વડા

ગુજરાત સમાચાર તા. ૧૪/૦૯/૨૦૨૧

કૃ િષ િવ ાન કે
આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી
મુવાલીયા ફામ, દાહોદ- ૩૮૯ ૧૫૧
ે ે ડ યુટીય ટમેનજ
ે મે ટ ફોર ફટ લાઈઝર ડીલસ માટે અર
સટ િફકે ટકોષઓન ઈ ટી ટ

પ ક

સંકિલત પોષણ યવ થાપન તાલીમ
૧. ઉમેદવારનું પુરપ
ે ુ

નામ :________________________________________

(અટક પહેલી લખવી)
૨. િપતા/વાલીનું પુરપ
ે ુ

Passport size
photo

નામ : _____________________________________

૩. કાયમી સરનામુ :______________________________________________
______________________________________________
ફોન નં.: __________________________ ઈ-મેઈલ: _________________________________
મોબાઈલ નંબર: ____________________________
૪. હાલનું સરનામું: ______________________________________________________________
૫. ઉમેદવારના વતનના

લાનું નામ : ______________________________________________

૬. જ મ તારીખ (આંકડા તથા શ દોમાં) : ____________________________________________
૭. શૈ િણક લાયકાત : ધોરણ – ૧૨ પાસ કયાનું વષ : ____________________________________
ધોરણ – ૧૨ માં મેળવેલ કુ લ : ___________________ટકા
૮. જં તુનાશાક/રા. ખાતરનું લાયસ સ નંબર(જો ધરાવતાહોય તો) :___________________________
૯. એ ો સે ટર/દુ કાન/ પેઢીનું નામ અને સરનામું(જો ધરાવતાહોય તો):_______________________
અર

પ ક સાથે સામેલ કરવાની િવગતો :
૧. શાળા છો યાના માણપ ની માિણત નકલ
૨. એચ. એસ. સી. પરી ાની ગુણપ કની માિણત નકલ
૩. તાલીમ લેનારનું આધાર કાડ/ચુંટણી કાડ

બાંહેધરી
જો મને

વેશ આપવામાં આવશે તો હુ ં બાંહેધરી આપુ છું કે જે કોઈ િનયમો કે કાયદો કાનુન

કે ના સંચાલન માટે હાલ અમલમાં હોય અથવા ભિવ યમાં કરવામાં આવે એ બધા િનયમોનું હુ ં કે નો
તાલીમાથ હોઉ યાં સુધી ચુ તપણે પાલન કરવા બંધાઉ છુ. કે ોના િનયિમત સંચાલનને કે િશ તને
બાધ આવે તેવું કોઈ પણ કાય હુ ં કે ની અંદર કે બહાર કરીશ નહી. આ અર પ કમાં મે ભરેલ તમામ
િવગતો સાચી છે તેની હુ ં બાહેધરી આપુ છું.
થળ : _____________________
તારીખ : ______________________

તાલીમાથ ની સહી ________________________

કૃ િષ િવ ાન કે
આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી
મુવાલીયા ફામ, દાહોદ- ૩૮૯ ૧૫૧
ે ે ડ યુટીય ટમેનજ
ે મે ટ ફોર ફટ લાઈઝર ડીલસ માટે ની શરતો અને બોલીઓ
સટ િફકે ટકોષઓન ઈ ટી ટ

તારીખ ૦૧.૧૦.૨૦૨૧ થી ૨૨.૧૦.૨૦૨૧ દર યાન યો નાર ૧૫ િદવસીય સટ િફકે ટ કોષ
“ઈ ટી ેટેડ યુટીય ટ મેનજ
ે મે ટ ફોર ફટ લાઈઝર ડીલસ”

વેશ અંગેની શરતો :
1) ઉમેદવારની ઉંમર તા. ૨૭.૦૯.૨૦૨૧ ના રોજ ૧૮ થી ૪૫ વષ સુધીની હોવી જોઈએ.
2) ઉમેદવારને ૧૨ પાસના ગુણના આધારે વેશ આપવામાં આવશે જો ગુણ સરખા હશે તો જેની
ઉંમર વધુ હશે એની પસંદગી કરવામાં આવશે.
3) િનયત િનયમોનુસાર પસંદ થયેલ ઉમેદવારે

બ

મુલાકાત સમયે એચ. એસ. સી. પરી ાનું

ગુણપ ક, કૂ લ લીવીંગ સટ િફકે ટ, આધાર કાડ, ચુટણી કાડ વગેર ે અસલ

માણપ ો રજૂ

કરવાના રહેશે. તેમજ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે ણ િદવસમાં ડી. ડી. થી (એ.એ.યુ. રીવો વીંગ
ફં ડ એકાઉ ટના નામનો રા ીયકૃ ત બકનો જ ડી. ડી. લાવવાનો રહેશ)ે ફી
(અંકે

િપયા ચૌદ હ

. ૧૪,૦૦૦/-

ર પૂરા) ભરવાના રહેશે. તથા પોતાના ખચ આવવાનું રહેશે.

4) પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે તાલીમના થમ િદવસે જ હાજર થવાનું રહેશે. ઉમેદવાર હાજર ન થાય
તો

િત ાયાદીમાં અ તા મ મુજબના ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. તેમજ ભરેલ ફી

કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહી.
5) આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી, આણંદના કાય ે માં આવતા દાહોદ, પંચમહાલ અને મહીસાગર
લાના જ ઉમેદવારો અર

કરી શકશે.

6) આ કોષ પંદર િદવસ ફુલ ટાઈમનો રહેશે આ તાલીમ કોષ કૃ િષ િવ ાન કે , આણંદ કૃ િષ
યુિનવિસટી, દાહોદ ખાતે યો શે.
7) અ યાસ મનો સમય ૦૯.૩૦ કલાક થી ૧૭.૩૦ કલાક સુધી રહેશે.
8) પરી ામાં બેસવા માટે ઓછામાં ઓછી ૭૫ % હાજરીની જ રીયાત રહેશ.ે પરં તુ માદગી તેમજ
ખાસ કી સાઓમાં વિર

વૈ ાિનક અને વડા, કે િવકે , આકૃ યુ, દાહોદ

ારા આધાર પુરાવાઓ

યાને લઈ ખુટતી હાજરી બાબતે છુટછાટ આપી શકશે.
9)

વેશ અંગેની અર

તા. ૨૭.૦૯.૨૦૨૧ સુધીમાં અચૂક મોકલી આપવી મોડી આવેલ અર

યાને લેવામાં આવશે નહી.
થળ : ____________________
તારીખ : ___________________

તાલીમાથ ની સહી: ____________________________

