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એગ્રો-બેઈઝ્ડ આઈ.ટી.આઈ. 
કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર (ફળ પાકો), 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, મહુવા 

જી. ભાવનગર – ૩૬૪ ૨૯૦ 
 

સ્કીલ ઓરીએન્દ્ટેડ તાલીમ માટેનુ ંઅરજીપત્રક 

 

૧ અરજદારન ું નામ :  

 

 

૨ હાલન ું સરનામ ું :  

 

 

 

૩ કાયમી સરનામ ું :  

 

 

 

 ફોન / મોબાઈલ નું.   

૪ જ્ઞાતિ (√ ની ષનશાની કરો) : એસ.સી./       એસ. ટી./       ઓ.બી.સી./       અન્ય 

૫ જન્મ િારીખ :  ૬ ઉંમર વર્ષ:  

૭ શૈક્ષણિક લાયકાિ :  

૮ અન ભવ :  

 

 

 

૯ િાલીમનો તવર્ય 

(પસદંગીના કોઈપણ એક ષવિય 

પર √ ની ષનશાની કરો) 

: ૧. પશ  તવજ્ઞાન 

૨. નાણિયેરીમાું સીડ પ્રોડક્શન 

૩. ડ ુંગિી 

૧૦ અન્ય તવગિ :  

 

 

 ઉપરોક્િ જિાવેલ મારી િમામ તવગિો સાચી છે. હ ું સદર િાલીમમાું હાજરી આપીશ અને સદરહ ું 
િાલીમ માટેની િમામ શરિો અને તનયમો મને મુંજ ર છે. જેની આથી હ ું બાુંહધેરી આપ ું છું. 
 

બબડાણ:-  શાિા છોડયાન ું પ્રમાિપત્ર / છેલ્લી માકષશીટની નકલ / ચ ુંટિીકાડષ (ઓિખપત્ર) 
  બે પાસપોટષ સાઈઝ ફોટો / ૭-૧૨ અને ૮અ ની નકલ 

 

સ્થળ:- 
તારીખ:-          અરજદારની સહી 

    

પાસપોટષ  
સાઈઝ 

ફોટો 
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