
હરેાતનો મસુદ ો 
 

 

  આણદં ક ષિ યષુનવષસિટી  
  ઇન્સ્ટટટયટુ ઓફ ડિટટ્સ એજયકેુશન (IDEA) 

 

પ્રવેશ અંગે જાહરેાત 

 ઇન્સ્ટટટયટુ ઓફ ડિટટ્સ એજયકેુશન, આણદં ક ષિ યષુનવષસિટી, 
આણદં દ્રારા ચાલતા ''ડિપ્લોમા ઇન એગ્રીકલ્ચરલ એક્ષ્ટે્શન સષવિસીસ 
ફોર ઇનપટુ િીલસસ (DAESI)'' ના અભ્યાસક્રમમા ંશૈક્ષણણક વિસ ૨૦૨૨-
૨૩ માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની ષવગતે 
અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. પ્રવેશ ફોમસ www.aau.in વેબસાઇટ 
ઉપરથી િાઉનલોિ કરી સપંણૂસ ભરીને જરૂરી પ્રમાણપત્રો બીિાણ કરીને 
રજીટ ટિસ પોષ્ટથી/ટપીિ પોષ્ટથી મોકલી આપવાનુ ંરહશેે.   
૧. શૈક્ષણણક લાયકાત : ધોરણ ૧૨ પાસ તથા ઇનપટુ 

ડિલસસન ુ ં સક્ષમ અષધકારીન ુ ં
ચાલ ુવિસન ુ ંલાયસ્સ 

૨. અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો
  

: ૧ વિસ  

૩. અભ્યાસક્રમની ફી  : રૂા. ૨૦,૦૦૦/- (નોન ડરફંિેબલ) 
૪. અરજી પત્રક ટવીકારવાની 

અંષતમ તારીખ 

: તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૨  

૫. પ્રવેશ ફોમસ / અરજીપત્રકો 
મોકલવાનુ ંસરનામુ ં 

: ષનયામકશ્રી, ઇન્સ્ટટટયટુ ઓફ 
ડિટટ્સ એજયકેુશન, આ.ક .ય.ુ, 
''ક ષિ ગગંોત્રી'', એટીક 
ણબલ્િીંગ, બોરસદ ચોકિી, 
આણદં-૩૮૮૦૦૧  

૬. પ્રવેશ ફોમસ તેમજ વધ ુ ષવગતો www.aau.in વેબસાઇટ 
ઉપરથી િાઉનલોિ કરી શકાશે. 

                                             ષનયામક sIDEAf                  
                                       

 
ગજુરાત સમાચાર તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૨ 

http://www.aau.in/
http://www.aau.in/


INSTITUTE OF DISTANCE EDUCATION 
ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY, ANAND 

                    One Year Diploma Course for Agri- Input Dealers 
                       (Application Form) 

 
 
                                                                                                   

Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) 

Last Date for Application Download and Submission: 08/07/2022     /       / 

         
Please fill the form in capital letters in your own handwriting carefully 
1. Name in Capital Letters : (Surname first) 

 
                         
2. Parents/Guardians Name : 

 
                         
3. Postal Address: 

 Tel. with STD Code: 

  
 Mob: 
  

 e-mail: 

Pin:  

 
4. Date of Birth:                    Day      Month      Year 

   
         

5. Language Known:    
Gujarati English Hindi Other 

    

 
6. What Motivated You to Apply for This Course? 
 

Sr.No. Details 
1  
2  
3  
4  

 

 
7.   Category:  

SC ST SEBC EWS GENERAL 

     

 
 
 

Paste 
recent 

passport 
size 

photo here 
 

Phone No: (02692)-260399 



 
8. Educational Qualification(s): 
 

No. Examination Passed Year of 
Passing 

No. of 
attempts 

Marks Stream   
Science/General % 

1. 
 

H. S. C  
 

    

2. 
 

Any other higher 
qualifications 

    

 
 

(i)     

 (ii)     

9. Details of Agri. Inputs License: 

1. Name of Owner 

2. Name of the Firm   

3. Address of the Firm  
                                                

       Po:                                           Ta                                    Dist 
  
4. License No. 

5. Date of Issue 

6. License Issuing Authority  
 

10. Experience of Marketing Agri-Inputs and/ or Other Relevant Experience            
(If any)  : 

 
Sr. No. Name & Address  Number of Years Name of Activity 
    
    
    

    

11. Nature of Agri-Input Business: Ancestral  
 
                                                     Set-up by us  
12. Types of Business: (tick) Distributor / Retailer 
13. Details of Agri -Inputs Sold: 
14. Have You Attended any Training in Agriculture During the Last Five Years? 

If Yes, Give the Details 
Training Title Duration Name of Organization Conducted 

Training 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



15. Address of the Sponsorer : 
 
 
16. Surety Bond of the Candidate: 
 
          If, admitted, I shall be abiding strictly the rules and regulations framed by the 
Institute from time to time. I will not behave within or outside in such a way that 
would interfere to maintain proper decorum of the Institute. I declare that, all the 
information given in this form are true. If any information is found to be incorrect, I 
will abide with the decision of the University. 
 Moreover, in case of incomplete attendance, the action taken by University 
will be acceptable to me. 
 
 

Date:  
Place:              
                Signature of the Applicant 
 
17. Surety Bond to be Furnished by Father/Guardian/Head of Institute 
      (In case of Sponsored Candidate) 
   
 I hereby declare that, if my spouse/ward/employee is admitted to the Institute, 
I will be responsible for the good conduct of my spouse/ward/employee within or 
outside of the Institute. Moreover, in case of any misbehavior by him or incomplete 
attendance, the action taken by University will be acceptable to me. 
 
 

Date: 

Place:                                     Signature of Father/Guardian  
 

 
18. List of Testimonials/Certificates Attached With Application Form  
 (Mark  ’√’ whichever is attached herewith) 
 

(     ) 1. True copy of 12th (H.S.C) Mark sheet 

(     ) 2. Trial / Attempt Certificate of H.S.C 

(    ) 3. True copy of School Leaving Certificate 

(     ) 4. True copy of Graduation Mark sheet (if, passed) 

(     ) 5. True copy of Certificate of SC/ST/SEBC/EWS from Mamlatdar/District  

                   Social Welfare/ Equivalent Officer, (if, applicable) (Recent Year) 

(     ) 6. Certificate of Own Agri. Inputs License 

(     ) 7. Experience if any (On the printed letter head of the Firm) 

(     ) 8. Non-creamy layer certificate in case if SEBC candidates 

 
 



 

 IMPORTANT INSTRUCTIONS 

 
Incomplete form is subject to rejection; hence candidate shall 
ensure that all the information is completely filled-in and the 
application along with enclosures is to be sent to the Director, 
Institute of Distance Education, ATIC Building, Borsad Chokdi,  
Anand -388 001 within the stipulated time.   

 

:: સચૂનાઓ  :: 
 

૧.  અરજીપત્રક યષુનવષસિટીની વેબસાઇટ www.aau.in ઉપરથી િાઉનલોિ 

 કરી શકાશે અથવા કચેરી ખાતેથી રૂબરૂમા ંમેળવી શકાશે.  

૨. ભરેલ અરજીપત્રકો જરૂરી િોકયમેુ્ટસ સાથે ફ્ક્ત રજીટ ટિસ પોષ્ટ/ટપીિ 

પોષ્ટથી ''ષનયામકશ્રી, ઇન્સ્ટટટયટુ ઓફ િીટટ્સ એજયકેુશન, આ.ક .ય.ુ, 

એટીક ણબલ્િીંગ, બોરસદ ચોકિી, આણદં-૩૮૮ ૦૦૧'' ને                 

તા. ૦૮/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ ૧૭:૦૦  કલાક સધુીમા ંમળી જાય તે રીતે 

મોકલી આપવાના રહશેે. 

૩. ષનયત સમયમયાસદા બાદ મળેલ અરજીપત્રકો  ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે 

નહી. 

૪. અરજીપત્રક ટવીકારવાની મદુત પરુી થયા બાદ પ્રવેશપાત્ર ઉમેદવારોની 

યાદી યષુનવષસિટીની વેબસાઇટ www.aau.in ઉપર પ્રષસધ્ધ આવશે. 

પ. યાદી પ્રષસધ્ધ થયા બાદ પ્રવેશપાત્ર ઉમેદવારે ષનયત સમય મયાસદામા ં

ષનયત ડફ રૂા. ર૦,૦૦૦/- ''આણદં ક ષિ યષુનવષસિટી ફંિ એકાઉ્ટ'' ના 

નામના  અને પેયેબલ એટ આણદંના  ડિમા્િ ડ્રાફટથી કચેરીમા ં જમા 

કરાવવાની રહશેે, અ્યથા પ્રવેશ રદ ગણાશે.   

૬. પરુતી સખં્યામા ંઅરજી પત્રકો મળશે તો જ વિસ ૨૦૨૨-૨૩ ની બેચ શરૂ 

કરવામા ંઆવશે.        

૭. સદર અભ્યાસક્રમ ઇનપટુ િીલરોના કૌશલ્ય અને જ્ઞાન વધારવા માટે જ 

છે.       
 

(ઉમેદવારની સહી)     

http://www.aau.in/
http://www.aau.in/

