ુ રાત સમાચાર તા. ૨૦.૦૫.૨૦૨૨
ગજ
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ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ડી્ટન્સસ એજયુકેશન આણંદ (IDEA)
એટીક, “કૃષિ ગંગોત્રી” બોરસદ ચોકડી,
આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણંદ-૩૮૮ ૦૦૧

અરજી પત્રક (સંકલિત પોિણ વ્યવ્થાપન તાિીમ)
૧. ઉમેદવારનુ ં પુરેપરૂુ નામ :.........................................................................................
(અટક પહેિી િખવી)
૨. ષપતા/વાિીનુ ં પુરેપરૂુ નામ : ....................................................................................
૩. કાયમી સરનામુ : ....................................................................................................

તાજેતરનો
પાસપોર્ટષ
સાઈઝનો િોર્ટો
અહીં ચોર્ટાડવો

...................................................................................................................................
..................................................................ઈ-મેઈિ....................................................
મોબાઈિ નંબર........................................... વોટસએપ નં..................................
૪. હાિનુ ં સરનામુ.ં ..........................................................................................................
૫. ઉમેદવારના વતનના જીલ્િાનુ ં નામ : .........................................................................
૬. જન્સમ તારીખ (આંકડા તથા શબ્દોમાં) ..........................................................................
૭. શૈક્ષલણક િાયકાત : ધોરણ – ૧૨ પાસ કયાાન ુ ં વિા : ....................................................
ધોરણ – ૧૨ માં મેળવેિ ટકા : ..............................
૮. જતુ
ં નાશાક/રા. ખાતરનુ ં િાયસન્સસ નંબર (જો ધરાવતા હોય તો)....................................................
૯. એગ્રો સેન્સટર/દુ કાન/પેઢીનુ ં નામ અને સરનામું ( જો ધરાવતા હોય તો)...........................................
અરજીપત્રક સાથે સામેલ કરવાની વવગતો :
૧. શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રની પ્રમાલણત નકિ
૨. એચ. એસ. સી. પરીક્ષાની ગુણપત્રકની પ્રમાલણત નકિ
૩. તાિીમ િેનારનુ ં આધાર કાડા /ચુટં ણી કાડા
બાાંહધ
ે રી
જો મને દાખિ કરવામાં આવશે તો હું બાંહધ
ે રી આપુ છં કે જે કોઈ ષનયમો કે કાયદો/કાનુન
કેન્સરના સંચાિન માટે હાિ અમિમાં હોય અથવા ભષવષ્યમાં અમિમાં આવે એ બધા ષનયમોનુ ં હું
કેન્સરનો તાિીમાથી હોઉ તયાં સુધી ચુ્તપણે પાિન કરવા બંધાઉ છ. કેન્સરોના ષનયષમત સંચાિનને કે
ષશ્તને બાધ આવે તેવ ુ ં કોઈ પણ કાયા હું કેન્સરની અંદર કે બહાર કરીશ નહી. આ અરજીપત્રકમાં મે
ભરે િ તમામ ષવગતો સાચી છે તેની હું બાહેધરી આપુ છં.

સ્થળ : .............................................
તારીખ : ..........................................

તાલીમાથીની સહી........................................................
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માર્ટે પ્રવેશ અંગે ની શરતોનો
ઇન્સ્ર્ટીર્ટયર્ટુ ઓિ ડીસ્ર્ટન્સ એજયકુ ેશન આણાંદ (IDEA)
આણાંદ કૃવર્ યવુ નવવસિર્ટી, આણાંદ
: પ્રવેશ અંગે ની શરતો :
૧. ઉમેદવારની ઉંમર તા. ૦૧/૦૬/૨૦રર ના રોજ ૧૮ થી ૪૫ વિા સુધીની હોવી જોઈએ.
૨. ઉમેદવારને ૧૨ પાસના ગુણના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે જો ગુણ સરખા હશે તો જેની ઉંમર
વધુ હશે એની પસંદગી કરવામાં આવશે.
૩. ષનયત ષનયમોનુસાર પસંદ થયેિ ઉમેદવારે રૂબરૂ મુિાકાત સમયે એચ. એસ. સી. પરીક્ષાનુ ં
ગુણપત્રક, ્કૂિ િીવીંગ સટીફફકે ટ, આધાર કાડા , ચુટણી કાડા વગેરે અસિ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના
રહેશે. તેમજ પસંદગી પામેિ ઉમેદવારે ત્રણ ફદવસમાં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ર્ટથી (એ.એ.યુ. િાં ડ એકાઉન્ર્ટ ના
નામનો રાષ્ટ્ટ્રીયકૃત બેંકનો તેમજ આણાંદ ખાતે વર્ટાવી શકાય તેવો ડી. ડી. જમા કરાવવાનો રહેશે) ફી
રૂ. ૧૪,૦૦૦/- ભરવાની રહેશે. તથા પોતાના ખચે આવવાનુ ં રહેશે.
૪. પસંદગી પામેિ ઉમેદવારે તાિીમના પ્રથમ ફદવસે જ હાજર થવાનુ ં રહેશે. ઉમેદવાર હાજર ન થાય
તો પ્રષતક્ષાયાદીમાં અગ્રતાક્રમ મુજબના ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે. તેમજ ભરે િ ફી કોઈ
પણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહી.
૫. આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણંદના કાયાક્ષેત્રમાં આવતા આણંદ, ખેડા, વડોદરા, અમદાવાદ, દાહોદ,
ુ અને બોટાદ જજલ્િાઓના જ ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.
પંચમહાિ, મફહસાગર, છોટાઉદે પર
૬. આ કોિા પંદર ફદવસનો ફુિ ટાઈમનો રહેશે આ તાિીમ કોિા આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણંદ ખાતે
યોજવામાં આવશે.
૭. અભ્યાસક્રમનો સમય સવારના ૦૯.૩૦ કિાક થી સાંજના ૧૭.૩૦ કિાક સુધી રહેશે.
૮. પરીક્ષામાં બેસવા માટે ઓછામાં ઓછી ૭૫% હાજરીની જરૂરીયાત રહેશે. પરં ત ુ માંદગી તેમજ ખાસ
કી્સામાં ષવ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી આધાર પુરાવાઓ ધ્યાને િઈ ખુટતી હાજરી બાબતે છટછાટ
આપી શકશે.
૯. પ્રવેશ અંગેની અરજી તા. ૦૨/૦૬/૨૦રર સુધીમાં કચેરીને મળી જાય તે રીતે રજી્ટડા પો્ટથી
મોકિી આપવાની રહેશે. મોડી આવેિ અરજી ધ્યાને િેવામાં આવશે નહી.

સ્થળ : ......................................
તારીખ : ....................................

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

