
�શ�ય�ૃ��   અર�પ�ક   ભરવા   માટ�ના   �ુચનો:  
 
પગ�ું   1:   સંબં�ધત   દ�તાવ�ે/�માણપ�ો/મા�હતી   એક�   કરવી   : 
 

એ)      તમ ે  એડમીશન   માટ�   અર�   કર�   હોઇ   તે   દર�ક   કોલજેની   કુલ   ફ�,   હો�ેલ   ફ�,   ટ�ુશન   ફ�   અન ે  અ�   ફ�ની   
                     િવગતો   મેળવવી  
બી)      ધો.10   અન ે  11ની      �મા�ણત   કર�લ   માક� શીટની   નકલ  
સી)      તમાર�   કોલજે   ફ�   માટ�વધારાની   નાણાક�ય   સહાય   �વેી   ક�    બ�ક   લોન   અને   સરકાર�   �શ�ય�ૃ��   યોજના  
                     ની   િવગતો   
 

 
તમને   અર�   ફોમ�   ની      સી,   ડ�,   ઇ   િવભાગો      �ૂણ�   કરવા   માટ�   આ   મા�હતીની   જ�ર   પડશે.   
 
પગ�ું   2:    અર�   ફોમ�ની   તમામ   િવભાગો   �ૂણ�   કરો.   કલમ   બી   માટ� ,   તમ ે  વધારાના   ઘરના      સ�યોની   મા�હતી   ભરવા      માટ�   વ�ુ  
જ�યાની   જ�ર   હોય   તો   કાગળ   પાછળ   લખી   શકો   છો..બધા   ��ોના      જવાબ   સ�ંૂણ�પણ ે  સાચા      અન ે     સ�ંુણ�      ર�ત ે  આપવા.   �   તમે  
�ુ�ચત      કર�લ   �ડ�ી   �ો�ામ   �સવાયના   �ડ�ી   �ો�ામ   માટ�   અર�   કરવા   મ�ગતા   હોઇ   તો      અર�પ�કમ�   બતા�યા   �જુબ   �નબધં 
��મ�      િવ�તારથી   જવાબ   આપવા   અ�નવાય�   છે.  
   (આ   માગ�દ�શકા   વ��ુઓની   4-6   જુઓ)  
 
 
પગ�ું   3:       અર�   પ�કમ�   તમારો   એક   પાસપોટ�    સાઇઝ   નો   ફોટો   ચ�ટાડવો   અન ે     બી�      ફોટો   અર�પ�ક   સાથ ે  �ડવો.   .  
 
પગ�ું   3 :   તમાર�      સ�હ   અન ે     અર�ની   � ે  ત ે  તાર�ખ   લખવી   .      તમારા   માતાિપતા   (વાલી)ની   સ�હ      અન ે  અર�ની   તા�રખ   લખવી.  
 
પગ�ું   4 :   નીચેના   જ�ર�   દ�તાવ�ે   એક�   કરો.      દર�ક   દ�તાવજે/�માણપ�ો   અન ે  પાસપોટ�    સાઇઝ્ના   ફોટા      પાછ્ળ      તમા�   સ�ંૂણ�  
નામ   લખ�ુ.  
 

એ).   ધો.   10   અન ે  11   ની   માક� શીટ   (   શાળાના   આચાય�      �ારા   �મા�ણત   કર�લ)      (�   તમે   �શ�ય�ૃ��   માટ�   પંસદ   
                  કરવામ�   આવ ે  તો   ધો.12   ની   માક� શીટ      જમા   કરાવવી   જ�ર�   છે)  
બી)      તા�કુા   મહ� �ૂલ   અ�ધકાર�   /   મામલતદાર   �ારા   આપેલ   વા�ષક   આવકનો   દાખલાની   નકલ  
સી)         ર�શન   કાડ� ની   નકલ  
ડ�)      2      પાસપોટ�    સાઇઝ   ના   ફોટા.   એક   શાળા   આચાય�   �ારા   ફોટા   પર   સ�હ   અને   શાળાનો   �શ�ો   કરાવેલો   હોવો    
                  હોવી   જ   �ઈએ  
ઈ)            શાળા   છો�ા�ંુ   �માણપ�  
એફ)   � ે  તે   કોલેજમ�   �વશે   મ�યા�ંુ   �માણપ�ની   નકલ/   મેર�ટ      લી�ની   યાદ�/   વગરે�   (�   �શ�ય�ૃ��   માટ�   
                        પંસદ   કરવામ�   આવ ે  તો   જ)  
�)         �વેશ   પર��ામ�   મેળવેલ   માક� સ/ર��ની   નકલ      (�   લા� ુ  હોય)  
એચ).   રહ�ઠાણનો   �રુાવાની   નકલ   (તલાટ�નો   દાખલો) 
આઇ)      આધાર   કાડ� ની   નકલ  
 

 
 
 



પગ�ું   5:          તમારા   ર�કોડ્� સ   માટ�   અર�પ�ક   ની   એક   કોપી      ઝેરો�   કરવી.  
 
 
પગ�ું   6 :   અર�   ફોમ�   સાથ ે     તમામ   દ�તાવ�ે   �ડો.  
 
પો�   /   કુ�રયર   અથવા   �બ�   પહ�ચાડવા   માટ��ું   સરના�ંુ: 
 
ધી   કડોદ   હાઇ�ુલ 
c   /   o   જયેશ   ચૌધર�      (ના�ુભાઇ   એ�ુક�શન   ફાઉ�ડ�શન) 
કડોદ,   તા:   બારડોલી   ��લો:   �રુત,   �જુરાત  
પીન-   394335  
 
તમે      �ી   જયશે   ચૌધર�ન ે     સ�ંુણ�   ભર�લ   અર�પ�ક      અન ે  દ�તાવ�ે   �ેન   કર�    jayesh@nanubhai.org   પર                           ઈ   મલે   પણ  
કર�   શકો   છો.  
 
�   તમ ે  અર�   અન ે  દ�તાવ�ે   ઇમઇેલ   �ારા   મોકલવા�ું   પસદં   કરો,   તો      પણ   પાસપોટ�    ફોટા   અન ે  માક� શીટ      ઉપરના   સરનામા   પર  
મોકલ�ંુ      આવ�યક   છે. 
 
   સં�ુણ�   ભર�લ   અર�પ�ક      અન ે  દ�તાવ�ે       10,   એિ�લ,   2014       �ધુીમ�      ના�ુભાઇ   એ�ુક�શન   ફાઉ�ડ�શનન ે  મોકલવા�ું   ર�હ�શે.  
 
 
પગ�ું   7 :   �      તમે   �શ�ય��ૃ�   ફાઇન�લ�   તર�ક�    પસદં   કરવામ�   આવ ે     તો   ધો.   12   ની   માક� શીટ   અન ે  � ે  ત ે  કોલજેમ�   �વશે   મ�યા�ું  
એક   �માણપ�   અ� ે  મોકલવા�ું   આવ�યક   છે. 
 
 
પગ�ું   8 :   �શ�ય�ૃ��   િવ�તેાઓની   યાદ�      જૂન   માસના   શ�આતમ�   �હ�ર      કરવામ�   આવશે.   પસદંગી   પામલે   અરજદાર�      જૂન   20,  
2014   �ુધીમ�   કુલ   કોલજે   ફ�   અન ે     � ે  ત ે  કોલજેમ�   �વશે   મ�યાની   સા�બતી   અ� ે  મોકલવાની   રહ�શે.   �ોલરશીપ   મળેવનાર�  
�શ�ય�ૃ��   કરાર   પર   સ�હ      કરવા   માટ�   ના�ભુાઇ   એ�કુ�શન   ફાઉ�ડ�શન,   કડોદ   ઓ�ફસ      અથવા   ન��   કર�લ   �ળ   પર   આવવા�ું  
રહ�શે.  
 
 
પગ�ું   9 :   �શ�ય�ૃ��ના   પૈસા      �વશે   મળેલ   કોલેજન ે     �ુ�નવ�સટ�   �ારા   ન��   કર�લ   ડ�ડલાઇન   (ફ�   ભરવાની   છે�લી   તા�રખ)   અથવા  
જૂન   30,   2014   �ુધીમ�   સીધ ે  સીધા   � ે  ત ે  કોલજે/��ુનવસ�ટ�ન ે  ચકે/ડ�.ડ�/ક�શ   �ારા   ભરવામ�   આવશે.   
 

mailto:jayesh@nanubhai.org

