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સ્કોરયળી અયજી પોભમ 
       તાયીખ : _________                                                                                                                    

      ળાાન ું નાભ: ___________________________   
      પ્રલાશ:______________           

      A) વાભાન્મ ભાહશતી:  
1. પરૂ ું નાભ: _____________________________________________________________________  
2. જન્ભ તાયીખ:______________________________(DD/MM/YYYY) 

3. આયક્ષણ લગમ : SC/ST/OBC/General:________________         

4. ધભમ: ______________________  

5.                                   ?_______________(  /  ) 

6.               ?.__________,                ?.___________ (  /  ) 

7. શ  તભે તભાયા ક ટ ુંફભાું શરેા વ્મક્તત છો જે કોરેજભાું જામ છે? શા કે ના: ________  
8. આ સ્કોરયળી વલળે કેલી યીતે જાણલા ભળ્ય ?વભાચાયત્રો/ળાા/લેફવાઇટ/ફ્રામવમ/અન્મ:________  
9. શ ું તભાયા ક ટ ુંફભાુંથી કોઇને નાન બાઇ એજ્ય કેળન પાઉન્ડળેન તયપથી વળષ્મવ્ર વિ ભેર છે?શા/ના:________ 

10. જો શા, તો, તેભન ું નાભ._____________________________________________ લે.___________ 

B) વુંર્ક  ભાહશતી:  
1. શારન ું વયનામ ું : _______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

તાલ કો:____________________જીલ્રો: ______________ીન:___________________________ 

 ધયનો નુંફય : +91____________________    ઇભેર:_____________________________________ 

 વુંફુંવધ અથલા વભત્રનો ભોફાઇર નુંફય. _________________ વુંફુંધ: _____________________ 

2. કામભી વયનામ ું :______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

તાલ કો :_________________જીલ્રો:___________________ીન:__________________ 

C) ક ટ ુંફની ભાહશતી: તભાયા ઘયભાું યશતેા તભાભ રયલાયના વભ્મોની માદી કયો. લધાયાની જગ્મા જરૂય શોમ 
તો, કાકા, દાદા દાદી લગેયે વરશત તભે વભાલેળ કયી       .  

નાભ વફુંધ ઉભુંય શળક્ષણ (રે્ટલ ું બણેરા) ધુંધો લાશિર્ આલર્ 
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D)  વુંવિની ભારશતી: તભાયા ઘયભાું ઉરબ્ધ લસ્ત  ઓ       
  1.  જભીન: (એકય/     ભાું) ___________ 

2. તભાયા રયલાયની ભાલરકીની લસ્ત  ઓ(   /  ): TV____       _____ ફ્રીજ: ______      
   ગામ / બેંવ: _______     :(                       કમ્પ્ય ટય: _________   
 

E)  સ          સ ની ભારશતી:  કૃા કયીને,તભે પ્રલેળભાટે અયજી કયેર અથલા અયજી કયલા ભાુંગતા શોલ તે 
નીચે દળામલેર અભ્માવક્રભો/કોમભાું  વકમર કયવ ું.  

  
 
 
 
 
 
 

 

એર્યાયનામ ું 

હ ું, _________________________________________________ એકયાય કર ું છું કે, અયજી પોભમભાું બયેર ભારશતી વુંપ ણમ વાચી અન ે
મોગ્મ છે. જો કોઇ ભારશતી ખોટી જણામ આલળે તો, નાન બાઇ એજ્ય કેળન પાઉન્ડળેન દ્વાયા ભને આલાભાું આલેર ફધા 
રાબ (સ્કોરયળી) ાછાું  ખેંચી ળકાળે અન ેજરૂય જણામ તો કાનનૂી ગરાું રેલાભાું આલળ.ે        

 લારીની વશી_______________________                                                       શલદ્યાથીની વશી___________________________  
 તાયીખ :_____________                                    તાયીખ:_______________ 

 સ્થ:____________________ 

F) અયજીત્રર્ વાથે જોડલાના જરૂયી દસ્તાલેજો/પ્રભાણત્રો: 

1. ધોયણ 10 અને 11ની ભાકમવીટની નકર (ધોયણ 12 ના ભાતવમ /ટકા/ગ્રેડ  વળષ્મવવૃિ વુંદગી ભાટે જરૂયી છે)  
2. ભાભરતદાયશ્રી દ્વાયા આલાભાું આલેર ચાલ  લમના આલર્ના દાખરાની નકર  

3. યેળન કાડમની નકર  

4. 1 કોી ાવોટમ વાઇઝના પોટા  
5. ભાધ્મવભક ળાા છોડયાન ું પ્રભાણત્ર (જો શોઇ તો)  
6. આધાય કાડમની નકર  

 

અયજી પોભક ભોર્રલાન ું વયનામ ું: નાન બાઇ એજ્ય કેળન પાઉન્ડળેન, 101, શરેો ભા, વાુંઇ વલરા યેવવડને્વી, કેદાયેસ્લય 
કોમ્પ્રેક્ષની ફાજ ભાું, ળાસ્ત્રી યોડ, ફાયડોરી તાલ કો- ફાયડોરી જીલ્રો- સ યત ીન- 394601 Ph. No- 02622 224677 

નોંધ: અધ યી ભાહશતી બયેર અયજીત્રર્ ભાન્મ યાખલાભાું આલળે નશી.  

 

Architecture BBA BRS/BSW 

B.E. (Mechanical, Civil, Computer etc) BCA B.Sc (Biology, geology, chemistry, Agri etc) 

B.Com MBBS B. Pharm 

Hotel Management LLB Homeopathic Medicine 

Physical Therapy Nursing Other Highly Professional Courses:_____  


