સરકારી પોલીટેકનીક,ઝાલોદરોડ,દાહોદ
કુમાર /કન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ મેળવવા માાંટન
ે ુાં અરજીપત્રક
પ્રતિ,
રે કટર/વોર્ડનશ્રી

તવદ્યાથીનો

બોઈઝહોસ્ટેલ/ગર્લ્ડ હોસ્ટે લ,

પા્પોટડ નો

્રકારી પોલીટેકનીક,

ફોટો

દાહોદ

હ ું નીચે ્હી કરનાર

_____________________________________________________

્રકાર િરફથી ચાલિી

્રકારી પોલીટે કનીક બોઈઝ/ગર્લ્ડ હોસ્ટે લમાું ચાલ શૈક્ષણિક વર્ડમાું દાખલ થવા માુંટે ઈચ્છા રાખ છું. િો મારી નીચે મજબની હકીકિ
ધ્યાને લઈ પ્રવેશ આપવા તવનુંિી છે . નીચે મજબની જાિ માહહિી આપશ્રીને ્ાદર છે . જો િે ખોટી પરવાર થાય િો મારો પ્રવેશ
િાત્કાલીક રદ્દ થશે િેની મને જાિ છે .
પરૂનામ

મોબાઈલ નુંબર
હાલન ્રનામ ું

વિનન ું ્રનામ ું

તપિાન ું નામ અને મોબાઈલ નુંબર
માિાન ું નામ અને મોબાઈલ નુંબર
સ્થાતનક વાલીન ું નામ િથા મોબાઈલ નુંબર
આપાિકાલીન સ્સ્થિીમાું ્ુંપકડ નુંબર
જન્મિારીખ
જાતિ
છે ર્લલી પા્ કરે લ પરીક્ષાન ું નામ, વર્ડ,
મેરીટ માર્ક્ડ (300 માુંથી)

અટક

નામ

તપિાનનામ

ACPDC મેરીટ નુંબર (ફર્કિ પ્રથમ વર્ડ ના
તવધ્યાથીઓ માટે )
શાખા (બ્રાન્ચ)
આધાર નુંબર
અગાઉ આ છાત્રાલયમાું રહેિા હિા ?
હા હોય િો રમ નુંબર જિાવો.
િમને કોઈ ્રકારી કે બીન્રકારી
તશષ્યવ ૃિી મળિી હિી ? જો હા િો કઈ?
કોઈ શાહરરીક કે અન્ય કોઈ ણબમારી ધરાવો
છો ?
ખાિાના વર્ા/અધ્યાપકની ્હી.

આથી હ ું પ્રતિ પવડક ખાિરી આપ છ કે જો મને છાત્રાલયમાું પ્રવેશ આપવમાું આવશે િો છાત્રાલયના િમામ તનિીતનયમોન,
તશસ્િન ું િથા ્મયાુંિરે રે કટર/વોર્ડનશ્રી િરફથી આપવામાું આવેલી સચનાઓન ું પાલન કરવા હ ું બુંધાઉ છું િેન જો ઉર્લલુંઘન કરવામાું
આવશે િો તવના નોહટ્ે છાત્રાલયમાુંથી દૂ ર કરવાનો અતધકાર રહેશ.ે િેમજ મને જે ્ાધનો આપવામાું આવશે િેનો યોગ્ય ઉપયોગ
કરીશ અને લાઈટ પુંખા ઈલેકટ્રીકબોર્ડ , અન્ય િમામ ્રકારી ્ુંપતિ ભાુંગફોર્ થશે અગર નક્ાન પુંહોચાર્વામાું આવશે િેની ભરપાઈ
કરવાું હ ું બુંધાઉ છું િેમજ કોઈ પિ પ્રકારના િમાક કે અન્ય નશા ન ્ેવન કરિા કસરવાર ઠરીશ િેવા ્ુંજોગોમાું અતધકારીશ્રી ધ્વારા જે
પગલા ભરાશે િે મને માન્ય રહેશ.ે રૂમમાું રાુંધવાની, પાિી ગરમ કરવાની મનાઈ છે િેમ છિા ઈલેકહટ્રિક ્ગર્ી કે સ્ટવ વાપરીશ િો
િેના અર્કસ્માિની ્ુંપ ૂિડ જવાબદારી મારી છે ; િેની મને જાિ છે .

િા

અરજદારની્હી:
અરજદારનાતપિા/વાલીએભરવાન ું

૧. અરજદારના તપિા/વાલીન ું પરૂનામ:--------------------------------------------------------------------૨. તપિા/વાલીન ું હાલન ું ્રનામ ું :-----------------------------------------------------------------૩. માિ-તપિા /વાલીનોધુંધો /વ્યવ્ાય :(્ક્ષમ અતધકારી ધ્વારા અપાયેલા આવકનો દાખલો જોર્વો, ખેિી હોય િો કેટલી વાતર્િક
આવક છે િે જિાવવ ું)
હ ું

શ્રી

______________________________________________________

આથી

બાુંહધ
ે રી

આપ

છું

કે

મારા

પત્ર/પત્રી/આશ્રી િને છાત્રાલયમાું પ્રવેશ આપવામાું આવશે િો છાત્રાલયના િમામ તનયમોન પાલન કરશે. જો પ્રવેશમાું ભરે લી માહહિી
ખોટી ઠરશે િો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે. જો કોઈ પિ ્રાકારી તમર્લકિને િે/િેિી નક્ાન પુંહોચર્શે િો િેના નક્ાનની િમામ રકમ
ભરપાઈ કરવા િે/િેિી બુંધાયેલ છે અને જો િેની ભરપાઈ નહી કરે િો હ ું ભરપાઈ કરવા બુંધાયેલ છું .

િારીખ:

માિા-તપિા/વાલીન નામ અને ્હી અથવા અંગઠાન ું તનશાન

-:સચનાઓ:૧. શાળા છોર્યાન ું પ્રમાિપત્ર , એ્.એ્.્ી. માકડ શીટ, જાતિનો દાખલો, કોલેજ એલોટમેંટલેટર, છે ર્લલા ્ેમેસ્ટરના પહરિામની નકલ
જોર્વી
૨. તવધ્યાથીના માિા-તપિ/વાલી ્રકારી/અધડ્રકારી કે અન્ય પ્રકારની નોકરી કરે છે ? જો હા િો આવકનો દાખલો ્ુંસ્થાના વર્ાનો
રજૂ કરવો. જો અન્ય વ્યવ્ાય કરિા હોય િો છાત્રોના માિા-તપિા/વાલી ્રકારી/અધડ્રકારી કે અન્ય પ્રકારની નોકરી કરિા નથી,
િેવ ું પ્રમાિપત્ર અને આવકનો દાખલો ્ક્ષમ અતધકારીનો લાવવાનો રહેશ.ે
૩. પ્રવેશ ફી ની ર્ીદની નકલ જોર્વી.
૪. અધ ૂરા અને ખોટી માહીિી ભરે લા ફોમડ આપોઆપ રદ્દ થશે.
૫ બેંક પા્બર્કના પ્રથમ પાનની નકલ
૬ હોસ્ટે લ માું નવા પ્રવેશ મેળવનાર તવદ્યાથીઓને ભરવા પાત્ર હોસ્ટે લ ફી રૂ. ૯૦૦ + રૂ ૫૦૦ (ર્ીપોઝીટ) = ૧૪૦૦ રૂ. જ્યારે
હોસ્ટે લ માું જના પ્રવેશ મેળવેલ તવદ્યાથીઓએ રૂ ૯૦૦ હોસ્ટેલ ફી પેટે ભરવાના થશે

