
 
Form No. 1                                                                       Sr.No._______ 

         HIGHER EDUCATION SUPPORT TRUST 
339-340, Aditya Complex, 3rd

Phone : (02642) 248182, 94089 98462  E-mail : 
 Floor, Kasak,  Bharuch – 392001, Gujarat, India. 

hest011@gmail.com 
Web Site: www.hest.co.in (Reg. No. E/3164/Bharuch) 

આ ફોમર  નં બ ૧ તમો ે મળ્ય  પછ  �દવ વયતમયન  મો ે મોોકલ આ પો. 
૧.     િદઘયથ� �ુન ��ુુ  યમ 

( િદઘયથ� ો એો  યવ ોટર વયાઇ ફોટો આ વયથ ેમોોકપો) 

 

૨. િદઘયથ� લ જનમ તયબછ�  

૩. હયક�ુન બહ�ઠયણ�ુન વબ ય�ુન  

Contact Phone nos          . સ્ુુનટ-  

            ં. િ તય-  

 

 

E-mail id  

૪. ોય્ મલ બહ�ઠયણ�ુન વબ ય�ુન  

૫ . Uોૌ્ ુ ન�ંો મય હતલ 

 . �ુ્ુનં ય �ુક વભ્ 

 

ં. િ તય�ુન ��ુૂન  યમ તથય  ભ્યવ    ેવ્દવય્  

 

 

ો.મયતય�ુન ��ુૂન  યમ તથય  ભ્યવ    ેવ્દવય્  

 

 

ુ.ભયા તથય ંહ�   ય  યમ , ભ્યવ તથય  ોોબછ/ વ્દવય્   લ 

િદગત 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

િદધયથ� ય ોોઈ ભયઈ/ ંહ�  ે�તૂોયળમયન HEST  લ વહય્  મળેદલ હો્  

તો ત ેલ િદગત આ ો. 

 

 

૬. �ુ્ુનં લ �ુક દયિષ�ો આદો 

(આદો  ો �ય�કો વયથ ેમોોકદો) 

 

૭. તમો ોઈ ોોકજેોમયન ો્ય ોોવરમયન એુિમપ  મળેદદય  ્યવ 

ોબપો/ ો્� પે/ એુિમપ  મળછ ગ� ુપે. 

 

  

 

 

mailto:hest011@gmail.com�
http://www.hest.co.in/�


૮. ધોબણ ૧૨    ેGUJCET/ NEET *   બણયમો લ ોો લ મોોકદલ. 

*આ એન �્નવ એોઇI મ મયનથલ તમ  ે� કય� ુ ુતલ હો્  ત ેલ ોો લ 

મોોકપો. 

 

 

 

 

 

St d 12 : - PCM/PCB Marks         : ____________  /300 

               NEET Score               : ___________   / ______ 
             GUJCET Score          :____________ /______ 
               JEE(MAIN)Score           : ___________  / ______ 
                   Merit Marks             : ___________ 

(૬૦ ટોય, ૪૦ ટોય  મયણ ેગણતબછ ોબછ  ેક�પો. બછત મયટ�  યપળ 

�ુઓ.) 

Std 12 (Overall Grade)         : ________ ( e.g. A1/ A2/ B1/ B2) 

૯. આ  લ ઓળ�યણમયન હો્  તદેય વયમય�ો તમેજ િપકણકકે ે િતરેઠત 

ં ેવ્ર�તઓ   બ�્/ મય હતલ. ( યમ,વબ ય�ુન તમેજ 

હોદો તથય ફો   નં બ) 

 

 

 

 

 

1).    યમ : - 

   વબ ય�ુન : - 

     

વ્દવય્  /  હોદો -  

          ફો   ન -  

2)   . યમ : - 

   વબ ય�ુન : - 

    

 વ્દવય્  /  હોદો - 

          ફો   ન -  

૧૦. ૧૨(વય્ નવ) � સ�ૂકમયન ભભ્ય હો ત�ે ુન  યમ,  ડ�વ તથય ફો   નં બ.  

 

૧૧. તમ  ેઆિથ�ો વહય્   લ જ�બ હો્  તો તમયબય વગય,જયિત  થદય 

ંલ� ોોઈ વનસથય વ્ર�ત  યવથેલ વહય્  મળછ પે/ મળછ પો� તમે પે ો� 

 હ� ત ેંયં ત િદગતથલ  હ� ક�પો. 

 

૧૨. 
ંેનો મયનથલ કો  મેળદદય ય  ્્  િદષે  હ� ક�પો . 

 

૧૩. �ુ્ુનં  લ સથયદબ િમકોત  લ િદગત :  ૧. ઘબ  : __________ 

૨. �તેબ : __________ 

૩. �ુોય  : __________ 

૪.  ન્ : ___________ 

૧૪. દધયબય લ ોોઈ િદગત  

 

   

 

   િદઘયથ� લ વહછ : ____________________                           દયકલ લ વહછ ____________________ 

 

 ોધ : - ૧.  �બૂછ મય હતલ દયળય  બ�  કોો (ફોમર) બ� થદય ે  યક બહપે. 

      ૨. ફોમરમયન મય હતલ   વમયઈ પો� તો  કગથલ �ુ�ય  ે બ  બ મય હતલ આ દલ.  

      ૩. સોકકબિપ  ( િપે્ય �િત) મયટ�  બ� ોબ યબ િદઘયથ�એ એુમલપ   �છ થ્ય ંય� ફોમર  નં બ ૨ ભબદય�ુન 

  બહપે. ફોમર  નં બ ૨ ્સટ લ દેંવયાટ  બથલ ુય  કોુ ોબછ પોપે.  

        ૪. આ વયથે ધો ૧૨( િદજય ) તથય NEET/JEE/GUJCET  ય   બણયમો લ ોો લ તથય આદો ય �ય�કય લ ોો લ          

મોોકપો.આ ફબ�જ્યત પે.                                                             R- 24.05.2019 



 
 

        HIGHER EDUCATION SUPPORT TRUST(HEST)-Bharuch 
 

(1) List of Approved Degree Engineering Colleges to qualify for scholarship of HEST. 
1. ALL IITs and NIT College 
2. SVNIT – Surat 
3. Pandit Deendayal Petroleum University – Gandhinagar 
4. Dhirubhai Ambani Institute of Information & Communication Technology – Gandhinagar 
5. Nirma University – Ahmedabad 
6. L.D.College of Engineering – Ahmedabad 
7. G.H.Patel College of Engineering & Technology (GCET) – V.V.Nagar 
8. Birla Vishwakarma Mahavidyalaya (BVM) – V.V.nagar 
9. M.S.University-Faculty of Technology & Engineering – Vadodara 
10. DDIT – Nadiad 
11. Charotar Institute of Technology – Changa 
12. AD Patel Institute of Technology - Karamsad 
13. Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Technology – Vasad (Vadodara) 
14. CEPT : Ahmedabad 
15. SVMIT: Shri S'ad Vidya Mandal Institute Of Technology-  Bharuch 
16. IIT – RAM 

(2) ��ુ ય: 

a) 
 િધ��ત વબોયબછ  િધોયબછ દયબય ISSUE ોબ�ક �ય�કય  લ ોો લ.         

આદો  ો �ય�કો.  

b) મેબછટ મયોર   લ ગણતબછ  લ બછત: 

PCM  ય મયોર� ુન Weightage 60%   ે GUJCET  ય મયોર  �ુન Weightage 40% બહ�પે. 

Engineering 

�ય.ત. િદઘયથ� ે PCM મયન 225 મયોર હો્    ે GUJCET મયન 90 મયોર હો તો તે ય મેબછટ મયોર  લ�ે  મયણે થય્ . 

(225 X 0.2) + (90/ 3) = 45 + 30 = 75% 

(PCM મયોર)     (GUJCET મયોર) 

(540 / 720) X 100 = 75% 
Medical 

(NEET મયોર) 

c) 

   

�બ�ો  બજ�યબ� �જુબયત વબોયબ લ �ખુ્મનકલ �દુય સદયદકનં   ્ોજ ય હ�ઠળ આિથ�ો વહય્ મયટ� લ                            

ઓ કયા   બ� ht t p:/ /  mysy guj  ni c.i n  બ જ�બ ોબદલ. 

(3)  મય હતલ: 

હ�લ કયા   નં બ: 079-26566000 , 7043333181 

a) For other than Degree Engineering Colleges like Medical courses, Architect , CA,CS 
etc., reputed  colleges will be considered which are established at least 3 years 
back. 

b)  મો વયમયન્ બછતે �l . ૩.૦ કય� થલ દ� ુફછ દયળછ મે ુોક ોોકેજો મયન એુમલપ  કે યબ િદઘયથ�ઓ ે મ�� ોબછ 

પોતય  થલ. 

https://www.collegedekho.com/colleges/svmit�

