Form No. 1

HIGHER EDUCATION SUPPORT TRUST

Sr.No._______

339-340, Aditya Complex, 3rd Floor, Kasak, Bharuch – 392001, Gujarat, India.
Phone : (02642) 248182, 94089 98462 E-mail : hest011@gmail.com
Web Site: www.hest.co.in (Reg. No. E/3164/Bharuch)

આ ફોમર્ ં
ન બર૧ તમોને મળ્યા પછ� �દવસ સાતમાં અમોને મોકલી આપશ.
૧.

િવઘાથ� �ું �ુ�ુ નામ
(િવઘાથ�નો એક પાસપોટર ્ સાઇઝ ફોટો આ સાથે મોકલશ)

૨.

િવઘાથ�ની જન્મ તાર�

૩.

હાલ�ું રહ�ઠાણ�ું સરના�ું

Contact Phone nos

અ. સ્�ુડન-

બ. િપતા-

E-mail id
કાયમી રહ�ઠાણ�ું સરના�ું

૪.
૫.

કૌ�ું�બક મા�હતી
U

અ. �ુ �ુંબના �ુ લ સભ્
બ. િપતા�ું � ૂ�ું નામ તથા અભ્યાસ અનેવ્યવસા

ક.માતા�ું � ૂ�ું નામ તથા અભ્યાસ અનેવ્યવસા

ડ.ભાઇ તથા બહ�ન ના નામ ,અભ્યાસ તથા નોકર/ વ્યવસાય ની
િવગત

1.
2.
3.

િવધાથ�ના કોઈ ભાઈ/ બહ�ને � ૂતકાળમાં HEST ની સહાય મેળવી હોય
તો તેની િવગત આપો.

૬.

�ુ �ુંબની �ુ લ વાિષ�ક આવક

૭.

તમો કઈ કોલેજોમાં કયા કોસર્માં એડિમશન મેળવવા પ્રય

(આવક નો દાખલો સાથે મોકલવો)

કરશો/ કય� છે / એડિમશન મળ� ગ�ુ છે .

ધોરણ ૧૨ અને GUJCET/ NEET * પ�રણામોની કોપી મોકલવી.

૮.

St d 12 : - PCM/PCB Marks

* આ એન્ટ્ર�ન્સI મ માંથી તમને � લા�ુ પડતી હોય તેની કોપી

NEET Score
GUJCET Score
JEE(MAIN)Score
Merit Marks

મોકલશો.

: ____________ /300
: ___________ / ______
:____________ /______
: ___________ / ______
: ___________

(૬૦ ટકા, ૪૦ ટકા પ્રમાણે ગણતર� કર�ને લખ. ર�ત માટ� પાછળ
�ુ ઓ.)

Std 12 (Overall Grade)

આપની ઓળખાણમાં હોય તેવા સામા�ક તેમજ િશક્ષણક્ષેત્રે પ્ 1).

૯.

બે વ્ય�ક્તઓ પ�ર/ મા�હતી. (નામ,સરના�ું તેમજ

: ________ ( e.g. A1/ A2/ B1/ B2)

નામ : સરના�ું : -

હોદ્ધો તથા ફોન નં)
વ્યવસાય/ હોદ્દફોન નં 2)

.નામ : સરના�ું : -

વ્યવસાય/ હોદ્દફોન નં -

૧૦.

૧૨(સાયન્) � સ્�ૂલમાં ભણ્યા હો તે�ું ન, અડ્ર�સ તથા ફોન નં.

૧૧.

તમને આિથ�ક સહાય ની જ�ર હોય તો તમારા સગા,જ્ઞાિત અથવ
બી� કોઈ સંસ્થા વ્ય�ક્ત પાસેથી સહાય મળ�/ મળ� શક� તેમ છે ક�
નહ� તે બાબત િવગતથી અહ� લખશો.

૧૨.

બેન્ક માંથી લોન મેળવવાના પ્રયત્ન િવષે અહ� .
�ુ �ુંબ ની સ્થાવર િમલક ની િવગત :

૧૩.

૧. ઘર

: __________

૨. ખેતર : __________
૩. �ુ કાન : __________
૪. અન્ય: ___________
વધારાની કોઈ િવગત

૧૪.

િવઘાથ�ની સહ� : ____________________

વાલીની સહ� ____________________

નોધ : - ૧. અ� ૂર� મા�હતી વાળા અર� પત્રક(ફોમર) રદ થવાને પાત્ર રહ.
૨. ફોમર્માં મા�હતી ન સમાઈ શક� તો અલગથી �ુદા પેપર પર મા�હતી આપવ.
૩.

સ્કૉલરિશપ( િશષ્ય �ૃિ) માટ� અર� કરનાર િવઘાથ�એ એડમીશન ન�� થયા બાદ ફોમર્ ં
ન બર૨ ભરવા� ંુ

રહશે. ફોમર્ ં
ન બર૨ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર� શ.
૪. આ સાથે ધો ૧૨(િવજ્ઞ) તથા NEET/JEE/GUJCET ના પ�રણામોની કોપી તથા આવકના દાખલાની કોપી
મોકલશો.આ ફર�જયાત છે .

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)

�ુચના:
a) આવક નો દાખલો.
અિધ�ૃત સરકાર� અિધકાર� દ્વારISSUE કર� લ દાખલા ની કોપી.

b) મેર�ટ માકર ્ ની ગણતર� ની ર�:
Engineering
PCM ના માકર ્�ુંWeightage 60% અને GUJCET ના માકર ્ �ુ Weightage 40% રહ�શે.
દા.ત. િવઘાથ�ને PCM માં 225 માકર્ હોય અનેGUJCET માં 90 માકર્ હો તો તેના મેર�ટ માકર્ નીચે પ્રમાણે.
(225 X 0.2) + (90/ 3) = 45 + 30 = 75%
(PCM માકર)

Medical

(GUJCET માકર)

(540 / 720) X 100 = 75%
(NEET માકર)
ુ રાત સરકારની �ખ
ુ ્યમંત્રી �ુવા સ્વાવલંબન યોજના હ�ઠળ આિથ�ક સહાય માટ�ની
c) દર� ક અરજદાર� �જ
ઓનલાઇન અર� ht t p:/ / mysy guj ni c.i n પર જ�ર કરવી.
હ�લ્પલાઇન ં
ન બ: 079-26566000 , 7043333181

(3)

મા�હતી:

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) અમો સામાન્ય ર�ત �l . ૩.૦ લાખ થી વ�ુ ફ� વાળ� મે�ડકલ કોલેજો માં એડમીશન લેનાર િવઘાથ�ઓને મદદ કર�
શકતા નથી.

