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તા.

/

/૨૦૧૯

આ ફોમર્ :ન ૨ કોલેજોમાં એડમીશન મળ્યા પછ� િવગતો ભર�ને૧૦ �દવસ માં મોકલી આપશો.
૧.

િવઘાથ� �ું નામ :

૨.

કયા ડ�ગ્રી કોસર્માં આપને એડમીશન મળ્�ુ ? એડમીશન પત્રની નક કોલેજબીડવી.

કોસરકોસર્ ક�ટલા વષર્નો -

૩ a
b
૪.

� કોલેજ માં એડમીશન મળ્�ું હોય તે�ું નામ તથા એડ્.
તમોને TFWS (ફ� માફ�) ની મં�ુર� મળ� છે ? પ્રયત્ન કય�  ?
કોલેજ ફ� ની િવગત તથા પહોચની નકલ �બડશો.(આપને અગાઉ

વાિષ�ક ટ�ુશન ફ�-

જણાવ્યા પ્રમાણે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મે�ડકલ કોલેજોની �ચી ફ� ભા

અન્ય ફ�(વાિષ�ક) – _________________

અમો મં�ૂર કર� શક�એ છ�એ.)

�ુ લ

૫.

કોલેજ�ું સત્ર કઈ તાર�ખ થી શ� થ?

૬.

કોલેજ,�યાં તમા� �ુ �ંુ બ રહ� છે તેનાથી �ુદા શહ�રમાં હોય તો તમે �ાં

હોસ્ટ�લ ફ� વાિષ�-

રહ�વાના છો ? તે જણાવશો. તમો અપડાઉન કરવાના છો ક� હોસ્ટ�લમાં

જમવાનો ખચર્ વાિષ�-

રહ�વાના છો? તમાર� જ્ઞાિત ક� સમાજની કોઈ હોસ્ટ�લ હોય તો તેનો લ
લેવાના છો ને ? વાિષ�ક ખચર્ નો �દાજ ખજો.
૭.

(અ)

કોલેજમાં કઈ ભાષામાં ભણાવશે અને ��ગ્લશમાં
ભણવા�ું થશે તો ફાવશે ને ?

(બ)

1. ��ગ્લશ ભાષા શીખવા સાં� ક્લાસ ભરવાન
જ�ર પડશે ? તમોને કલાસ જ�ર� લાગતો હોય તો
તે માટ� પણ અમો મદદ કરવા િવચાર��ુ.ં
2. અમોએ અમાર� �હ�રખબરમાં પણ લખે� ં ુ ક�
તમોએ ��ગ્લશ શીખવા �ૂબ પ્રયત્ન ક
જોઈએ. કારણક� તેના વગર તમાર� પ્રગતી �ંધા ॰

૮.

તમોને ભણવા/ રહ�વા/ જમવા/ �ુસ્તકો . માટ� કોઈ સ્કૉલરશીપ
મળવાની છે ? સરકાર, જ્ઞા, સગા ક� કોઈ પણ પાસેથી તો તેની િવગત
લખશો.
�ુજરાત �ુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબી યોજના ની સ્કોલરશીપ માટ� જ�ર
કરશો.

૯.

તમોએ � લાઈન અને કોલેજ માં એડમીશન લી�ું છે તેમાં તમો
ર�શફ�લ�ગની ક� કોઈ તક મળે તો ફ�રફાર કરાવવાના છો ? �ાં પ્રકાર?
�ાર� આ ફાઇનલ થશે. તે બાબત ની �ણ પત/મેઈલ દ્વારા કરતા
રહ�શો.

૧૦.(A)

�દા�જત વાિષ�ક ખચર :

(૧).વાિષ�ક કોલેજ ફ�.

___________________

(૨).વાિષ�ક હોસ્ટ�લ ફ.

___________________

(3).ઘર�થી અપડાઉન કરતા
હો તેનો ખચર્
(૪).વાિષ�ક જમવાનો ખચર
(* ઘરની બહાર રહ�નાર િવદ્યાથ� મા)
૧૦.(B)

(૫).વાિષ�ક અન્ય ખચ

Total (10(A))

___________________
____________________
____________________
____________________

ઊપર જણાવેલ ખચર્ માંથી તમાર� પોતાએ બનતો ખચર્ ઉપાડવો જો.

(૧) તમો પોતે ક�ટલા વાિષ�ક ખચર્ માટ� વ્યવસ્થા ક ? Rs.

(વાિષ�ક)

___________
(૨) તમારા સગા ક�ટલી મદદ કરશે?

Rs. ___________

(3) તમાર� જ્ઞા/સમાજ ક�ટલો ખચર્ આપશ ? Rs.
__________
(૪) બી� કોઈ સસં ્થા ગવમ�ન્ટ વગેર� માંથી ક�ટલી રક
મળશે?Rs. _________

Total (10(B))

૧૦.(C)

ઉપરની ૧૦(A) અને ૧૦(B) િવગત ધ્યાનમાં રાખીબ તમને ક�ટલો તોટો

____________________

(૧૦ A)-(૧૦ B)=________________

પડશે.
૧૧.

તમાર� હ�લ્-ત�બયત બાબતમાં કઈ �ચ�તા છે ખર� ? ક� પછ� � ૂબ જ
સાર� હ�લ્-સ્વાસ્થય ધરાવો ?

૧૨.

તમોને બ�કમાં થી લોન મળવાની છે

? તો િવગત જણાવશો.પ્રયત

કરવાના છો?
૧૩.

�ુજરાત સરકાર �ુખ્યમંત્રી �ુવા સ્વાવલંબન ય (MYSY) હ�ઠળ

કર�લ છે / કર�લ નથી

આિથ�ક સહાય આપે છે . અમે આ યોજના માં અર�
____________________________
િપતા ક� વાલી ની સહ�

_______________________
િવધાથ� ની સહ�

ખાસ ન�ધ
આ પત્રકમાં જ દર�ક પ્ર� ના સં�ુણર્ જવાબ લખીને મ- જ�ર પડ� તો વધારાના પાનાં લગાડજો અને એડમીશન મળ્યા પછ�
વ�ુ માં વ�ુ �દવસ સાતમાં જવાબ મોકલાવશો. પહ�લા મોકલેલ ફોમર્૧ માં પણ કોઈ િવગત ન લખી હોય તો લખી મોકલશો.
અમો � િવઘાથ�ઓ ને સ્કૉલરિશપ આપવા�ું ન�� કર�ું તે િવઘાથ�એ ભર�લ પૈસાની પહોચની નકલ સબમીટ કરશે તેના આધાર�
પૈસા મોકલવી�ું એટલે ક� પ્રથમ તમાર� પૈસા કોલેજમાં ભરવાના રહ� , � અમો મં�ુર કયાર ્ હશે તે પ્રમાણે ર�ઇમ્બસર્ ક.
અમોને ઘણી બધી અર�ઓ મળ� છે તેથી ફં ડ � હશે તે પ્રમાણે મેર�ટ અ �ુ �ંુ બ ની આવક ને આધા�રત અમારો િન�ણર્ય સવ�
અર�કતાર ્ ને બંધનકારક રહ�શ.
તમોને એડમીશન મળવામાં �ુબ જ ટાઇમ લાગવાનો હોય તો એક વચગાળા નો જવાબ લખશો. �ાર� એડમીશન મળવાની શ�તા
છે તે લખશો.
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