


 
 

સર્ટીફીકેર્ટ કોર્ષ ઓન ફૂડ પ્રોસેસીંગ રે્ટકનોલોજી 
 ફૂડ પ્રોસેસીંગ રે્ટકનોલોજી એન્ડ બાયો એનર્જી કોલેર્જ 

આણદં કૃષર્ યષુનવષસિર્ટી, આણદં 

પ્રવેશ અંગેનુ ંઅરજી ફોર્ષ 
 

૧ ઉરે્દવારનુ ંપરેુપરુુ નાર્  :  

૨ ષિતા/વાલીનુ ંપરેુપરુુ નાર્ :  

૩ જે કકસ્સાર્ા ંઉરે્દવારના ષિતા જીષવત હોય ત્યારે વાલી સાથેનો સબંધં: 

૪ કાયર્ી સરનામ ુ :  

    

 તા.   જર્જલ્લો:                       િીન કોડ: 

૫ હાલનુ ંસરનામ ુ :  

 તા.   જર્જલ્લો:                       િીન કોડ: 

 રહઠેાણનો રે્ટલીફોન નબંર :  

૬ ઉર્ેદવારના વતનના જીલ્લાનુ ંનાર્: 

૭ ર્જન્ર્ તારીખ (આંકડા તથા શબ્દોર્ા)ં: 

૮ જાષત/િેર્ટા જાષત :  

૯ અનસુચુિત જાષત, અનસુચુિત ર્જનજાષત તથા સાર્ાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે િછાત વગષ 

(બક્ષીિિં) ના હોય તો તેની ષવગત: 

૧૦ િરચણત કે અિરચણત :  

 

૧૧ શૈક્ષચણક લાયકાત : 

 

                                                             

િાસિૉર્ટષ  સાઇઝનો 

તાજેતર નો ફોર્ટોગ્રાફ   

ફો

ર્ટો

ગ્રા

ફ 

 

િાસિોર્ટષ સાઇઝ 

  

 

 

 

 

 

 

 નો 

તાજેતર નો  

ફો

ર્ટો

ગ્રા

ફ 

 

 



 
 

િાસ કરેલી િરીક્ષા િરીક્ષા િાસ કરેલ 

બોડષ/યષુનવષસિર્ટીનુ ંનાર્ 

િરીક્ષા િાસ 

કયાષન ુ ંવર્ષ 

િરીક્ષાર્ા ંરે્ળવેલ ગણુની ષવગત  

   ર્ેળવેલા કુલ ગણુ        ર્ટકા% 

ધોરણ-૧૦    

ધોરણ-૧૨    

સ્નાતક    

અનસુ્નાતક    

 

૧૨ તર્ારા ષિતા/વાલી તર્ારા વતનના જીલ્લા ષસવાયના અન્ય જીલ્લાની જાહરે સસં્થાર્ા ં

નોકરી કરે છે. ર્જો "હા" તો જાહરે સસં્થાન ુનાર્ તથા સરનામુ/ંવાલીનો હોદ્દો લખવો  

  

 

 



 
 

તાલીર્ાથીની બાહેંધરી 

આથી હુ ં બાહંધેરી આપ ુ છુ કે ર્જો ર્ને વોકેશનલ કોસૅ ઓન ફૂડ પ્રોસેસીંગ રે્ટકનોલોજી 

અભ્યાસક્રર્ર્ા ંદાખલ કરવાર્ા ંઆવશે તો હુ ંકબલૂાત આપ ુછુ ંકે જે કોઇ ષનયર્ો કે ધારા ધોરણો 

આ અભ્યાસક્રર્ ર્ારે્ટ હાલ અર્લર્ા ંછે અથવા ભષવષ્યર્ા ંકરવાર્ા ંઆવશે તે બધાનુ ંહુ ંતાલીર્ાથી 

હોઉ ત્યા ંસધુી િાલન કરવા બધંાઉ છુ.ં કેન્રના ષનયષર્ત સિંાલન કે ષશસ્તને બાદ્ય કરે તેવુ ંકોઇ 

િણ કાયૅ હુ ંકેન્રની અદંર કે બહાર કરીશ નકહ. 

                                                     ઉર્દેવારની સહી.......................... 

 

૧૩.    ઉર્ેદવારના ષિતા/વાલીએ આિવાની બાહંધેરી 

 આથી હુ ં બાહંધેરી આપ ુ છુ કે ર્જો ર્ારા પતુ્ર/પતુ્રી/િાલ્યને સર્ટીફીકેર્ટ કોર્ષ ઓન ફૂડ 

પ્રોસેસીંગ રે્ટકનોકોજી અભ્યાસક્રર્ર્ા ં દાખલ કરવાર્ા ં આવશે તો કેંરની અંદર કે બહાર  ર્ારા 

પતુ્ર/પતુ્રી /િાલ્યની તર્ાર્ પ્રકારની વતષણુકં ર્ારે્ટ હુ ંર્જવાબદાર છુ ંતેર્ર્જ તેની/તેણીની વતષણુકં 

બરાબર ન હોય અથવા અભ્યાસક્રર્ર્ા ંહાર્જરી ઘર્ટશે તો સસં્થા જે િગલા લેશે તે ર્ને ર્જુંર છે.  

 

તારીખ : 
સ્થળ :     ઉર્ેદવારના ષિતા/વાલીની સહી.............................  

 

૧૪.  અરજી ફોર્ષ સાથે સારે્લ કરવાની ષવગતો: 

૧.  શાળા છોડયાના પ્રર્ાણિત્રની નકલ 

    ૨. ધોરણ-૧૦ િરીક્ષાની ર્ાકષશીર્ટની તેર્ર્જ અન્ય શૈક્ષચણક લાયકાતના ં પ્રર્ાણિત્રોની     
પ્રર્ાચણત નકલો. 

    ૩.  ઉર્ેદવાર અનસુચુિત જાષત/અનસુચુિત ર્જનજાષત/સાર્ાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે િછાત વગષ 
(બક્ષીિિં) ના હોય તો તવેી જાષતના જે તે જીલ્લાના સર્ાર્જકલ્યાણ અષધકારી અથવા 
ર્ાર્લતદાર/સક્ષર્ અષધકારી્ીના પ્રર્ાણિત્રની પ્રર્ાચણત નકલ  

    ૪. સાર્ાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે િછાત વગષ (બક્ષીિિં) વગષના ઉર્ેદવારોએ ઉન્ન્ત વગષર્ા ં
સર્ાવેશ થતો નથી તે મરુ્જબનુ ં સરકારના ં સક્ષર્ અષધકારી્ીના સલંગ્ન વર્ષના 
પ્રર્ાણિત્રની પ્રર્ાચણત નકલો.  

 


