


 
 

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

આણદં કૃષર્ યષુનવષસિર્ટી, આણદં 

 

પ્રવેશ અંગેનુ ંઅરજી ફોર્ષ 
૧ ઉમેદવારન ું પ રેપ ર  નામ  :  

૨ પિતા/વાલીન ું પ રેપ ર  નામ :  

૩ જે કિસ્સામાું ઉમેદવારના પિતા જીપવત હોય ત્યારે વાલી સાથેનો સુંબુંધ: 

૪ િાયમી સરનામ  :  

    

 તા.   જિલ્લો:                       િીન િોડ: 

૫ હાલન ું સરનામ  :  

 તા.   જિલ્લો:                       િીન િોડ: 

 રહઠેાણનો ટેલીફોન નુંબર :  

૬ ઉમેદવારના વતનના જીલ્લાન ું નામ: 

૭ િન્મ તારીખ (આંિડા તથા શબ્દોમાું): 

૮ જાપત/િેટા જાપત :  

૯ અન સ ચિત જાપત, અન સ ચિત િનજાપત તથા સામાજીિ અને શૈક્ષચણિ રીતે િછાત વર્ગ 

(બક્ષીિુંિ) ના હોય તો તેની પવર્ત: 

 

૧૦ િરચણત િે અિરચણત :  

 

 

                                                    

િાસિૉટગ  સાઇઝનો 

તાજેતરનો ફોટોગ્રાફ   
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ટો
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િાસિોટગ સાઇઝ 

  

 

 

 

 

 

 

 નો 

તાજેતર નો  

ફો

ટો

ગ્રા
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૧૧ શૈક્ષચણિ લાયિાત : 

િાસ િરેલી િરીક્ષા િરીક્ષા િાસ િરેલ 

બોડગ/ય પનવપસિટીન ું નામ 

િરીક્ષા િાસ 

િયાગન  ું વર્ગ 

િરીક્ષામાું મેળવેલ ગ ણની પવર્ત 

   મેળવેલા ક લ ગ ણ            ટિા % 

ધોરણ-૧૦    

ધોરણ-૧૨    

સ્નાતિ    

અન સ્નાતિ    

 

૧૨ તમારા પિતા/વાલી તમારા વતનના જીલ્લા પસવાયના અન્ય જીલ્લાની જાહરે સુંસ્થામાું 

નોિરી િરે છે. િો "હા" તો જાહરે સુંસ્થાન  નામ તથા સરનામ ું/વાલીનો હોદ્દો લખવો  

  

 

 

 

 



 
 

૧૩.                                 તાલીર્ાર્થીની બાહેંધરી 

આથી હ ું બાુંહધેરી આપ  છુ િે િો મને વોિેશનલ િોસૅ ઓન ફૂડ પ્રોસેસીંર્ ટેિનોલોજી અભ્યાસક્રમમાું 

દાખલ િરવામાું આવશે તો હ ું િબલૂાત આપ  છુું િે જે િોઇ પનયમો િે ધારા ધોરણો આ અભ્યાસક્રમ 

માટે હાલ અમલમાું છે અથવા ભપવષ્યમાું િરવામાું આવશે તે બધાન ું હ ું તાલીમાથી હોઉ ત્યાું સ ધી 

િાલન િરવા બુંધાઉ છુું. િેન્રના પનયપમત સુંિાલન િે પશસ્તને બાદ્ય િરે તેવ ું િોઇ િણ િાયૅ હ ું 

િેન્રની અદુંર િે બહાર િરીશ નકહ. 

                                                     ઉમદેવારની સહી.......................... 

 

૧૪.   ઉરે્દવારના ષિતા/વાલીએ આિવાની બાહંધેરી 

 આથી હ ું બાુંહધેરી આપ  છુ િે િો મારા પ ત્ર/પ ત્રી/િાલ્યને સટીફીિેટ િોર્ગ ઓન ફૂડ 

પ્રોસેસીંર્ ટેિનોિોજી અભ્યાસક્રમમાું દાખલ િરવામાું આવશે તો િેંરની અંદર િે બહાર  મારા 

પ ત્ર/પ ત્રી /િાલ્યની તમામ પ્રિારની વતગણ ુંિ માટે હ ું િવાબદાર છુું તેમિ તેની/તેણીની વતગણ ુંિ 

બરાબર ન હોય અથવા અભ્યાસક્રમમાું હાિરી ઘટશે તો સુંસ્થા જે િર્લા લેશે તે મને મુંજ ર છે.  

 

તારીખ : 
સ્થળ :     ઉમેદવારના પિતા/વાલીની સહી.............................  

 

૧૫. અરજી ફોર્ષ સારે્થ સારે્લ કરવાની ષવગતો: 

1. શાળા છોડયાના પ્રમાણિત્રની નિલ.  
2. ધોરણ-૧૦ િરીક્ષાની માિગશીટ ની તેમિ અન્ય શકૈ્ષચણિ લાયિાતનાું પ્રમાણિત્રોની 

પ્રમાચણત નિલો. 
3. ઉમેદવાર અન સ ચિત જાપત/અન સ ચિત િનજાપત/સામાજીિ અન ેશૈક્ષચણિ રીતે િછાત 

વર્ગ (બક્ષીિુંિ) ના હોય તો તેવી જાપતના જે તે જીલ્લાના સમાિિલ્યાણ અપધિારી 
અથવા મામલતદાર/સક્ષમ અપધિારીશ્રીના પ્રમાણિત્રની પ્રમાચણત નિલ.   

4. સામાજીિ અને શૈક્ષચણિ રીતે િછાત વર્ગ (બક્ષીિુંિ) વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્ન્ત વર્ગમાું 
સમાવેશ થતો નથી તે મ િબન ું સરિારનાું સક્ષમ અપધિારીશ્રીના સુંલગ્ન વર્ગના 
પ્રમાણિત્રની પ્રમાચણત નિલો.  

 


