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બેકરી શાળા, અસ્પી ગહૃવિજ્ઞાન અને પોષણ મહાવિધ્યાલય 
સરદારકૃવષનગર દાાંતીિાડા કૃવષ યવુનિવસિટી, 

સરદારકૃવષનગર-૩૮૫૫૦૬, તા .દાાંતીિાડા ,જી .બનાસકાાંઠા 
 

   અરજી પત્રક નાં. ................. 
 

૧. ઉમેદિારનુાં પરુૂ નામ  :  

૨. વપતા / િાલી નુાં નામ :  

૩. ઉમેદિાર અને િાલી િચ્ચેનો સબાંધ :  

૪. વપતા / િાલી નો ધાંધો :  

૫. જાવત અને પેટા જાવત : જનરલ / એસ.સી. / એસ.ટી. / એસ.ઇ.બી.સી. 
૬. ભાષાકીય જાણકારી :  

૭. આ કોષષમાાં જોડાિા માટેનુાં કારણ : 
 

 

૮. જન્મ તારીખ(આંકડામાાં અને શબ્દોમાાં) : 
 

 

૯. હાલનુાં સરનામુાં : 

 
 
 
 

 

૧૦. કાયમી સરનામુાં : 

 
 
 
 

 
૧૧. બેંક એકાઉન્ટ નાંબર(બેંકના નામ સાથ)ે :  
૧૨. શૈક્ષણણક લાયકાત :  

ક્રમ પરીક્ષા નુાં નામ 
પાસ 
કયાષન ુાં 
િષષ 

પ્રયત્ન 
કુલ 

માર્કસષ 
મેળિેલ 
માકષસ 

ટકા 
સામાન્ય  / 
વિજ્ઞાન 

પ્રિાહ 
૧. એસ.એસ.સી.       
૨. એચ.એસ.સી.       
૩. સ્નાતક       
૪. અન્ય લાયકાત       

અહીં ઉમેદિારે 

તાજેતરનો 
પાસપોર્ટ  સાઇઝ 

નો ફોર્ોગ્રાફ 
ચીપકાિો 



૫. 
ધોરણ-૯  

(ફક્ત પ્રવતવનયકુ્ત ઉમેદિાર 
મારે્) 

      

૧૩. બેકરી નો અનભુિ (જો હોય તો) :  
ક્રમ બેકરી નુાં નામ અને સરનામુાં અનભુિ નો સમયગાળો કયા પદ પર 

 
 
 

 
  

૧૪. ઉમેદિારે આપિા ની બાાંહધેરી  :  
          આથી હુ ાં બાાંહધેરી આપ ુછાં કે જો મને અતે્રની બેકરી શાળામાાં પ્રિેશ આપિામાાં આિશે તો હુ ાં 

વિદ્યાથી તરીકે શાળાના પ્રિતષમાન તથા સમયાાંતરે અમલમાાં આિતા તમામ વનયમો નુાં ચસુ્તપણે 
પાલન કરીશ. િધમુાાં શાળાના કાયષ સમય દરવમયાન શાળામાાં તથા યવુનિવસિટી માાં વશસ્તના વનયમોની 
વિરૂધ્ધમાાં કોઇ કામગીરી કરીશ નહીં. આ ફોમષમાાં આપેલ તમામ માહહતી સત્ય છે, જો કોઇ પણ માહહતી 
ખોટી જણાય તો બેકરી શાળા તથા યવુનિવસિટી તરફથી જે પન પગલા લેિામાાં આિશે તે મને 
બાંધનકતાષ રહશેે.       

    
 તારીખ :      /     /   
 સ્થળ   :   ઉમેદિાર ની સહી 
૧૫. વપતા / િાલી / સાંસ્થા ના િડાએ આપિા ની 

બાાંહધેરી 
:  

         આથી હુ ાં બાાંહધેરી આપ ુ છાં કે જો મારા પતુ્ર/પતુ્રી/પવત/પત્ત્ન/પાલ્ય/કમષચારી ન ે બકેરી 
શાળામાાં પ્રિેશ આપિામાાં આિશે તો મારા પતુ્ર/પતુ્રી/પવત/પત્ત્ન/પાલ્ય/કમષચારી માટે બેકરી શાળા 
તથા યવુનિવસિટી દ્વારા લાગ ુપડતા તમામ વનવતવનયમો નુાં ચસુ્તપણે પાલન કરશે. 

    
 તારીખ :      /     /   
 સ્થળ   :   વપતા / િાલી ની સહી 
    
 નોંધ : જરૂરયાત મજુબ ના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણણત નકલ સામેલ રાખિી.(હટક " √ " માકષ કરિી) 

 ૧. એસ.એસ.સી. માકષશીટ તથા પ્રયત્ન પ્રમાણપત્ર 
 ૨. શાળા છોડયા અંગેનો દાખલો  
 ૩. એચ.એસ.સી. માકષશીટ તથા પ્રયત્ન પ્રમાણપત્ર 
 ૪. સ્નાતક માકષશીટ  
 ૫. અન્ય લાયકાત  
 ૬. જાવત અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર ( એસ.ઇ.બી.સી. ઉમેદિારે ચાલ ુિર્ટનુું ક્રિવમલિયર પ્રમાણપત્ર આપિાનુું રહશેે.) 
 ૭. અનભુિ નુાં પ્રમાણપત્ર 



 
 

 
 



 

 


