
સ્કોરયળી અંગેની નોટિવ લષ 2022-23 

 આથી શળષ્મવશૃિ નો રાબ ભેલિા વેભેસ્િય 1, 3 અને 5 ના ઓફીવી / એવ.વી / એવ.િી કેિેગયીભાાં આલિા શોમ 

િેલા શલધાથી બાઈ-ફશનેોને જણાલલાન ાં કે સ્કોરયળીના પોભષ ન ાં શલિયણ િાયીખ 17-09-2022  ને ળશનલાય ના યોજ 

ઓટપવ કામાષરમભાાંથી વલાયે 10:30 થી 01:00 દયમ્માન કયલાભાાં આલળે. પોભષ ઓટપવ કામાષરમભાાંથી ભેલી પોભષ ાછ 

આેર ડૉક્ય ભેન્િ ને જે ક્રભ આેર છે િે ક્રભભાાં જોડી દયેક ડૉક્ય ભેન્િ ભા શલધાથીઓએ વશી કયીને પોભષ ઓટપવ કામાષરમભાાં 

જભા કયાલલાન ાં યશળેે. પોભષ જભા કયલાનો વભમ વલાયે 10:30 થી 01:00 નો યશળેે. ફોય ફાદ કોઈ પોભષ શલિયણ કે 
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નટશ.. 

 પોભષ શલિયણ અને જભા કયલાની િાયીખ :- 20-09-2022 TO 30-09-2022 પોભષ જભા છેલ્રી િાયીખ 

30-09-2022 ને શ ક્રલાય સ ધીની યશળેે... આ સ્કોરયળી ના પોભષ શલધાથીઓના વગલડિા બાગ રૂે અભો આ પોભષ 

શલધાથીઓને બયી આીએ છીએ જેભા કોરેજ ની કોઈ જલાફદાયી યશળેે નટશ..પોભષ વાથે ક્યા ડૉક્ય ભેન્િ જોડલા િે અંગેની 

નોટિવ કાચના નોટિવ ફોડષ નાંફય :- 3 ય મ કેર છે.  શલે છી િભાભ નોટિવ કોરેજ ની લેફવાઇિ ય જ મકૂલાભાાં આલળે 

જેની દયેક શલધાથીઓએ ખાવ નોંધ રેલી.   

નીચે જણાલેર ક્રભભાાં જ ડૉક્ય ભેન્િ પોભષ વાથે જોડલાના યશળેે 

દરેક ડૉક્યમુેન્ટ મા વિધાર્થીએ સહી કરિાની રહશેે.  

1. આધાયકાડષ ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – 1    

2. જાશિ અંગેના  દાખરા ની નકર – 1  

3. આલક અંગેના  દાખરા ની નકર – 1  

4. ફેન્ક ાવબ ક ની નકર – 1 

5. ધોયણ-10 ના ભાકષળીિ ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – 1 

6. ધોયણ – 12 ના ભાકષળીિ ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – 1 

7. ળાા છોડમાના  પ્રભાણત્ર ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – 1 

8. અભ્માવભાાં ગે ડેર શોમ િો અભ્માવભાાં તિૂ ડેર અંગેન ાં 50 રૂ.ના સ્િેમ્ ય વોગનદનામ ાં શલધાથીએ 

કયાલલાન ાં યશળેે. 

9. શિા શમાિ ન શોમ િો ભાિાના નાભનો આલકનો દાખરો. (શિાન ાં ડેથ વટિિ પયજજમાિ જોડવ ાં) 

10. કોરેજભાાં બયેર પી શોંચ ની નકર – 1  

11. વેભ 3 અને 5 લાા શલધાથીઓએ આઈ-કાડષ સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – 1   

12. આ શળષ્મવશૃિ ન ાં પોભષ શલધાથીઓની વગલડિાના બાગ રૂે કોરેજ ભાાંથી બયી આલાભાાં આલે છે જેભાાં કોરેજ કોઈ 

યીિે જલાફદાય યશળેે નટશ. 

13. શળષ્મવશૃિ ન ાં પોભષ ઓનરાઈન બયલા ભાિે ભોફાઈર નાંફય અગાઉ આેર શોમ િેજ ભોફાઈર નાંફય ય યજીસ્રેળન 

કયલાભાાં આલળે જો ભોફાઈર નાંફય ફાંધ થઈ ગમેર શોમ િો ભોફાઈર નાંફય ફદરાલલા ભાિે િભાયે સ યેન્રનગય જવ ાં 

ડળે. 

14. શલધાથીએ પી રૂશમા 130 છૂિા રાલલાના યશળેે. પોભષ બયલા ભાિે વલાયે 10:30 થી 01:00 દયમ્માન જ આલવ ાં ફોય 

ફાદ પોભષ શલિયણ કે સ્લીકાયલાભાાં આલળે નટશ.  

15. પોભષ શલિયણ કયલાની અને પોભષ જભા કયાલલાની છેલ્રી િાયીખ 30-09-2022 ની યશળેે. 

 

ભાભરિદાય શ્રીનો દાખરો િા: 01-04-2020 છીનો જ ભાન્મ યશળેે. 

ગ્રાભ ાંચામિનો દાખરો એક લષ ભાન્મ શળે િો િા: 01-04-2022 છીનો જ 

ભાન્મ યશળેે. 


