
વવિકલ્પ પત્રક

શશૈક્ષવણિક વિરર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ પહહેલલા અનનુ સ્નલાતક (એમ.ડડ./એમ.એસ./ડડપ્લલોમલા)

અભ્યલાસક્રમમલામાં પ્રવિહેશ મહેળવિહેલ વવિદલારર્થીઓ મલાટહેનનુમાં વવિકલ્પ પત્રક

સમાંદરર્ષ: 

૧. આરલોગ્ય અનહે પરરવિલાર કલ્યલાણિ વવિરલાગનલા ૨૮-૦૬-૨૦૧૩ નલામાં ઠરલાવિ ક્રમલામાંક 

એમ.સડ.જ./૧૦૧૩/એસ.એફ.એસ.-૫૪/જ

૨. આરલોગ્ય અનહે પરરવિલાર કલ્યલાણિ વવિરલાગનલા ૩૦-૦૧-૨૦૨૦ નલામાં ઠરલાવિ ક્રમલામાંક 

એમ.સડ.જ./૧૦૧૯/૧૬૪૩/જ

મલાનનડય સલાહહેબશડ,

હનુમાં  ________________________________________ (વવિદલારર્થીનનુમાં પપૂરમાં  નલામ), _____________

______________________________________________________________________________(સરનલામનુમાં

)  હલાલ  ___________________  મહેડડકલ  કલોલહેજનલા  ____________  વવિરયનલામાં  __________  વિરર્ષ

એમ.ડડ./એમ.એસ./ડડપ્લલોમલા મલામાં અભ્યલાસ કરમાં  છનુ માં .  મહે શશૈક્ષવણિકવિરર્ષ ૨૦____-૨૦_____ મલામાં પ્રવિહેશ મહેળવિહેલ હતલો.

આરલોગ્ય અનહે પરરવિલાર કલ્યલાણિ વવિરલાગનલા ૨૮-૦૬-૨૦૧૩ નલામાં ઠરલાવિ ક્રમલામાંક એમ.સડ.જ./૧૦૧૩/એસ.એફ.એસ.-

૫૪/જ અમાંતગર્ષત મલારહે  ગલામ્ય વવિસ્તલારમલામાં ૩ વિરર્ષનડ ફરજ બજાવિવિલાનડ છહે  તહેનડ મનહે જાણિ છહે . તહે અન્વિયહે મહે રૂવપયલા દસ

લલાખ નડ બબેંક ગહેરમાંટડ/ સલોલ્વિન્સડ નલામાં જરૂરડ દસ્તલાવિહેજ કલોલહેજ કચહેરડ મલામાં જમલા કરલાવિહેલ નરડ/છહે.  

આરલોગ્ય  અનહે  પરરવિલાર  કલ્યલાણિ  વવિરલાગનલા  નવિલા ૩૦-૦૧-૨૦૨૦  નલામાં  ઠરલાવિ  ક્રમલામાંક  એમ.સડ.જ./

૧૦૧૯/૧૬૪૩/જ અન્વિયહે બલોન્ડ નડ શરતલોમલામાં સનુધલારલો કરવિલામલામાં આવિહેલ છહે , જહેમલામાં ગલામ્ય સહેવિલાઓનલો સમયગલાળલો ૩ વિરર્ષ

રડ ઘટલાડડનહે ૧ વિરર્ષ કરવિલામલામાં આવિહેલ છહે  અનહે બલોન્ડ નડ રકમ ૧૦ લલાખ નહે બદલહે ૪૦ લલાખ કરવિલામલામાં આવિહેલ છહે . જહેમલામાં

૧૦ લલાખનડ રકમનલો બલોન્ડ ૭ વિરર્ષ મલાટહે  બબેંક ગહેરમાંટડ/ સલોલ્વિન્સડ સ્વિરૂપહે અનહે બલાકડનલા ૩૦ લલાખ રૂવપયલા નડ રકમ મલાટહે

રવપયલા ૩૦૦ નલામાં સ્ટહે મ્પ પહેપર પર બલાહહેધરડ આપવિલાનડ છહે .

મહે  સરકલારશડ  નલામાં  આરલોગ્ય  અનહે  પરરવિલાર  કલ્યલાણિ  વવિરલાગનલા  નવિલા ૩૦-૦૧-૨૦૨૦  નલામાં  ઠરલાવિ  ક્રમલામાંક

એમ.સડ.જ./ ૧૦૧૯/૧૬૪૩/જ નડ બધડજ શરતલો અનહે વનયમલો વિલામાંચ્યલા અનહે સમજ્યલા છહે  અનહે તહે અન્વિયહે બલોન્ડ નડ

નવિડ શરતલો નલો સ્વિડકલાર કરમાં  છનુ માં . તહે મલાટહેનડ જરૂરડ પ્રક્રડયલા રદવિસ ૧૫ મલામાં પપૂણિર્ષ કરડનહે આપવિલાનડ છહે તહેનડ મનહે જાણિ છહે .

વવિદલારર્થીનનુમાં નલામ:___________________________________________________________

વપતલાનનુમાં નલામ:____________________________________________________________

મલોબલાઈલ નમાંબર:________________________ આધલાર કલાડર્ષ  નમાંબર:____________________________

મલાતલાનનુમાં નલામ:____________________________________________________________

મલોબલાઈલ નમાંબર:________________________ આધલાર કલાડર્ષ  નમાંબર:____________________________



સરનલામનુમાં: _______________________________________________________________________

સલોલ્વિન્સડ આપનલાર વ્યવકતનનુમાં નલામ:____________________________________________

સલોલ્વિન્સડ આપનલાર વ્યવકતનલો મલોબલાઈલ નમાંબર: ____________________________________

આધલાર કલાડર્ષ  નમાંબર:____________________________

સલોલ્વિન્સડ આપનલાર વ્યવકતનનુમાં સરનલામનુમાં:__________________________________________________

______________________________________________________________________________

સલાક્ષડનલામાં નલામ અનહે સરનલામલામાં (બલોન્ડ ફલોમર્ષ મલામાં જહે સલાક્ષડ નડ સહડકરલાવિડ હલોય તહેજ સક્ષડનડ સહડ કરલાવિવિડ)

સલાક્ષડ ૧.: સલાક્ષડ ૨.:

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

આધલાર કલાડર્ષ  નમાંબર:_____________________ આધલાર કલાડર્ષ  નમાંબર:_____________________

બડડલાણિ:

૧. ૧૦ લલાખ નલામાં બલોન્ડ મલાટહે  આપહેલ બબેંક ગહેરમાંટડ/ સલોલ્વિન્સડ નડ નકલ

૨. દરહેક વ્યવકતનલામાં આધલાર કલાડર્ષનડ સ્વિપ્રમલામાંણિડત નકલ (વવિદલારર્થી/મલાતલા/વપતલા/સલોલ્વિન્સડઆપનલાર/ સલાક્ષડ 

૧/સલાક્ષડ ૨)


