લોકભારતી, લોકસેવા મહાવવદ્યાલય – સણોસરા
ગ્રામવવદ્યા સ્નાતક (B.R.S.) માટે વવદ્યાર્થી પ્રવેશ પત્રક

❖ અટક : ..................................................................
❖ નામ : ....................................................................
ફપાસપોર્ટ સાઈઝ ફોર્ો

ુ ુ ષ : ...........................................................
❖ સ્ત્રી / પર
❖ વપતા/વાલીન ુંુ પ ૂરું ુ નામ : ................................................................................

લગાડી સહી

❖ સરનામ ુંુ : ......................................................................................................

કરવી.

........................................................................................................
❖ મોબાઈલ નુંબર ૧ : .........................................................
❖ મોબાઈલ નુંબર ૨ : .........................................................

❖ જન્મ તારીખ : .................................................................... ઉંમર વષષ : ..............................................
❖ S.S.C.ની શાળાન ુંુ નામ : .................................................................................મેળવેલ ટકા : .....................
❖ H.S.C.ની શાળાન ુંુ નામ : ................................................................................મેળવેલ ટકા : ......................
❖ H.S.C. પાસ કયાષ ન ુંુ વષષ : ......................................................કેટલા પ્રયત્ન : ..............................................
❖ પાસ કરે લ બીજી પરરક્ષાઓની વવગત : ........................................................................................................
❖ ડી.ડી. નુંબર : .................................................રકમ રૂ ................................તારીખ ...................................
❖ વવશેષ કૌશલ્ય / આવડત : .......................................................................................................................
❖ ક્ાું વગષ માું ગણાવ છો ? : ( લાગ ુ પડતી વવગત સામે ખરાની વનશાની કરો )
૧) સામાન્ય

૨) સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત

૩) એસ.સી.

૪) એસ.ટી.

૫) અપુંગ

૬) અન્ય

વવષય પસુંદગી :
વવષય પસુંદગીનો ક્રમ (નીચેના આઠ વવષયના આધારે પોતાનો અગ્રતાક્રમ નોંધી આપવાનો રહેશે )
લોકવશક્ષણ:

ુ રાતી
ગજ

કૃવષ :

એગ્રોનોમી

અંગ્રેજી

ઈવતહાસ

ુ ાલન અને ડેરી
પશપ

માનવ સુંશાધન વવકાસ
વવસ્તરણ વશક્ષણ

1

સજીવ ખેતી

ુ ના :
વવદ્યાર્થી માટે સચ
૧) ફોર્ટની પ્રિન્ર્ લઇ તેની સાથે નીચેના ક્રર્ે સર્ીફીકેર્ True Copy (ખરી નકલ) જોડી, ડી.ડી. સાર્ેલ રાખી ફોર્ટ નીચેના
સરનાર્ે જાહેરાત િપ્રસદ્ધ થયેથી દિવસ ૧૦ર્ાાં રજી. એડી. થી અથવા રૂબરૂ પહોચત ાં કરવાન ાં રહેશે.
૨) ફોર્ટ જર્ા કરાવનાર ફોર્ટ ફીના રૂ. ૫૦/- રોકડેથી કે ડી.ડી. થી જર્ા કરી શકશે.
૩) ફોર્ટ પોસ્ર્થી ર્ોકલનારે ફીની રકર્ ડી.ડી. દ્વારા જ ચકવવાની રહેશે. ડી.ડી. “લોકસેવા-પ્રવદ્યાથી” ના નાર્નો (SBI
સણોસરા બ્રાન્ચ કોડ નાં. ૬૦૦૨૫ પર ચ ૂકવી શકાય તેવો ) કઢાવી જોડાવાનો રહેશે.
૪) િવેશ ફોર્ટ ર્ોકલેલ કવર ઉપર BRS – સેર્ – ૧ િવેશ ર્ાર્ે લખવ ાં.
૫) પ ૂછપરછ ર્ાર્ે (૦૨૮૪૬) ૨૮૩૭૩૬, ૨૮૩૩૨૨. સર્ય : સવારે ૯ થી ૧૨ અને બપોરે ૩ થી ૬ કલાક સધી.

ફોમષ સાર્થે જરૂરી બીડાણ :
૧) બારમાું ધોરણનાું લીવીંગ સટીફીકેટની ખરી નકલ (એલ.સી.)
૨) બારમાું ધોરણની માકષ શીટની ખરી નકલ.
૩) જાવત અંગે ના દાખલાની ખરી નકલ ( સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત વવદ્યાર્થીઓએ નોન ક્રીમીલેયર
ુ બન ુંુ પ્રમાણપત્ર જોડવાન ુંુ રહેશે. )
સરકારશ્રીએ વનયત કરે લ સમય મયાષ દા મજ
૪) પ્રર્થમ પ્રયત્ને પાસન ુંુ પ્રમાણપત્ર
૫) અન્ય સટીફીકેટની ખરી નકલો
૬) પોતાનાું પ ૂરા સરનામાવાળું પીન કોડ સાર્થેન ુંુ કવર જોડવાન ુંુ રહેશે.
સરનામ ુંુ : આચાયષ, લોકભારતી લોકસેવા મહાવવદ્યાલય, મ ૂ.પો. સણોસરા તા. વશહોર, જજ. ભાવનગર પીન : ૩૬૪૨૩૦

........................................

........................................

ફોમષ સ્વીકારનારની સહી

વવદ્યાર્થીની સહી
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