
અયજી પોભમ વલનાભલુ્મે  

........ નગયાવરકા,...........  

વલબાગીમ પામય અવધકાયીનુું અયજી પોભમ 
 

 

 

 

પ્રવિ, 

વભ્મ વવિલશ્રી,  

વુંદગી વવભવિ અને  

િીપ ઓફપવય 

કારાલડ નગયાવરકા 

 

વલબાગીમ પામયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.  

 

ઉભેદલાયનુું નાભ :-................................................................... 

શારનુું વયનાભુું :-.................................................................... 

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

જન્ ભ િાયી  :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી....................... 

ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્ મ રામકાિ નીિે ભુજફ ેે.  

ળકૈ્ષવિક રામકાિ યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ ફોડમ/મુવન.નુું નાભ  ટકા/ગ્રડે 

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ 

નાગુયનો ડીલીઝનર પામય 

ઓપીવયનો કોમ 

   

 

અનબુલઃ-  

વુંસ્થાનુું નાભ  શોદ્દો િાયી  થી િાયી  કરુ અનબુલના લમ  

    

    

    

 

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃ-   

 

અયજી પીની વલગિ:- ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નું..........િા............. 

 

િાજેિયનો યુંગીન 

ાવોટમ વાઇઝનો પોટો 



 

ફાુંશધેયી 
 આથી શુું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો.............  ાિયી 

આુું ેુું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને  યી ેે ઉયોક્િ ભાવશિી જો  ોટી જિાળે 

િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે. 

       

 િાયી .:-           ઉભદેલાયની વશી 

 

વફડાિની વલગિઃ-  

(૧) ળાા ેોડ્માનુું પ્રભાિત્ર  

(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ  

(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ  

(૪) ડીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.  

(૫) નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો ડીલીઝનર પામય ઓપીવયનો કોમનુું પ્રભાિત્ર  

(૬) જાવિનો દા રો  

(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર. 

(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો 
 

  



અયજી પોભમ વલનાભલુ્મે 

........ નગયાવરકા,........... 

સ્ટળેન પામય ઓપીવયનુું અયજી પોભમ 
 

 

 

 

પ્રવિ, 

વભ્મ વવિલશ્રી,  

વુંદગી વવભવિ અને  

િીપ ઓફપવય 

કારાલડ નગયાવરકા 

 

 

સ્ટેળન પામય ઓપીવયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.  

 

ઉભેદલાયનુું નાભ :-................................................................... 

શારનુું વયનાભુું :-.................................................................... 

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

જન્ ભ િાયી  :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી....................... 

ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્ મ રામકાિ નીિે ભુજફ ેે.  

ળકૈ્ષવિક રામકાિ યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ ફોડમ/મુવન.નુું નાભ  ટકા/ગ્રડે 

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો સ્ટેળન 

ઓપીવય અને ઇન્સ્રક્ટયનો કોમ અથલા નેળનર પામય 

એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા નેળનર પામય 

વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો વફ પામય ઓપીવય કોમ  

   

 

અનબુલઃ-  

વુંસ્થાનુું નાભ  શોદ્દો િાયી  થી િાયી  કરુ અનબુલના લમ  

    

    

    

 

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃ-   

 

િાજેિયનો યુંગીન 

ાવોટમ વાઇઝનો પોટો 



અયજી પીની વલગિ:- ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નું..........િા............. 

 

 

ફાુંશધેયી 
 આથી શુું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો.............  ાિયી 

આુું ેુું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને  યી ેે ઉયોક્િ ભાવશિી જો  ોટી જિાળે 

િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે. 

       

 િાયી .:-           ઉભદેલાયની વશી 

 

વફડાિની વલગિઃ-  

(૧) ળાા ેોડ્માનુું પ્રભાિત્ર  

(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ  

(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ  

(૪) ડીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.  

(૫) નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો સ્ટેળન ઓપીવય અને ઇન્સ્રક્ટયનો કોમ અથલા નેળનર પામય 

એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ નાગુયનો વફ પામય ઓપીવય કોમનુું પ્રભાિત્ર  

(૬) જાવિનો દા રો  

(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર. 

(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો 

  



અયજી પોભમ વલનાભલુ્મે 

........ નગયાવરકા,........... 

પામય લામયરવે ઓપીવયનુું અયજી પોભમ 
 

 

 

 

પ્રવિ, 

વભ્મ વવિલશ્રી,  

વુંદગી વવભવિ અને  

િીપ ઓફપવય 

કારાલડ નગયાવરકા 

 

પામય લામયરેવ ઓપીવયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.  

 

ઉભેદલાયનુું નાભ :-................................................................... 

શારનુું વયનાભુું :-.................................................................... 

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

જન્ ભ િાયી  :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી....................... 

ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્ મ રામકાિ નીિે ભુજફ ેે.  

ળકૈ્ષવિક રામકાિ યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ ફોડમ/મુવન.નુું નાભ  ટકા/ગ્રડે 

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

ઇરેક્રોનીક એન્ડ કોમ્મુનીકેળન એન્જીનીમયીંગ/ 

ઇરેક્રોનીક એન્જીનીમયીંગ લીથ યેડીમો કોમ્મુનીકેળન 

ડીપ્રોભા/ડીગ્રી  

   

 

અનબુલઃ-  

વુંસ્થાનુું નાભ  શોદ્દો િાયી  થી િાયી  કરુ અનબુલના લમ  

    

    

    

 

રાઇટ ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃ-   

 

અયજી પીની વલગિ:- ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નું..........િા............. 

 

િાજેિયનો યુંગીન 

ાવોટમ વાઇઝનો પોટો 



 

ફાુંશધેયી 
 આથી શુું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો.............  ાિયી 

આુું ેુું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને  યી ેે ઉયોક્િ ભાવશિી જો  ોટી જિાળે 

િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે. 

       

 િાયી .:-           ઉભદેલાયની વશી 

 

વફડાિની વલગિઃ-  

(૧) ળાા ેોડ્માનુું પ્રભાિત્ર  

(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ  

(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ  

(૪) ડીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.  

(૫) ઇરેક્રોનીક એન્ડ કોમ્મુનીકેળન એન્જીનીમયીંગ/ ઇરેક્રોનીક એન્જીનીમયીંગ લીથ યેડીમો કોમ્મુનીકેળન ડીપ્રોભા/ડીગ્રી નુું 

પ્રભાિત્ર  

(૬) જાવિનો દા રો  

(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર. 

(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો 

  



અયજી પોભમ વલનાભલુ્મે 

........ નગયાવરકા,........... 

રીડીંગ પામયભનેનુું અયજી પોભમ 
 

 

 

 

પ્રવિ, 

વભ્મ વવિલશ્રી,  

વુંદગી વવભવિ અને  

િીપ ઓફપવય 

કારાલડ નગયાવરકા 

 

રીડીંગ પામયભેનની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.  

 

ઉભેદલાયનુું નાભ :-................................................................... 

શારનુું વયનાભુું :-.................................................................... 

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

જન્ ભ િાયી  :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી....................... 

ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્ મ રામકાિ નીિે ભુજફ ેે.  

ળકૈ્ષવિક રામકાિ યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ ફોડમ/મુવન.નુું નાભ  ટકા/ગ્રડે 

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા 

ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન 

/ પામય ટેકનોરોજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ  

અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ાવ 

   

 

અનબુલઃ-  

વુંસ્થાનુું નાભ  શોદ્દો િાયી  થી િાયી  કરુ અનબુલના લમ  

    

    

    

 

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃ-   

 

અયજી પીની વલગિ:- ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નું..........િા............. 

િાજેિયનો યુંગીન 

ાવોટમ વાઇઝનો પોટો 



 

 

ફાુંશધેયી 
 આથી શુું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો.............  ાિયી 

આુું ેુું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને  યી ેે ઉયોક્િ ભાવશિી જો  ોટી જિાળે 

િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે. 

       

 િાયી .:-           ઉભદેલાયની વશી 

 

વફડાિની વલગિઃ-  

(૧) ળાા ેોડ્માનુું પ્રભાિત્ર  

(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ  

(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ  

(૪) ડીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.  

(૫) નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન / પામય 

ટેકનોરોજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમનુું પ્રભાિત્ર  

(૬) જાવિનો દા રો  

(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર. 

(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો 

  



અયજી પોભમ વલનાભલુ્મે 

........ નગયાવરકા,........... 

ડ્રાઇલય કભ ું ઓયટેયનુું અયજી પોભમ 
 

 

 

 

પ્રવિ, 

વભ્મ વવિલશ્રી,  

વુંદગી વવભવિ અને  

િીપ ઓફપવય 

કારાલડ નગયાવરકા 

 

ડ્રાઇલય કભ ું ઓયેટયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.  

 

ઉભેદલાયનુું નાભ :-................................................................... 

શારનુું વયનાભુું :-.................................................................... 

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

જન્ ભ િાયી  :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી....................... 

ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્ મ રામકાિ નીિે ભુજફ ેે.  

ળકૈ્ષવિક રામકાિ યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ ફોડમ/મુવન.નુું નાભ  ટકા/ગ્રડે 

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા 

ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન 

/ પામય ટેકનોરોજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ  

અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ાવ  

   

 

અનબુલઃ-  

વુંસ્થાનુું નાભ  શોદ્દો િાયી  થી િાયી  કરુ અનબુલના લમ  

    

    

    

 

શેલી ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃ-   

 

અયજી પીની વલગિ:- ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નું..........િા............. 

િાજેિયનો યુંગીન 

ાવોટમ વાઇઝનો પોટો 



 

 

ફાુંશધેયી 
 આથી શુું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો.............  ાિયી 

આુું ેુું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને  યી ેે ઉયોક્િ ભાવશિી જો  ોટી જિાળે 

િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે. 

       

 િાયી .:-           ઉભદેલાયની વશી 

 

વફડાિની વલગિઃ-  

(૧) ળાા ેોડ્માનુું પ્રભાિત્ર  

(૨) ધોયિ-૧૦/૧૨ ની ભાકમળીટ  

(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ  

(૪) ડીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.  

(૫) નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન / પામય 

ટેકનોરોજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમનુું પ્રભાિત્ર  

(૬) જાવિનો દા રો  

(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર. 

(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો 

  



અયજી પોભમ વલનાભલુ્મે 

........ નગયાવરકા,........... 

પામયભને કભ ડ્રાઇલયનુું અયજી પોભમ 
 

 

 

 

પ્રવિ, 

વભ્મ વવિલશ્રી,  

વુંદગી વવભવિ અને  

િીપ ઓફપવય 

કારાલડ નગયાવરકા 

 

 

પામય ભેન કભ ડ્રાઇલયની જગ્મા ય વનભણુંક આલા અુંગેની ઉભેદલાય િયીકેની અયજી.  

 

ઉભેદલાયનુું નાભ :-................................................................... 

શારનુું વયનાભુું :-.................................................................... 

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

જન્ ભ િાયી  :-.................................ઉંભય/લમ............................ ભોફાઇર નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / ેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગયી....................... 

ભાયી ળૈક્ષવિક અને અન્ મ રામકાિ નીિે ભુજફ ેે.  

ળકૈ્ષવિક રામકાિ યીક્ષા ાવ કમામનુું લમ ફોડમ/મુવન.નુું નાભ  ટકા/ગ્રડે 

ધોયિ - ૧ય (એિ.એવ.વી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા 

ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન 

/ પામય ટેકનોરોજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ  

અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી   

   

 

અનબુલઃ-  

વુંસ્થાનુું નાભ  શોદ્દો િાયી  થી િાયી  કરુ અનબુલના લમ  

    

    

    

 

શેલી/રાઇટ ભોટય વ્શીકર ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની વલગિઃ-   

 

િાજેિયનો યુંગીન 

ાવોટમ વાઇઝનો પોટો 



અયજી પીની વલગિ:- ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નું..........િા............. 

 

 

ફાુંશધેયી 
 આથી શુું .................................... ગાભ...................... િારુકો................. જીલ્રો.............  ાિયી 

આુું ેુું કે ઉય જિાલેર િભાભ શકીકિો ભાયી ઉત્તભ જાિ ભુજફ વાિી અને  યી ેે ઉયોક્િ ભાવશિી જો  ોટી જિાળે 

િો ભાયી ઉભેદલાયી આોઆ યદ ગિાળે. 

       

 િાયી .:-           ઉભદેલાયની વશી 

 

વફડાિની વલગિઃ-  

(૧) ળાા ેોડ્માનુું પ્રભાિત્ર  

(૨) ધોયિ-૧૨ ની ભાકમળીટ  

(૩) સ્નાિકની ભાકમળીટ  

(૪) ડીગ્રી પ્રભાિત્રની નકર.  

(૫) નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડોદયા અથલા ગુજયાિ વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ.ભાુંથી પામયભેન / પામય 

ટેકનોરોજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ  અથલા વભકક્ષ કોમનુું પ્રભાિત્ર  

(૬) જાવિનો દા રો  

(૭) ડ્રાઇલીંગ રામવન્વની નકર. 

(૮) અનુબલના પ્રભાિત્રો 

 


