
કોલરશીપ માટે અરજીપત્ર મેળવવા અંગે જાહરેાત   
આથી કરમસદ, તા. આણદં રોમન કેથિલક ચચર્ અને આમોદ, તા. પેટલાદ રોમન કેથિલક ચચર્મા ં

રિજ ટર થયેલા રોમન કેથિલક ધા ઓને જણાવવાનુ ંકે,  
ઉપરોક્ત બનેં ચચર્મા ંન ધાયેલા રોમન કેથિલક બેનો- ક યાઓ કે ઓએ  

સને 2012 અને 2013મા વષર્મા ંહાયર સેક ડરીના ધોરણ ૧૨-બારમાની ગજુરાત રા યની 
એ યકેુશન બોડર્ની પરીક્ષામા ં ે  િવષયમા ંસૌથી વ  ુ ણુ (માક્સર્) મેળવીને ઉિતણર્ થયેલ 
હોય તે દરક પે રશની એક એક રોમન કેથિલક ક યાને આગળના વધ ુઅ યાસમા ંસહાય પ  

વ. સશુીલા જોસેફ પરમારના મરણાથેર્  
 . ૫,૦૦૦.૦૦ (પાચં હજાર િપયા) “ ીમતી સશુીલા પરમાર (યએુસએ)” કોલરશીપ મેળવવા 

િનયમાનસુાર તા. 30 જૂન, ૨૦૧૩ સધુીમા ંઅરજીપત્ર વીકારવામા ંઆવશે.   
કરમસદ પે રશ: વષ- સને 2012: . ૫,૦૦૦.૦૦ અને સને 2013: . ૫,૦૦૦.૦૦  
આમોદ પે રશ: વષ- સને 2012: . ૫,૦૦૦.૦૦ અને સને 2013: . ૫,૦૦૦.૦૦  

કોલરશીપના િનયમો:  
(૧) અરજદાર ક યા સ ાવાર રોમન કેથિલક હોવા અંગે  તે ચચર્ના પેિરશ િપ્ર ટનુ ંપ્રમાણપત્ર 

(૨) અરજદાર ક યાના ધોરણ ૧૨ના સ ાવાર ગણુપત્રક્ની િવ સનીય કોપી  
(૩) અરજદાર ક યાએ આગળ વધ ુઅ યાસ માટે  તે કોલેજમા ંપ્રવેશ મેળ યાનો પરૂાવો.    

અર પ : કોલરશીપ મેળવવા માટ ુ ંવષ: 2012/ 2013   
(૧) અરજદાર ક યાનુ ંપરેૂપરંુૂ નામ: ______________ ______________ ____________  

 

(૨) અરજદાર ક યાનુ ંકાયમી સરનામુ ં________________________________________  
ફોન નબંર: ______________ ઈમેઈલ: (હોય તો) ____________________________   

 

(૩) અરજદાર ક યાનુ ંસ ાવાર પે રશ ુ ંનામ: __________________________________ 
  
  (૪) અરજદાર ક યાના ંમાતાિપતાના ંનામ:  __________________________________ 

                                              __________________________________  
  અરજદારની સહી: ________________________ તારીખ: ___________   
 

ઉપરોકત પરૂાવા સાથે અરજીપત્ર નીચેના સરનામે મોકલી આપવા િવનતંી છે;  
                               To,  
                                                Smt. Sushila Parmar (USA) Scholarship,   
                                                C/O Sameer Parmar,   
                                                65 Sardarnagar Society,  
                                                Mission Road, Karamsad, 388325              
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