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ભતૂપલૂવ વલદ્યાથીઓન ું યજજસ્ટ્રેળન 
 

નાભ :  

દેળ:  

જાવત:  

જન્ભ તાયીખ:  

વતાન ું નાભ:  

કવવની ભાહશતી:  

કરેજ/વુંસ્ટ્થા દ્વાયા અામેર એનયલ્ભેન્ટ નુંફય:  

ાવ થમાન ું લવ/ કરેજન ું છેલ્્ ું લવ:  

ઈ-ભેઈર એડ્રવે:  

બ્રડ ગૃ:  

શારન ું ઘયન ું વયનામ ું: 

શારન પન નુંફય: 

ઘય:  

ઓપીવ:  

ભફાઇર નુંફય:  

પન ભાટેન વુંદગીન વભમ:  

લતવભાન યજગાયની વલગત: 



કભવચાયીન ું નાભ:  

શારન શદ્દ:  

કુંનીભાું અામેરી વેલાઓના લોની વુંખ્મા:  

શારન ું ઓહપવન ું વયનામ ું: 

લતવભાન સ્સ્ટ્થવત: હયણીત                              અહયણીત 
                                          

જ હયણીત શમ ત,  
જીલનવાથીન ું નાભ:  

રગ્નની તાયીખ:  

કઈ ણ લધાયાની રામકાત શસ્ટ્તગત:  

રામકાત ભેવ્મા ફાદની વદૃ્ધિ:  

કરેજ /વુંસ્ટ્થા સ ધાયલા ભાટેના સચૂન:  

તાયીખ વાથેની વશી:  

તભે બવલષ્મભાું જે. ઝે ળાશ આટવવ અને એચ. ી. દેવાઈ કૉભવવ કૉરેજ વાથે કેલી યીતે જડાલલા વુંદ કયળ ?  
[જ યવ શમ ત હટકભાકવ કય] 
        આવથિક યીતે નફા વલદ્યાથીઓના વળક્ષણને ટેક આલા 
 કાયહકદી વરાશ / પ્રેવભેન્્વ 
        ગેસ્ટ્ટ રેક્ચય / ઇન્ટનવવળપ્વન ું આમજન 
        ળૈક્ષણણક ઇનાભ ના દાતા તયીકે  
        માવલયણને રગતી પ્રવવૃિઓભાું બાગ રેલા. 
        અન્મ યીતે 



 

 

ભાત્ર ઓપીવના ઉમગ ભાટે 
વભ્મદ ભાટે પાલેર ID:  

વભ્મદ ભાટે ID પાલલાની તાયીખ:  
યવીદ નું:  
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Alumni registration 

Name:  

Country:  

Gender:  

Date of birth:  

Father’s name:  

Course Detail:  

Enrolment number issued by 

college/institute: 

 

Year of passing:  

Last year of College:  

Email address:  

Blood Group:  

Current home address: 

Current contact number: 

Home:  

Office:  

Mobile number:  

Preferred time of contact:  

Current employment detail: 

Name of the employer:  

Present designation:  



Number of years of service with current 

company: 

 

Address of current employment: 

current status: married                              unmarried 

                                          

If married,  

Name of spouse:  

Marriage date:  

Any additional qualifications acquired:  

Career progress from date of passing 

out: 
 

Any input for Improve College/Institute:  

Signature with date:  

How would you like to associate with J. Z. Shah Arts & H. P. Desai Commerce 

College in future? [If interested then tickmark] 

 To support the education of economically weak students 

 Career counselling/ placements 

  Guest Lecture/ organizing Internships 

  Instituting a Prize 

  Be a part of environment activities 



  Any Other  

FOR OFFICE USE ONLY 

Membership id allotted:  

Date of issue of membership id:  

Payment Slip No.:-  

 

 
 

 


