
 

િવના મૂ  યે

ફોમ  વીકારવાની છે  લી તારીખ :

ગુજરાત સરકાર
સામા ક  યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

ધો. ૧ થી ૭માં અ  યાસ કરતા િવકલાંગો માટે િશ  યવૃિ ઓ

િત,
િજ  લા સમાજ સુર ા અિધકારી ી,
િજ  લા સમાજ સુર ા અિધકારીની કચેરી,

: .ના આચાય/મુ  ય િશ ક

: . વારા સદર ીમાન,

હું િવકલાંગ (અંધ, બહેરામુંગા, મંદબુિ ધ તથા અિ  થ િવષયક ખામી ધરાવતા) માટેની િશ  યવૃિ ની અર  છાપેલા અર પ કમાં શાળાના આચાય ી/િ  સીપાલ ી મારફત
આથી રજૂ ક ં છંુ.

હું જેનો અ  યાસ કરવા ઇ  છંુ છંુ તે અ  યાસ મ : નો છે. અને તેના માટે હું : શાળા, કોલેજ,
સં  થામાં જોડાયો છંુ. હું આ િશ  યવૃિ ના િનયમોનું પાલન કરવા કબુલ થાઉ છંુ. જયાં સુધી મને ઉકત િશ  યવૃિ  મળશે  યાં સુધી હું જો કોઇ કામ  વીકારીશ અથવા બી  કોઇ
િશ  યવૃિ  મળશે અથવા મને િનયિમત િનવાસી િવ ાથ  તરીકે અપંગો માટેની સરકારી શાળામાં વેશ મળશે તો હું સમાજ સુર ા િનયામકને તેની ણ કરીશ.
િવશેષમાં હું જણાવું છંુ કે (૧) કોઇ શારી રક અશિ તને બાદ કરતાં અ  યાસ મ કરવા માટે હું શારી રક અને માનિસક રીતે યો  ય છંુ.
(ર) મારા મા-બાપ અથવા વાલીની વા ષક આવક . પ૦,૦૦૦/- કરતાં ઓછી છે.
(૩) હું ગુજરાત રા યનો રહેવાસી છંુ.

અરજદારની સહી

ઉમેદવારોન ે સૂચના

(૧) અર  ફોમ ભરતા પહેલાં ઉમેદવારોએ પોતે પા  છે કે કેમ તે ણવા માટે અલગ  યિ તઓને િશ  યવૃિ ઓ આપવાના િનયમો કાળ પૂવક વાંચી જવા.
(ર) આ અર  ફોમ ચોકસાઇપૂવક અને સુવા  ય અ રે ભરવું અને બધા જ જવાબ લીટી કે ટપકા ભરીને આપવા નહ  આ ફોમ સં  થના વડા મારફત તથા  લા  ટની અંતગત
તાલીમની બાબતમાં તાલીમાથ  પોતાની અર  િજ  લા સમાજ સુર ા અિધકારીને મોકલી શકશે.
(૩) ઉમેદવારે અર  સાથે નીચેના દ  તાવેજો મોકલવા.
(૧) કાયમી ઓળખકાડની ઝેરો  નકલ (ર) આવક માણપ  (૩) વય માણપ  (૪) અગાઉની છે  લી વા ષક પરી ાનું ગુણપ ક (પ) ફકત બહેરા ઉમેદવારોની બાબતમાં

વણલેખ (ઓડીઓ ામ)
(૪) ઉમેદવારોને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે અર નું ફોમ અધુ ં હશે કે ખોટંુ ભરવામાં આ  યું હશે અને ઉપયુકત કોઇ દ  તાવેજ વગર એ નહ  હોવા બદલ વાજબી
ખુલાસા િવના મોકલવામાં આ  યું હશે તો એ અર નો અ  વીકાર કરી શકશે અને એવી અ  વીકાર બાબતમાં કોઇ રજૂઆત  યાનમાં લેવાશે નહ .
(૫) જે ઉમેદવારોને િવભાગની િશ  યવૃિ  મળતી હોય એમણે આ િવભાગને સંદભ નંબર અચુક જણાવવો.
(૬) જે ઉમેદવારોને ૫ સંદ કરવામાં આ  યા નહ  હોય તેમણે  યિ તગત ણ કરવામાં આવશે નહ  તેમજ અર   વીકારવામાં આવી છે કે નહ  તે અંગેના કોઇ પ  યહાર પર
 યાન આપવામાં આવશે નહ .

(૭) િબડાણમાં નીચે મુજબના માણપ ો સામેલ રાખવાના છે.
(૧) છે  લી પાસ કરેલ પરી ાની માકશીટ
(ર) ગત વષની આવકનો દાખલો
(૩) અપંગતાની ટકાવારી દશાવતું માણપ

 

િવના મૂ  યે

ફોમ  વીકારવાની છે  લી તારીખ: 

ગુજરાત સરકાર સામાિજક  યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

ધો. ૮ થી ઉ  ચ અ  યાસ કરતાં િવકલાંગો માટે િશ  યવૃિ ઓ

િત,
િજ  લા સમાજ સુર ા અિધકારી,
શાળાનું નામ સરનામું :



િજ  લા સમાજ સુર ા અિધકારીની કચેરી
ટેલીફોન નંબર : 

િસ કો :
 
 
 
 
 
 
 

: ના આચાય/મુ  ય િશ ક

: વારા સદર ીમાન,

હું િવકલાંગ (અંધ, બહેરામુંગા, મંદબુિ ધ તથા અિ  થ િવષયક ખામી ધરાવતા) માટેની િશ  યવૃિ ની અર  છાપેલા અર પ કમાં શાળાના આચાય ી/િ  સીપાલ ી મારફત
આથી રજૂ ક ં છંુ.
હું જેનો અ  યાસ કરવા ઇ  છંુ છંુ તે અ  યાસ મ :  નો છે. અને તેના માટે હું :શાળા, કોલેજ,
સં  થામાં જોડાયો છંુ. હું આ િશ  યવૃિ ના િનયમોનું પાલન કરવા કબુલ થાઉ છંુ. જયાં સુધી મને ઉકત િશ  યવૃિ  મળશે  યાં સુધી હું જો કોઇ કામ  વીકારીશ અથવા બી  કોઇ
િશ  યવૃિ  મળશે અથવા મને િનયિમત િનવાસી િવ ાથ  તરીકે અપંગો માટેની સરકારી શાળામાં વેશ મળશે તો હું સમાજ સુર ા િનયામકને તેની ણ કરીશ.
િવશેષમાં હું જણાવું છંુ કે (૧) કોઇ શારી રક અશિ તને બાદ કરતાં અ  યાસ મ કરવા માટે હું શારી રક અને માનિસક રીતે યો  ય છંુ.
(ર) મારા મા-બાપ અથવા વાલીની વા ષક આવક . પ૦,૦૦૦/- કરતાં ઓછી છે.
(૩) હું ગુજરાત રા યનો રહેવાસી છંુ.

અરજદારની સહી : 

ઉમેદવારોન ે સૂચના

૧. ૧. અર  ફોમ ભરતા પહેલાં ઉમેદવારોએ પોતે પા  છે કે કેમ તે ણવા માટે અલગ  યિ તઓને િશ  યવૃિ ઓ આપવાના િનયમો કાળ પૂવક વાંચી જવા.
ર. ર. આ અર  ફોમ ચોકસાઇપૂવક અને સુવા  ય અ રે ભરવું અને બધા જ જવાબ લીટી કે ટપકા ભરીને આપવા નહ  આ ફોમ સં  થના વડા મારફત તથા  લા  ટની અંતગત
તાલીમની બાબતમાં તાલીમાથ  પોતાની અર  િજ  લા સમાજ સુર ા અિધકારીને મોકલી શકશે.
૩. ૩. ઉમેદવારે અર  સાથે નીચેના દ  તાવેજો મોકલવા.
(૧) કાયમી ઓળખકાડની ઝેરો  નકલ (ર) આવક માણપ  (૩) વય માણપ  (૪) અગાઉની છે  લી વા ષક પરી ાનું ગુણપ ક (પ) ફકત બહેરા ઉમેદવારોની બાબતમાં

વણલેખ (ઓડીઓ ામ)
૧. ૪. ઉમેદવારોને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે અર નું ફોમ અધુ ં હશે કે ખોટું ભરવામાં આ  યું હશે અને ઉપયુકત કોઇ દ  તાવેજ વગર એ નહ  હોવા બદલ  યાજબી
ખુલાસા િવના મોકલવામાં આ  યું હશે તો એ અર નો અ  વીકાર રી શકશે અને એવી અ  વીકાર બાબતમાં કોઇ રજૂઆત  યાનમાં લેવાશે નહ .
ર. ૫. જે ઉમેદવારોને િવભાગની િશ  યવૃિ  મળતી હોય એમણે આ િવભાગને સંદભ નંબર અચુક જણાવવો. જે ઉમેદવારોને પસંદ કરવામાં આ  યા નહ  હોય તેમણે  યિ તગત

ણ કરવામાં આવશે નહ  તેમજ અર   વીકારવામાં આવી છે કે નહ  તે અંગેનો કોઇ પ  યવહાર પર  યાન આ  વામાં આવશે નહ .
૩. ૬. િબડાણમાં નીચે મુજબના માણપ ો સામેલ રાખવાના છે.
(૧) છે  લી પાસ કરેલ પરી ાની માકશીટ
(ર) ગત વષની આવકનો દાખલો
(૩) અપંગતાની ટકાવારી દશાવતું માણપ

પ રિશ  ટ-૧ ગુજરાત સરકાર સામા ક  યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

ધો. ૮ થી ઉપરની િશ  યવૃિ  માટે અર નું ફોમ

ભાગ-૧
(ઉમેદવાર ે ભરવાન ું)

૧.
૧. શારી રક ખોડનો કાર અંધ/બહેરા/િવકલાંગ/મંદબુિ ધ

ર. ર. પુરેપુ  નામ (મોટા અ રમાં) ી/ ીમતી/કુ.



૩.
૩. ાિત/પેટા ાિત

 અ. પ   યવહારનું સરનામું

૪.
૪. (ક) તમે ભારતના નાગ રક છો

 (ખ) તમે જે િજ  લા અને રા યના હો એના
નામ

 (ગ) અનુસૂિચત િત/ આ દ િતના છો કે કેમ?

૫. જ  મ તારીખ (િ  તી વષ)

૧.
૬.

િપતા વાલીનું નામ અને સરનામું અને
અરજદારનો વાલી સાથે સંબંધ

 િપતા/વાલીનું નામ

  યવસાય

 સરનામું

 અરજદાર સાથે સંબંધ

ર.
૭. માતા, િપતા/વાલી બંનેની કુલ માિસક આવક

૮. તમે પોતે કાંઇ કમાવ છો કે કેમ તે જણાવો હા/ના
(કમાતા હો તો નીચેની બાબતો જણાવો)

 ૧. ૧. આવકનું સાધન

 ર. ર. માિસક રકમ

૩.
૯.

પાસ કરેલ છે  લી પરી ામાં મેળવેલા ગુણની
ટકાવારી (સંગીતની પરી ા બાબતમાં મેળવેલો વગ
જણાવો)

૧૦. આ યોજના હેઠળ તમને કદી િશ  યવૃિ  મળી છે.
મળી હોય તો નીચેની િવગતો જણાવો હા/ના

 (૧) અ  યાસ મ અ  યાસ મનો તબ કો

 (ર) જે મુદત માટે િશ  યવૃિ  ચુકવાઇ હોય તે મુદત

 (૩) મંજુરી નંબર/ સંદભ નંબર

ર.
૧૧.

કે  /રા ય સરકારે ૌઢા અંધજનો/બહેરી
 યિ તઓ માટે મા  ય કરેલ કોઇ તાલીમ કે  માં

તમે કોઇ તાલીમ લીધી છે કે કેમ તે જણાવો

(૧ર) (૧) હાલ જે અ  ્યાસ મ માટે િશ  યવૃિ
મેળવવાની ઇ  છા હોય તે

 (ર) અ  યાસ મ પુરો થવા તારીખ

 (૩) અ  યાસ મ પુરો થવાની આશરે તારીખ



 (૪) ચાલુ શૈ િણક વષ દર  યાન અ  યાસ મના
હાલના ધોરણમાં જોડાયાની તારીખ

૧૩. અંધજનો માટે વાંચી સંભળાવવા માટે તમે કોઇ
 યિ તને રાખી છે? રાખી હોય તો

 (૧) દર મિહને ચુકવવની રકમ

 (ર) કઇ તારીખથી રાખી છે તે જણાવો

૧૪. બીડેલા દ  તાવેજો

(૧) 

(ર)  

(૩) 

(૪) 

(પ) 

હું આથી હેર ક ં છંુ કે, 

(૧) ઉપરની યોજના હેઠળ મને રા ય સરકાર તરફથી િશ  યવૃિ  આપવામાં આવશે તો એ મુદત દર  યાન હું બી  કોઇપણ  થળેથી િશ ણ ફીમાંથી મુિ ત િસવાય બી  કોઇ
પમાં મળતર, િશ  યવૃિ , વૃિ કા મ બી  કોઇ નાણાંકીય સહાય કે ા  ટ  વીકારીશ નહ .

અથવા મને  તરફથી .  ની સહાય મળે છે અને મને િશ  યવૃિ  મળશે તો મને િશ  યવૃિ
ચુકવવાપા  બનશે એ મિહનાથી મને જયાંથી તે મળી રહેશે  યાં તે પાછી આપીશ અને મને િશ  યવૃિ  મળશે તો તે મળતી હશે તે મુદત દરિમયાન ફી ચુકવવામાંથી મુિ ત
િસવાય હું કોઇપણ પમાં બી  કોઇપણ નાણાંકીય સહાય, મળતર િશ  યવૃિ  વૃિ કા કે ા  ટ  વીકારીશ નહ .

(ર) અર માં જણાવેલી હકીકતો મારી ણ અને મા  યતા મુજબ સાચી છે અને જેના પર પસંદગીનો આધાર હોય તેવી કોઇ મહ વની માિહતી છુપાવી કે દબાવી રાખી નથી.

ઉમેદવારની સહી : 

કે  /રા ય સરકારના રા યપિ ત અિધકારી સંસદસ  ય િવધાનસભાના સ  ય મે  ેટ, શાળા અથવા કોલેજના વડાની સામી સહી

 થળ :  

તારીખ :

ઉમેદવાર સગીર હોય તો ત ેના વાલીની સામી સહી: 

પ રિશ  ટ-૩ ગુજરાત સરકાર સામા ક  યાય અને અિધકારીતા િવભાગ અપંગો માટે િશ  યવૃિ  આવકનું માણપ

હું માિણત ક  છંુ કે (ઉમેદવારનું નામ) ી/ કુમારી/ ીમતી રહેવાસી

ના માતા/િપતા/વાલી/બંનેની તમામ સાધનોમાંથી થતી કુલ આવક મારી ણ અને માિહત માણે માિસક . . અંકે .

. છે.

ઉમેદવારની સહી
સહી નામ (મોટા અ રમાં)  હો ો



તારીખ : 

 થળ :   

કચેરીનો િસ કો :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

હું ી/ કુમારી/ ીમિત  ના િપતા/વાલી િશ  યવૃિ  ચાલુ હોય તે દર  યાન ગમે  યારે ઉપર જણાવેલી આવકમાં કોઇ ફેરફાર થાય તો
િનયામક, સમાજ સુર ા ખાતું, ગુજરાત રા ય, અમદાવાદને ણ ખાસ ન ધ : આ માણપ  ઓછામાં ઓછંુ નાયબ તહસીલદારના દર ના મહેસુલી અિધકારી અથવા
તેની સમક  દર ના બી  કોઇ અિધકારી અથવા થમ વગના મે  ેટ સાખ કરેલ સોગંદનામું અથવા કે   અથવા રા ય સરકારના રા યપિ ત અિધકારી અથવા
સંસદસ  ય કે િવધાનસભાના સ  યે આપવું. કરવાની જવાબદારી લ  છંુ.

તારીખ :  

 થળ :     

સહી :     

 યવસાય : 

પ  યવહારનું સરનામું :

ભાગ-ર (સં  થાના વડાએ ભરવું)

૧. (ક) ઉમેદવાર જમવાની અને અથવા રહેવાની મફત સગવડતા
અથવા ચીજવ  તુના પમાં બી  કોઇ છુટછાટનો લાભ છે ?.

 (ખ) લાભ લેતો હોય તો છુટછાટની રકમ જેટલી માિસક રકમ
દશાવો

ર. ર. ઉમેદવાર શાળા/કોલેજ સં  થા સાથે સંલ  ન હો  ટેલમાં રહે છે?
રહેતો હોય તો કઇ તારીખથી ?

૩.
(ક) સરકારી નાણાંની લેવડદેવડ થતી હોય તે ભારતીય રીઝવ બે  ક
અથવા ભારતીય  ટેટ બે  ક સાથે જોડાયેલ કોઇ પેટા બે  કની ત ન
ન કની શાખા

 (ખ) જેના નામનો ડમા  ડ ાફટ મોકલવાનો હોય તે અિધકારીનો
હો ો

૪. િવકલાંગ  યિ તઓ માટે

૧. (ક) ઉમેદવાર જ રી સહાય માટે કોઇ કૃિ મ અંગ (અંગો)નો
ઉપયોગ કરે છે?

 (ખ) ઉપયોગ કરતો હોય તો ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનનો કાર
દશાવો



૧. ર. (ક) ઉમેદવાર સં  થામાં આવવા જવા માટે કોઇ ખાસ વાહનનો
ઉપયોગ કરે છે?

 (ખ) કરતો હોય તો એ કયા વાહનનો ઉપયોગ કરે છે તે અને રોજ
કરાતા વાસનું અંતર  પ  ટ જણાવો

૫.
અંધજનો માટે ઉમેદવારે પોતાને વાંચી સંભળાવવા માટે કોઇ  યિ ત
રાખી છે? રાખી હોય તો તેને માિસક કેટલી રકમ ચુકવવામાં આવે
છે તે અને એને કઇ તારીખથી રોકવામાં આવી છે ?

માિણત કરવામાં આવે છે કે -
૧. ૧. અરજદારે ભાગ-૧માં આપેલી માિહતીની ચકાસણી કરી છે અને તે સાચી જણાઇ છે.
ર. ર. આ સં  થા યુિનવ સટી સાથે સંલ  ન છે અને અથવા અને સરકારે મા  ય કરી
અ  યાસ મ/તાલીમ એ યુિનવ સટી/ સરકારે મા  ય કરી છે.

સં  થાના વડાની સહી નામ (ઓટા અ રમાં) 

હો ો અને સરનામું :

 થળ :    

પીન કોડ :

તારીખ :  

(સં  થાના વડાનો િસ કો)

રા ય સરકારની અપંગ િવ ાથ ઓની િશ  યવૃિ  મંજૂર કરવા માટે માિહતીનું રી  યુઅલ પ ક (ધોરણ ર થી ૭)

શાળાનું નામ :

અ.નં. િવ ાથ નું
નામ

હાલ
કયા
ધોરણમાં
અ  યાસ
કરે છે

રહેણાંકન ું સરનામું

છે  લે પાસ
કરેલ ધોરણ
અને વષ
મેળવેલ ગુણ
ટકા

ગત વષમાં
િવ ાથ ના
વાલીની વા ષક
આવક (સટ .
સામેલ રાખવું

ગત વષમાં
િવ ાથ એ
આ  ેલ હાજરી
અને ટકા

ગત વષમાં
િશ  યવૃિ  મંજુર
થવાનો વક
નંબર અને
તારીખ

મંજુર
થયેલ
રકમ

ચુકવાયેલ રકમ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧

૨

૩

૪

૫

ન ધ : (૧) દરેક શાળાના આચાય ીએ તેઓના પગાર સે  ટરના આચાય ીને માિહતી પ ક મોકલી આપવું.
(ર) દર વષ આ નમૂનાના પ ક મુજબ પ ક તૈયાર કરીને પે સે  ટરના આચાય ી મારફત સમાજ સુર ા અિધકારી ીની કચેરીએ મોકલી આપવું.

માણપ

આથી માણપ  આપવામાં આવે છે કે ઉપરોકત માિહતી શાળાના રેકડ ઉપરથી અ  ય દ  તાવેજો ઉપરથી ખરાઇ કરીને આપવામાં આવેલ છે. િવ ાથ ઓની હાજરી િનયિમત
છે અને અ  યાસ સંતોષકારક છે. આ િવ ાથ ઓને બી  કોઇ યોજના હેઠળ લાભ મળેલ નથી, તેમજ અ  ય કોઇ િવગત રજૂ કરવામાં બાકી નથી.



 


