
  

 

 

અરજી નબંર 

________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

અનુસજૂિત જાજતના જિદ્યાર્થીઓન ેભરતી પરીક્ષાઓની પિૂવ તયૈારી માટ ેકોચિગં આપિા માટનેી 

યોિના માટેનુ ંઅરજીપત્રક 

પ્રજત 

નાયબજનયામક 

અનસુજુિતજાજતકલ્યાણ 

વ્યજતતગતમાજિતી :                    અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ:____________________________________ઉંમર : ______________________________ 

અરિદારનંુ ચ ંગ :____________________________________મોબાઈ  નંબર :______________________________ 

ઈ-મેઇ  :____________________________________ફોનનંબર :______________________________ 

અરિદારનંુ િા નુ ંસરનામંુ :________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :________________________________________________________________________________ 

અરજીનીજિગતો : 

જપતા/િા ીનો વ્યિસાય:      _______________________________ 

 સ્નાતક કક્ષા કયા અભ્યાસક્રમ િેઠળ કરે  છે ? ૧) મેરિક , એન્ જીનીયરીંગ સ્નાતક    

જપતા/િા ીની િાર્ષવક આિક:  __________________________ 

૨) મેરિક , એન્ જીનીયરીંગ જસિાયના અન્ય સ્નાતક  

સ્નાતક પરીક્ષા પાસ કયાવનંુ િષવ  : _________________________ સ્નાતક પરીક્ષામાં કુ  ગુણ  :       ____________________________ 

સ્નાતક પરીક્ષા મેળિે ગુણ:             _________________________ સ્નાતક પરીક્ષામાં મેળિે  ટકા (%):_________________________ 

સ્નાતક પરીક્ષા િે સંસ્ર્થા/યુજનિર્સવટી પાસ કરી િોય તેનંુ નામ: _________________________________________________________ 

સ્નાતક પરીક્ષા િે સંસ્ર્થા/યુજનિર્સવટી પાસ કરી િોય તેનંુ સરનામંુ: ______________________________________________________ 

િા  કોઇ િગ્યાએ અભ્યાસ કે નોકરી/િંિો કરો છો કે કેમ ? િા કે ના  

કઈ પરીક્ષા માટે કોચિંગ  ેિાનંુ છે ? : GPSC – 1 , GPSC - 2 ,  GPSC - 3  

કઈ સંસ્ર્થામાં કોચિંગ  ેિાનંુ છે ?: _______________________________ 

સંસ્ર્થાનંુ સરનામંુ: __________________________________________________________________________________ 

સંસ્ર્થાનો ફોન નં: _____________________________ કોચિંગની ફી (િાર્ષવક) ?: __________________________ 

સંસ્ર્થા શરૂ કયાવની તારીખ: __________________________કોજિગ શરૂ કયાવની સંભજિત તારીખ: __________________________ 

કોજિગ પૂણવ ર્થિાની સંભજિત તારીખ: __________________________ 

 

 
 



 

 

િૉતયમુને્ટનીજિગતો :  

ક્રમ િૉતયમુેન્ટનુંનામ િૉતયમુેન્ટનોનંબર ફરજિયાતછે? 

1 જિદ્યાર્થીનંુ આિાર કાિવ  િા 

2 અરિદાર ની જાજત/પેટા જાજત નો દાખ ો :  િા 

3 
સ્નાતક પાસ કરે  છેલ્ ી માકવશીટ િેમા ટકાિારીની ગણતરી કરી શકાય તેિા 

પ્રમાણપત્રો 
 િા 

4 
રિેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબ /  ાઇસન્સ/ ભાિાકરાર/ િુંટણી કાિવ/ રેશનકાિવ 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 ના 

5 આિકનંુ પ્રમાણપત્ર   િા 

6 બેંક પાસબૂકની પ્રર્થમ પાનાની નક  / રદ કરે  િેક  િા 

7 િે સંસ્ર્થામાં એિજમશન  ેિાનો તે સંસ્ર્થાનો બોિવ દશાવિતો ફોટો  િા 

8 િે સંસ્ર્થામાં અભ્યાસ કરિા માંગતા િોય તે સંસ્ર્થાનંુ જનયત પ્રમાણ પત્ર  િા 

સ્ર્થળ : ________________          અરિદારની સિી : ________________તારીખ :________________ 

 

  


