
  

 

 

અરજી નબંર 

________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ  

જિધ્યાર્થીઓન ેCEPT,NIFT,NLU,IIM  

પરીક્ષાની પિૂવ તયૈારી માટ ેકોચિગં આપિા માટેની યોિના  

માટનેુ ંઅરજી પત્રક 

પ્રજત 

નાયબ જનયામક  

અનસુજુિત જાજત કલ્યાણ 

વ્યજતતગત માજિતી :                                                                                                     અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :       ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ ચ ંગ :                  ____________________________________    મોબાઈ  નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇ  :                            ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ િા નુ ંસરનામંુ :      ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :      ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

જપતા/િા ી નો વ્યિસાય :      _______________________________ જપતા/િા ીની િાર્ષવક આિક :  _____________________________ 

િોરણ-૧૦ ની પરીક્ષા પાસ કયાવનંુ િષવ  : _________________________ િોરણ-૧૦ માં કુ  ગુણ  :       ____________________________ 

િોરણ-૧૦ માં મેળિે  ગુણ  :             _________________________ િોરણ-૧૦ મેળિે  ટકા (%):     _________________________ 

િોરણ-૧૦ ની પરીક્ષા િે શાળા માર્થી પાસ કરી િોય તે શાળાનંુ નામ: _________________________________________________________ 

િોરણ-૧૦ ની પરીક્ષા િે શાળા માર્થી પાસ કરી િોય તે શાળાનંુ સરનામંુ : ______________________________________________________ 

કો ેિ / િોરણ-૧૨ િે શાળામાં અભ્યાસ કરતા િોય તે શાળા નંુ નામ:  ______________________________________________ 

કો ેિ /િોરણ-૧૨ િે શાળામાં અભ્યાસ કરતા િોય તે શાળા નંુ સરનામંુ :  ______________________________________________________ 

કો ેિ /િોરણ-૧૨ મેળિે  ટકા (%)? : _______________________________ કઈ પરીક્ષા માટે કોચિંગ  ેિાનંુ છે ? : _____________________ 

કઈ સંસ્ર્થામાં કોચિંગ  ેિાનંુ છે ?: _______________________________ 

સંસ્ર્થાનંુ સરનામંુ: __________________________________________________________________________________ 

સંસ્ર્થાનો ફોન નં: _____________________________ કોચિંગની ફી?: __________________________ 

સંસ્ર્થા શરૂ કયાવની તારીખ: __________________________ કોજિગ શરૂકયાવની તારીખ: __________________________ 

કોજિગ પૂણવર્થિાની તારીખ: __________________________ 

અન્ય જિશેષ માજિતી:  ________________________________________________________________________________ 

 
 



 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 આિાર કાડવ  િા 

2 અરિદાર ની જાજત/પેટા જાજત નો દાખ ો :  િા 

3 એસ.એસ.સી. અર્થિા એ ર્થી આગળ કરે  અભ્યાસની માકવશીટ પ્રમાણપત્રો  ના 

4 
રિેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબ /  ાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ િુંટણી કાડવ/ રેશનકાડવ 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 ના 

5 િોરણ- ૧૨ માં િે તે શાળામાં અભ્યાસ કરતાં િોિા અંગેનંુ પ્રમાણ પત્ર  ના 

6 બેંક પાસબૂકની પ્રર્થમ પાનાની નક  / રદ કરે  િેક  િા 

7 િે સંસ્ર્થામાં એડજમશન  ેિાનો તે સંસ્ર્થાનો બોડવ દશાવિતો ફોટો  િા 

8 િે સંસ્ર્થામાં અભ્યાસ કરિા માંગતા િોય તે સંસ્ર્થાનંુ જનયત પ્રમાણ પત્ર  િા 

સ્ર્થળ : ________________                                    અરિદારની સિી : ________________     તારીખ :  ________________  
 

 

 


