
  

 

 
અરજી નબંર 

____________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

કોમર્શિયલ પાઇલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટ ેલોન 

અનસુજૂિત જાજતના જિધ્યાર્થીઓન ેકોમર્શિયલ પાઇલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટ ેલોન મેળિિા અંગનેુ ંઅરજીપત્રક 

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 લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ િાલનુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિદારનંુ મૂળ િતન : ___________________________________  

અરિદારનાં માતા નંુ નામ : ___________________________________  

અરિદારના જપતા / િાલી નો વ્યિસાય : 

પિતા/વાલીનો આધાર કાર્ડ નબંર : * 

___________________________________ 

 

 

બિા સાિનોમાંર્થી ર્થતી ર્થતી કુટુંબની કુલ િાર્ષિક આિક : ___________________________________  

સ્ટુડન્ટ પાયલોટ સટી / પ્રાઇિેટ પાયલોટ લાયસન્સ મળેલ છે? __િા_______ના___________________________  

જિદેશમાં અભ્યાસક્રમ પૂણિ કરિા કુલ ખિિ : ___________________________________  

કેટલી રકમની લોન લેિા માંગો છો ? ___________________________________  

બેન્ક માર્થી લોન લીિેલી છે ? ___________________________________  

જિદેશમાં િિા માટે િે તે દેશનો પાસપોટિ મેળિેલ છે? િા_______ના_________________________________  

પાસપોટિનો નંબર : 

_______________________ 

પ્રારંભ તારીખ : _______________________ અંજતમ તારીખ : _______________ 

જિદેશમાં િિા માટે િે તે દેશનો જિઝા મેળિેલ છે? 

પ્રવેશ મળેવલે સસં્થા તરફથી કોઈ સકોલરશીિ 
/ ફેલોશીિ આિવામા ંઆવનાર છે? * 

___________________________________ 

 

 



જિઝાનો નંબર : _______________________ પ્રારંભ તારીખ : _______________________ અંજતમ તારીખ : _______________ 

અરિદાર ેકોમશીયલ પાયલોટ તાલીમ માટ ેપ્રિશે અગંનેી જિગતો 

સંસ્ર્થાનંુ નામ : ____________________________________________________________________________________________ 

સરનામંુ :        ____________________________________________________________________________________________ 

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો 

:િર્ડ____માસ_________ 

દેશનંુ નામ : ___________________________ સંસ્ર્થા સરકાર માન્ય છે? 

______________ 

 

એસ.એસ.સી.ર્થી આગળ કરલે અભ્યાસની જિગતો 

ક્રમ અભ્યાસક્રમનુ ંનામ યજુનિર્સિટીનુ ંનામ પાસ કયાિનુ ંિષિ મેળિલે ટકા 

     

     

     
 

    
 

જામીનદારની જિગતો 

નોંિ :-  જમલકતની િેલ્યુ કુલ રૂ. ઓછામાં ઓછી રૂ.૨૫.૦૦ લાખ (સરકાર માન્ય િેલ્યુએશન રીપોટિ મુિબ) િોિી િોઈએ. 

કોની જમલકત સરકાર પકે્ષ કરિા માંગો છો?                       જામીનદારની જિગતો   

જામીનદાર-1 ની જિગતો : 

જામીનદારનું નામ : _________________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણિન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

જામીનદાર-2 ની જિગતો : 

જામીનદારનું નામ : _________________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણિન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

અરિદારની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ______________________________________ શાખાનું નામ : ______________________________ 

IFSC કોડ નંબર: ______________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



ડૉતયુમેન્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 અરિદારનંુ આિાર કાડિ  િા 

2 
રિેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ િુંટણી કાડિ/ રેશનકાડિ 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 િા 

3 સ્િીકૃજત પત્ર   િા 

4 અરિદાર ની જાજત/પેટા જાજત નો દાખલો   િા 

5 શાળા છોડયાનો દાખલો   િા 

6 એસ.એસ.સી. અર્થિા એ ર્થી આગળ કરેલ અભ્યાસની માકિશીટ પ્રમાણપત્રો  િા 

7 પરરજશષ્ટ-ખ જિદ્યાર્થીનંુ જાત જામીનખત  િા 

8 પરરજશષ્ટ-ડ જિદ્યાર્થીનંુ સોગંદનામુ  િા 

9 પરરજશષ્ટ- ઘ લોન પરપાઇ કરિા માટે પાત્રતાનો દાખલો   િા 

10 આિકનો દાખલો   ના 

11 પાસપોટિ (િો જિદેશમાં તાલીમ લેિાની િોય તો)   ના 

12 જિઝા (િો જિદેશમાં તાલીમ લેિાની િોય તો)   ના 

13 
જિદેશમાં તાલીમ પૂણિ કાયિ બાદ ઓછમાં ઓછા પાંિ િષિ ભારતમાં સેિા આપશે 

તે અંગેની લેજખત બાંિેિરી રિૂ કરિી. (રૂા. ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર) 
 ના 

14 બેંક પાસબૂકની પ્રર્થમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ િેક (અરિદારના નામનંુ)  િા 

15 જામીનદાર-૧ ના જમલ્કતના આિાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા - ઇંડેતસ)   િા 

16 જામીનદાર-૧ ના જમલકતનંુ િેલ્યુએશન સેર્ટિરફકેટ  િા 

17 જામીનદાર-૨ ના જમલ્કતના આિાર (  ૭/૧૨ ના ઉતારા - ઇંડેતસ)   િા 

18 જામીનદાર-૨ ના જમલકતનંુ િેલ્યુએશન સેર્ટિરફકેટ  િા 

19 પરરજશષ્ટ - ગ જામીનદારના જામીનખતનો નમુનો   િા 

સ્ર્થળ : ________________                                       અરિદારની સિી : ________________  તારીખ :  ________________  

 

 
 

 


