
જુરાત સરકાર  સરકાર  સમરસ  છા ાલયોમા ં વેશ મેળવવા  ુઅર  પ ક 
 

 
િવધાથ નો 

તા તરનો 

ફોટો 

 

િત, 

ી............................. 

 ુ ં નીચે સહ  કરનાર ી..................................................................... સરકાર ી  વારા ચાલતા 

સરકાર  સમરસ છા ાલયમા,ં ચા  ુશૈ ણક વષ ................ મા ંદાખલ થવા માટ ઇ  છા રા  ુ  ંતો માર  નીચે 

જુબની હક કતને  યાને લઇને વેશ આપવા િવનતંી છે. નીચે જુબની માર  હક કત માર  ણ અને મા  યતા 

માણે ખર  છે.  

૧ અરજદાર ુ ં રુ ુ ુ નામ :- 

(અટક સાથે શ  કર ુ)ં 

૨ િવધાથ /િવધાથ ની ઓ મોબાઇલ નબંર:                                                   વાલીનો મોબાઇલ નબંર: 

૩ િવધાથ /િવધાથ ની ઓ આધાર નબંર ....................  

૪ િવધાથ નો બક એકાઉ  ટની િવગત / બેક ુ ંનામ અને ખાતા  નબંર..................    

આઇ.એફ.એસ.સી કોડ નબંર.................... 

  ૫ િવધાથ /િવધાથ નીઓ ઇ-મેઇલ આઇ.ડ . નબંર................. 

૬ વતન ુ ં ુ  સરના  ુ:- 

(તા કુા અને જ  લો બતાવવો) 

૭ જ  મ િૂમ :- 

(તા કુા અને જ  લો બતાવવો) 

૮ િત અને પેટા- િત :- 

(ખરખર િત બતાવવી) 

૯ જ  મ તાર ખ :- 

૧૦ ચાઇ અને વજન :- 

૧૧ પ રણીત ક અપ રણત  :- 

૧૨ કોઇ ગભંીર બમાર  છે ક કમ ? 

જો હા તો હાલ સારવાર ગેની િવગતો 

૧૩ છે  લી વાિષક પર ા પાસ કર  હોય તે શાળા ક મહાશાળા  

(કોલેજ) ુ ંનામ અને સરના  ુ :-  

૧૪ છે  લી શાળા ક મહાશાળામા ંકટલા સમયથી અ  યાસ કરતા હતા ં:- 

૧૫ છે  લી કઇ પર ા પાસ કર   :- 

૧૬ છે  લી પર ા પસાર કયા  ુવષ :-  



 
૧૭ છે  લી પર ામા ંિવષયવાર મેળવેલ ણુ અને લૂ કટલામાથંી 

કટલા ણુ મેળ  યા (સટ ફાઇડ નકલ બીડવી કટલા ટકા ણુ  

મેળ  યા છે તે  પ  ટ લખ )ુ :- 

૧૮ કઇ કઇ બાબતોનો શોખ (હોબી) છે ? 

૧૯ મહાશાળાના (કોલેજમા)ં કયા વગમા ંઅને કઇ િવધાશાખામા ં 

દાખલ થવા માગંો છો ? 

૨૦ કઇ મહાશાળામા ં વેશ માટ અર  કર  છે અને વેશ મેળ  યો છે ક કમ ? 

૨૧ મા-બાપ/વાલીની વાિષક આવક :- 

૨૨ મા-બાપ/વાલી ુ ંધધંો કર છે ? 

૨૩ અરજદારના અ  યાસ ........ ચાલચલગતના શાળા/મહાશાળાના વડાના 

દાખલાની ખર  નકલ બીડવી. 

૨૪ સરકાર  ક બનસરકાર  કોઇ પણ િશ  ય િૃ  મળતી હતી ક કમ ? 

જો હા, તો કટલી તેની િવગત આપવી. 

૨૫ શાળાના ક મહાશાળાના અ  યાસ દર  યાન કોઇ છા ાલયમા ં

રહયા ંહતા ક કમ ? જો હા, તો કટલો સમય, છા ાલયના  

હૃપિતનો ચાલચલન બાબતનો દાખલ ર ુ કરવો 

૨૬ િવધાથ /િવધાથ નીઓ  મહાશાળામા ંદાખલ થવા ઇ  છે છે તેની હો  ટલમા ં

(કોલેજ હો  ટલમા)ં દાખલ કરવા અર  કર  છે ક કમ ? જો 

’’ના’’ તો શા માટ અર  નથી કર  

૨૭ િવધાથ /િવધાથ ની મળવા આવનાર િનયત કરલ બે વાલીના નામ (૧)  

અને તેના પાસપોટ સાઇઝના બે બે ફોટા સાથે બડવા     (ર) 
  
 ુ ંઆથી િત ા વૂક ખાતર  આ  ુ  ંક જો મને છા ાલયમા ં વેશ આપવામા ંઆવશે તો છા ાલયના 

તમામ નીિત િનયમો ુ ંિશ  ત ુ ંપાલન કરવા માટ ુ ંબધંાઉ  ંતેમજ તે ઉ  લઘંન કરવામા ંઆવશે તો ગમે  યાર 

િવના નો ટસે છા ાલયમાથંી ટો કરવાનો આપનો અિધકાર રહશે. મને  સાધનો સ પવામા ંઆવશે તે સાધનોને 

મારા પોતાના ગણીને તેનો ઉપયોગ કર શ અને જો કોઇ ભાગંફોડ થશે અગર કુશાન પહ ચાડવામા ંઆવશે તો 

તે ભરપાઇ કરવા ુ ંબધંાઉ .ં 
 
તાર ખઃ- 

થળ:-          (અરજદારની સહ ) 
 
     



     અરજદારના િપતા/ વાલીએ ભરવા ુ ંફોમ. 

૧. િપતા /માતા ક વાલી ુ ં રુ ુ ુ નામઃ- 

ર. િતઃ- 

૩. હાલ  ુસરના ઃુ- 

૪.  કાયમી સરના ઃુ- 

૫. ધધંો, ખેતી હોય તો કટલી અને વાિષક આવક થાય છે. 

૬. ઘરના લૂ સ યોની સં  યા…………….તેમા છોકરા ............/છોકર ઓ........................... ભણે છે. 

૭. અિધ ૃત અિધકાર નો િત માટ દાખલો ર ુ કરવો 
 

નીચે સહ / ઠુો કરનાર 
 

 ુ ં ી...................................................... આથી બાહંધર  આ ુ ં  ક જો મારા ુ  / ુ ી/પા  ય / 

આિ તે છા ાલયમા ં વેશ માટ  અર  કર  છે તેને જો વેશ આપવામા ંઆવશે તો તે છા ાલયના તમામ 

નીિત િનયમો ુ ંપાલન કરશે અને જો સરકાર  કોઇપણ િમ  કતને કુશાન પહ ચાડશે તો તેની તમામ રકમ 

ભરપાઇ કરવા તે બધંાયેલો છે અને જો તે ભરપાઇ ન હ કર તો ુ ંભરપાઇ કરવા બધંાઉ .ં 
 
થળ:-          િપતા/માતા/વાલીની સહ  

તાર ખઃ-  
 
 
 

ચૂનાઓઃ- 
 

૧. વેશપ  િનયત કરલ તાર ખ ધુીમા ંજ  વીકારવામા ંઆવશે. 

ર.  િવધાથ /િવધાથ ની છે  લી વાિષક પર ા ુ ંપર ણામ બહાર ન પડ ુ ંહોય તેવા િવધાથ /િવધાથ ની 

બી  બધી 

િવગત ભર  ફોમ પહ ચાડ  ુઅને પર ણામ હર થાય તે તાર ખથી ણ દવસમા ંપર ણામ જણાવ ુ.ં  

૩. અ ુ ું વેશપ  રદ થયેલ ગણાશે. 

૪. વેશ પ મા ંભરલી મા હતી ખોટ  ઠરતા ં વેશ મળયો હશે તો પણ રદ થશે. 

૫. વેશપ  સાથે નીચે માણેના માણપ  જોડવાઃ- 

 (૧) છે  લી વાિષક પર ાના માણપ ની નકલ. 

  (ર) શાળા છોડયા ગેના દાખલાની નકલ 

 (૩) અિધ ૃત અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ િત અને આવકનો દાખલો 

 (૪) છે  લો અ  યાસ કય  હોય તે શાળા કોલેજ, તથા છા ાલયમાથંી મેળવે  ુવ ુ કુ ુ ં માણપ  

 (પ) સદ હૃ થ  ુસાર  ચાલચલગત ુ ં માણપ . 

 (૬)  શાળા /કોલેજમા ં વેશ મેળવેલ હોય તેની ફ  ભયાની પહ ચની નકલ  

૬. ઇ  ટર  મુા ંબોલાવવામ ંઆવે તો વ ખચ આવવા ુ ંરહશે. 



 
બાહંધર  પ ક- 1 :- 

આથી ુ ં ી ......................................................................... ક લુાત લખી આ ુ ં  ક સમરસ સરકાર  

છા ાલયમા ં મને વેશ આપવામા ંઆવેલ છે. છા ાલયના વેશ ગેના િનયમો મ બરાબર ચોકસાઇ વુક 

વાચંેલ છે. મને િનયમો ક લૂ મં ૂર છે. જયા ં ધુી છા ાલયમા ંમારો વેશ ચા  ુરહશે તે દર  યાન છા ાલયના 

તમામ િનયમો ુ ં ુ ં ુ  તપણે પાલન કર શ અને જો તે િનયમો ુ ં ુ ંભગં ક  તો મારો વેશ રદ ગણાશે, અને તે 

ગેની માર  ગત જવાબદાર  ગણાશે અને તે સામે મારો કોઇ વાધંો રહશે નહ  અને તે સમ  િવચાર ને ુ ં

છા ાલયના િનયમો ુ ંપાલન કર શ  બદલ માર  નીચે સહ  આપેલ છે.  
 

છા /છા ાની સહ ......................... 

નામઃ-  .......................................... 

સરના ઃુ-......................................... 
 

બાહંધર  પ ક- ર :- 

આથી ુ ં .................................................................. ખાતર  આ ુ ં  ક મારા ુ  / ુ ી/પા  ય / આિ ત 

...........................................................ને ચા  ુવષ આપના ખાતા હ  તક ચાલતા સરકાર  સમરસ છા ાલયમા ં

..............અ  યાસ મમા ં વેશ આપેલ છે. જો તેઓ છા ાલયમા ં પાળવાના િશ  ત અને વ ુ ુકંના િનયમો ુ ં

ઉ  લઘંન કરશે, અને  છા ાલયની સરકાર  િમ  કત ક સાધનને કુશાન કરશે તો તેની થતી રકમ ભરપાઇ કરવા 

ુ ંબાહંધર  આ  ુ  ં 

 .................................. 

સા ી  ુનામ અને સહ  (1)      િપતા /વાલી  ુનામ અને  સહ  

          (ર) 

  

 




