
                                                     

                                         વિકલ ાંગત ન  ઓળખક ર્ડૅ  મ ટેની અરજીનો નમનુો. 
 

પ્રવત, 
જિલ્લ  સમ િ સરુક્ષ  અવિક રીશ્રી, 
........................ 
 
 

મે. સ હબે                                

અરિદ ર સહી, 
સવિનય સ થે િણ િિ નકેુ વિકલ ાંગત નુાં ઓળક રૅ્ ક ઢી આપિ  વિનાંતી છે. મસરી વિગતો વનચે મિુબ છે.  

૧. પરુુ ન મ: (અટક).............................................(ન મ)................................(વપત /પવત)......................................... 
૨. િન્મ ત રીખ :...................................................ઉમર :.................................... 
૩. જાવત :..........................................................સ્ત્રી / પરુુષ :.................................. 
૪. હ લનુાં સરન મ.ુ................................................................................................................................................... 
૫. ક યમી સરન મ.ુ................................................................................................................................................ 
૬. (અ)  વિકલ ાંગત નો પ્રક ર : દ્ષ ્ટટહીન / અસ્થથ વિષયક / માંદબધુ્ધિ / મકુબવિર / મ નવસક મ ાંદગી ) 
   (બ)   ટક િ રી / આઇ.ક્ય.ુ :.................................... (ક)વિકલ ાંગત ન ુ વિિરણ : ................................................ 
૭. અભ્ય સ : (શક્ય હોય તો સટી. મકુવુાં).................................................................................................................. 
૮. વ્યિસ ય : (શક્ય હોય તો પરુ િઓ મકુ્િો )........................................................................................................ 
૯. ગિુર ત ર જ્યમ ાં કેટલ  િષૅથી રહો છો ? ........................................................................................................... 
૧૦. બી. પી. એલ. ય દી ક્રમ ાંકમ ાં સમ વિટટ હોય તો તેનો દ ખલો સ મેલ કરિો. ...................................................... 
૧૧. ઓળખનુાં ચચન્હ : ........................................................................................................................................... 
૧૨. લોહીન ુગપૃ : (શક્ય હોત તો પરુ િો મકુ્િો)..................................................................................................... 
૧૩. આિ ર ક રૅ્ નાંબર.........................રેશન ક રૅ્ નાં..................................... ડ્ર ઇિીંગ લ યસન્સ નાં.................... 
     આથી હુ જાહરે કરુાં  છાં કે ઉપરની તમ મ વિગતો સ ચી છે વિકલ ાંગત ન ુઓળખક રૅ્ ક ઢી આપિ  વિનાંતી છે. 
ત રીખ :                                  અરિદ રની સહી/ અંગઠુ નુાં વનશ ન. 

___________________________________________________________________________________________ 
વિકલ ાંગત  ઓળખક રૅ્ની અરજી સ થે ચબર્િ ન  થત  પ્રમ ણપત્રો 

અ.ન. વિગ ત હ /ન /લ ગ ુપર્ત ુાં નથી. 
૧ અરજીની ઉપર થટેમ્પ સ ઇઝનો ફોટો ચોંટ ર્િો તેમિ તેિો િ બીિો 

ફોટો અરજીની સ થે સ મેલ ર ખિો. 

 

૨ અરિદ રનો રહઠે ણનો પરુ િ ની ઝેરોક્ષ  

૩ જીલ્લ  વસવિલ સર્જનશ્રીન ુવિકલ ાંગત ની ટક િ રી દશ ૅિત ુવિકલ ાંગ મેર્ીકલ 
પ્રમ ણપત્રની ઝેરોક્ષ 

 

                                                                          ફક્ત કચેરીન  ઉપયોગ મ ટે 

અરજી મળ્યા તારીખ : ........................................  અરજી નનકાલની તારીખ :......................................... 
અરજી મજુંર/નામજુંર .........................................  એસ.ટી.બસ પાસવની વગત (ગ્રીન/નપળો).............. 
અરજી નામજુંરન ુકારણ:......................................                         ............................................................ 
       મજુંર કરનાર અનિકારીનુ ંનામ તથા હોદો 
 
                 

  




