
                                                                     ગજુરાત સરકાર 
                                                       સામાજજક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 

                     િો.૧ થી૭ માાં અભ્યાસ કરતા ધિકંાાંગો મા શ ધ્યયવધૃિ અરજી પત્રક 
 

પ્રતિ,        શાળાન ું નામ: 
જિલ્લા સમાિ સ રક્ષા અતિકારી                         સરનામ :- 
જિલ્લા સમાિ સ રક્ષા અતિકારીની કચરેી 
        તસક્કો:- 
        ટેલીફોન નુંબર:-  

…………………………………………………………………………………………………………. ના આચાર્ય/મ ખ્ર્ તશક્ષક ધ્વારા સદર 
શ્રીમાન, 
             હ ું તવકલાુંગ (દ્રષ્ટટહીન,મ કબતિર,માનતસક પડકારીિા િથા અસ્થથતવષર્ક ખામી િરાવિા) માટેની તશટર્વ્રતૂિની અરજી છાપેલા પત્રકમાું 
મારી શાળા/કોલેિના આચાર્યશ્રી/તપ્રન્સીપાલશ્રી મારફિે રજ  કર  છુ. 
             હ ું જેનો અભ્ર્ાસ કરવા ઇચ્છુું છુું િે અભ્ર્ાસક્રમ ........................................ નો છે અને િેના માટે 
........................................................ શાળા, કોલેિ, સુંથથામાું િોડાર્ો છુ. આ તશટર્વ્રતૂિના તનર્મોન ું પાલન કરીશ, િર્ાું સ િી મને ઉકિ 
તશટર્વ્રતૂિ મળશે તર્ાું શ િી હ ું િો કોઇ કામથવીકારીશ અથવા બીજી કોઇ તશટર્વ્રતૂિ મળશે અથવા મને તનર્તમિ તનવાસી તવિાથી િરીકે તવકલાુંગો 
માટેની સરકારી શાળામાું પ્રવેશ મળશે િો હ ું સમાિ સ રક્ષા તનર્ામકને િેની જાણ કરીશ.  
           તવશેષમાું હ ું િણાવ ું છુ કે (૧) કોઇ શારરરીક અશરકિને બાદ કરિાું અભ્ર્ાસક્રમ કરવા માટે હ ું શારરરીક અને માનતસક રીિે ર્ોગ્ર્ છુું, (૨) 
હ ું ગ િરાિ રાિર્નો/રાિર્ની રહવેાસી છુું.  
             અરજદારની સહી 
                                          

                                                         ઉમેદિારને સચુના 
(૧)  અરજીન ું ફોમય ભરિા પહલેાઉમેદવારોએ પોિે પાત્ર છે કે કેમ િે જાણવા માટે અલગ વ્ર્રકિઓને તશટર્વ્રતૂિઓ  
      આપવાના તનર્મો કાર્જીપ વયક વાુંચી િવા. 
(૨)  આ અરજીન ું ફોમય ચોકસાઇ પ વયક અને સ વાચ્ર્ અક્ષરે ભરવ ું અને બદા િવાબલીટી કે ટપકા ભરીને આપવા નહી.  
      આ ફોમય સુંથથાના વડા મારફિ િથા પ્લાન્ટની અંિગયિ િાલીમની બાબિમાું િાલીમાથી પોિાની અરજી જિલ્લા  
      સમાિ સ રક્ષા અતિકારીને મોકલી શકશે.  
(૩)  ઉમેદવાર અરજી સાથે નીચેના દથિાવેિો મોકલવા. 
     ૧) કાર્મી ઓળખકાડયની ઝેરોક્ષ નકલ, ૨) છેલ્લી પાસ કરેલી માકયસીટની ઝેરોક્ષ 
(૪)  ઉમેદવારોને ચેિવણી આપવામાું આવે છે કે અરજીફોમય અધ રૂ હશે કે ખોટ ું ભરવામાું આવ્ય  હશે અને ઉપય ુંકિ     
      અથવીકાર કરી શકાશે અને એના અથવીકાર બાબિમાું કોઇ રજ આિ ધ્ર્ાનમાું લેવામાું આવશે નહી.  
(૫)  જે ઉમેદવારોને પસુંદ કરવામાું આવ્ર્ા નહી હોર્ એમને વ્ર્રકિગિ જાણ કરવામાું આવશે નહી િેમિ અરજી  
      થવીકારવામાું આવી છે કે નહી િે અંગેના કોઇ પત્રવ્ર્વહાર પર ધ્ર્ાન આપવામાું આવશે નહી. 
(૬)  બબડાણમાું નીચે મ િબના પ્રમાણપત્રો સામેલ રાખવાના છે.  
      ૧) છેલ્લી પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકયશીટની ઝેરોક્ષ 
      ૨) તવકલાુંગિાની ટકાવારી દશાયવં  ું તવકલાુંગ ઓળખકાડયની ઝેરોક્ષ. 
      ૩) રીડર રાખ્ર્ા હોર્ િો રીડર પાસેથી મેળવેલ આચાર્યશ્રીન ું સહીવાળું અતિક્રુિ પ્રમાણપત્ર.  
           
                                       
 



        (૨) 
                                            ગજુરાત સરકાર 

                              સામાજજક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 
                     િો.૧ થી૭ માાં અભ્યાસ કરતા ધિકંાાંગો મા શ ધ્યયવ્રધૂિ અરજી પત્રક 
                                                   ભાગ-૧ 
                                             (ઉમેદિારશ ભરિાનુાં ) 
 

૧. ધિકંાાંગતાનો પ્રકાર:   દ્રષ્ય હીન/મકૂબધિર/,માનધસક પડકારીતા/અસ્થથધિયયક 
૨. પરુશપરુૂ નામ: (મો ા અક્ષરોમાાં) શ્રી/શ્રીમતી/કુ.  
૩. જાધત/પે ાક્ષાધત. 
    અ-પત્ર વ્યિહારનુાં સરનામુાં. 
૪. (ક) તમે ભારતના નાગરરક છે?  
   (ખ) ગજુરાત રાજયના િતની છો ? 
   (ગ) અનસુચુતુ જાધત/જનજાધત/બક્ષીપાંચ અન્ય.  
૫. જન્મ તારીખ:  
૬. ધપતા/િાંીનુાં નામ અને સરનામુાં અને                           ધપતા/િાંીનુાં નામ:......................................... 
    અરજદારનો િાંી સાથે સાંબાંિ ..................................................................................................................... 
       વ્યિસાય:-.......................................................... 
           સરનામુાં:-............................................................ 
       અરજદાર સાથે સાંબાંિ: ....................................... 
૭. છેલ્ંી પાસ કરશંી પરીક્ષામાાં મેળિેં ગણુની  કાિારી :-    ............................................... 
૮. આ યોજના હશઠળ અગાઉ ધ્યયવ્રધૂિ મળી છે,   રકમ:- ............................................. 
    મળી હોય તો તેની ધિગત.     િર્ષ:- .............................................. 
૯. (૧) હાં જે અભ્યાસક્રમ મા શ ધ્યયવ્રધૂિ  
        મેળિિા ઇચ્છતા હોય તે હાંનુાં િોરણ. 
    (૨) ચાલ ુ્ૈક્ષણણક િર્ષ દરમ્યાન અભ્યાસક્રમમાાં 
         જોડાયાની તારીખ.  
 

૧૦. બેંક ખાતા/આિાર કાડષની ધિગત:  
     બેંક/પોથ  ઓફીસનુાં નામ: .................................. ્ાખા:.................................... IFSC કોડ નાં:............................. 
     એકાઉન્  નાંબર: ................................................ આિાર કાડષ નાં: ......................................... 
     રશ્નકાડષ નાં: .................................................... ચુાં ણીકાડષ નાં: ........................................... 
     ડ્રાઇિીંગ ંાયસન્સ નાં: ...................................................................... 
                                            
 
                  
 
 



                                                                                              (૩)  
૧૧. ણબડશં દથતાિેજો.  
     ૧)  
     ૨) 
     ૩)  
     હુાં આથી જાહશર કરૂ છાં કશ....  
૧) ઉપર યોજના હશઠળ મા શ રાજય સરકાર તરફથી ધ્યયવ્રધૂિ આપિામાાં આિ્ે તો એ મદુ્દત દરમ્યાન હુાં બીજા  
    કોઇપણ થથળેથી ધ્ક્ષણ ફી માાંથી મરુકત ધસિા. બીજા કાાંઇ રૂપમાાં મળતર, ધ્યયવ્રધૂિ, વ્રધૂિકા કશ બીજી કોઇ  
    નાણાકીય સહાય કશ ગ્રાન્  થિીકારી્ નહી.  
                                                    અથિા 
         મને .......................................................................................... તરફથી રૂ. ........................... ની સહાય 
મળે છે અને મને ધ્યયવ્રધૂિ ચકુિિાપાત્ર બન્ે એ મરહનાથી મને જયાાંથી તે મળી રહશ્ ે તયાાં પાછી આપી્ અને મને 
ધ્યયવ્રધૂિ મળ્ે તો તે મળતી હ્ે તે મદુ્દત દરધમયાન ફી ચકુિિામાાં મરુકત ધસિાય હુાં કોઇ પણ રૂપમાાં બીજી કોઇપણ 
નાણાકીય સહાય, મળતર ધ્યયવ્રધૂિ, વ્રધૂિકા કશ ગ્રાાંન્  થિીકારી્ નહી.  

૨) અરજીમાાં જણાિેંી હકીકતો મારી જાણ અને માન્યતા મજુબ સાચી છે અને જેના પર પસાંદગીનો આિાર હોય તેિી  
    કોઇ મહતિની મારહતી છપાિી કશ દબાિી રાખી નથી.  

 
 

                                                                                       ઉમેદિારની સહી 
 

 

થથળ:-                ઉમેદિાર સગીર હોય તો તેના 

તારીખ:-              િાંીની સહી  

 

 

 

 

 
 
 
 

  



 
 
 

(૪) 
પરરધ્ય -૨ 

ભાગ-૨ 
(સાંથથાના િડાએ ભરવુાં ) 

(૧) ઉમેદિારનુાં નામ:-  
(૨) જન્મ તારીખ;-  
(૩) ઉમેદિાર ્ાળા/કોંેજ/સાંથથા સાંં ગ્ર  
    હોથ શંમાાં રહશ છે? રહશતો હોય તો કઇ તારીખથી ?  
(૪) ૧) સાંથથા/્ાળાનુાં સરકારી નાણાની ંેિડ દશિડ હોય 
        તે રાયરીયક્રુત બેંકનુાં નામ તથા ્ાખા 
        IFSC કોડ નાંબર. 
    ૨) જેના નામનો ચેક મોકંિાનો હોય તે  
        અધિકારીનો હોદ્દો.  
(૫) દ્રય ીહીન ધિિાથીએ રીડર રાખેં છે? જો હા તો તે આપિામાાં 
    આિતા માધસક િેતનની રકમ,રીડર તરીકશ રાખ્યાની તારીખ 
    અને આ બાબતનુાં રીડર પાસેથી મેળિેં આચાયષશ્રીનુાં સહીિાળાં  
    અિીક્રુત પ્રમાણપત્ર બીડવુાં.  
(૬) ધિકંાાંગ વ્યરકતઓ મા શ 
     ૧) ઉમેદિાર જરૂરી સહાય મા શ કુધત્રમ અંગ (અંગો)  
         નો ઉપયોગ કરશ છે ? 
     ૨) ઉપયોગ કરતો હોય તો ઉપયોગમાાં ંેિાતાાં 
         સાિનનો પ્રકાર દ્ાષિો.  
પ્રમાણણત કરિામાાં આિી છે કશ.., 
    ૧) અરજદારશ ભાગ-૧ માાં આપેંી મારહતીની ચકાસણી કરી છે અને તે સાચી જણાઇ છે.  
    ૨) આ સાંથથા/્ાળા ..................................................................................................... બોડષ/યધુનિધસિ ી સાથે  
        સાંં ગ્રન અને અથિા અને ................................................................................ સરકાર માન્ય છે.  
 

થથળ:-          સાંથથાના િડાની સહી  

તારીખ:-         સાંથથાના િડાનો ધસક્કો.  

 

 

 




