
                                                          ગજુરાત સરકાર 
                                          સામાજજક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 

                     િો ૮થી ઉચ્ચમાાં અભ્યાસ કરતા ધિકલાાંગો માટે ધિષ્યવ્રધૂિ અરજી પત્રક 
 

પ્રતિ,        શાળા/કોલજેન ું નામ: 
જજલ્લા સમાજ સ રક્ષા અતિકારી     સરનામ :- 
જજલ્લા સમાજ 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 
છાપલેા પત્રકમાું મારી શાળા/કોલેજના આચાર્યશ્રી/તપ્રન્સીપાલશ્રી મારફિ ેરજ  કર  છુ. 
             હ ું જેનો અભ્ર્ાસ કરવા ઇચ્છુું છુું િ ે અભ્ર્ાસક્રમ ........................................ નો છે અન ે િનેા માટે 
........................................................ શાળા, કોલજે, સુંથથામાું જોડાર્ો છુ. આ તશટર્વ્રતૂિના તનર્મોન ું પાલન કરીશ, જર્ાું સ િી 
મન ેઉકિ તશટર્વ્રતૂિ મળશ ેતર્ાું શ િી હ ું જો કોઇ કામથવીકારીશ અથવા બીજી કોઇ તશટર્વ્રતૂિ મળશ ેઅથવા મન ેતનર્તમિ તનવાસી 
તવિાથી િરીકે તવકલાુંગો માટેની સરકારી શાળામાું પ્રવેશ મળશ ેિો હ ું સમાજ સ રક્ષા તનર્ામકને િનેી જાણ કરીશ.  
           તવશષેમાું હ ું જણાવ ું છુ કે (૧) કોઇ શારરરીક અશરકિન ેબાદ કરિાું અભ્ર્ાસક્રમ કરવા માટે હ ું શારરરીક અન ેમાનતસક 
રીિ ેર્ોગ્ર્ છુું, (૨) હ ું ગ જરાિ રાજર્નો/રાજર્ની રહવેાસી છુું.  
             અરજદારની સહી 
                                          

                                          ઉમેદિારને સચુના 
(૧) અરજીન ું ફોમય ભરિા પહલેાઉમદેવારોએ પોિ ેપાત્ર છે કે કેમ િે જાણવા માટે અલગ વ્ર્રકિઓન ેતશટર્વ્રતૂિઓ  
      આપવાના તનર્મો કાર્જીપ વયક વાુંચી જવા. 
(૨) આ અરજીન ું ફોમય ચોકસાઇ પ વયક અન ેસ વાચ્ર્ અક્ષરે ભરવ ું અન ેબદા જવાબલીટી કે ટપકા ભરીન ેઆપવા નહી.  
     આ ફોમય સુંથથાના વડા મારફિ િથા પ્લાન્ટની અંિગયિ િાલીમની બાબિમાું િાલીમાથી પોિાની અરજી જજલ્લા  
     સમાજ સ રક્ષા અતિકારીન ેમોકલી શકશ.ે  
(૩) ઉમદેવાર અરજી સાથ ેનીચેના દથિાવેજો મોકલવા. 
     ૧) કાર્મી ઓળખકાડયની ઝરેોક્ષ નકલ, ૨) છેલ્લી પાસ કરેલી માકયસીટની ઝરેોક્ષ 
(૪) ઉમદેવારોન ેચેિવણી આપવામાું આવ ેછે કે અરજીફોમય અધ રૂ હશ ેકે ખોટ ું ભરવામાું આવ્ય  હશે અન ેઉપય ુંકિ     
     અથવીકાર કરી શકાશ ેઅન ેએના અથવીકાર બાબિમાું કોઇ રજ આિ ધ્ર્ાનમાું લવેામાું આવશ ેનહી.  
(૫) જે ઉમદેવારોને પસુંદ કરવામાું આવ્ર્ા નહી હોર્ એમન ેવ્ર્રકિગિ જાણ કરવામાું આવશ ેનહી િેમજ અરજી  
     થવીકારવામાું આવી છે કે નહી િ ેઅંગેના કોઇ પત્રવ્ર્વહાર પર ધ્ર્ાન આપવામાું આવશ ેનહી. 
(૬) બબડાણમાું નીચ ેમ જબના પ્રમાણપત્રો સામલે રાખવાના છે.  
    ૧) છેલ્લી પાસ કરેલ પરીક્ષાની માકયશીટની ઝરેોક્ષ 
    ૨) તવકલાુંગિાની ટકાવારી દશાયવત  ું તવકલાુંગ ઓળખકાડયની ઝેરોક્ષ. 
    ૩) રીડર રાખ્ર્ા હોર્ િો રીડર પાસેથી મેળવલે આચાર્યશ્રીન ું સહીવાળું અતિક્રુિ પ્રમાણપત્ર.  
 
 
 
 



                                                      (૨) 
                                            ગજુરાત સરકાર 

                              સામાજજક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 
                     િો.૮ થી ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા ધિકલાાંગો માટે ધિષ્યવ્રધૂિ અરજી પત્રક 
                                                   ભાગ-૧ 
                                             (ઉમેદિારે ભરિાનુાં ) 
 

૧. ધિકલાાંગતાનો પ્રકાર:   દ્રષ્ષ્ટહીન/ મકૂબધિર/ માનધસક પડકારીતા/ અસ્થથધિષ્યક 
૨. પરેુપરુૂ નામ: (મોટા અક્ષરોમાાં) શ્રી/શ્રીમતી/કુ.  

૩. જાધત/પેટાક્ષાધત. 
    અ-પત્ર વ્યિહારનુાં સરનામુાં. 
૪. (ક) તમે ભારતના નાગરરક છે?  

   (ખ) ગજુરાત રાજયના િતની છો ? 
   (ગ) અનસુચુચત જાધત/જનજાધત/બક્ષીપાંચ અન્ય.  

૫. જન્મ તારીખ:  

૬. ધપતા/િાલીનુાં નામ અને સરનામુાં અને                           ધપતા/િાલીનુાં નામ:......................................... 
    અરજદારનો િાલી સાથે સાંબાંિ ..................................................................................................................... 
       વ્યિસાય:-.......................................................... 
           સરનામુાં:-............................................................ 
       અરજદાર સાથે સાંબાંિ: ....................................... 
૭. છેલ્લી પાસ કરેલી પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગણુની ટકાિારી :-    ............................................... 
૮. આ યોજના હઠેળ અગાઉ ધિષ્યવ્રધૂિ મળી છે,   રકમ:- ............................................. 
    મળી હોય તો તેની ધિગત.     િર્ષ:- .............................................. 
૯. (૧) હાલ જે અભ્યાસક્રમ માટે ધિષ્યવ્રધૂિ  

        મેળિિા ઇચ્છતા હોય તે હાલનુાં િોરણ. 
    (૨) ચાલ ુિૈક્ષચણક િર્ષ દરમ્યાન અભ્યાસક્રમમાાં 
         જોડાયાની તારીખ.  

 

૧૦. બેંક ખાતા/આિાર કાડષની ધિગત:  

     બેંક/પોથટ ઓફીસનુાં નામ: .................................. િાખા:.................................... IFSC કોડ નાં:............................. 
     એકાઉન્ટ નાંબર: ................................................ આિાર કાડષ નાં: ......................................... 
     રેિનકાડષ નાં: .................................................... ચુાંટણીકાડષ નાં: ........................................... 
     ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ નાં: ...................................................................... 
                                                          
 
    
 
 
 



 

                                                                                         (૩)  

૧૧. ચબડેલ દથતાિેજો.  

     ૧)  

     ૨) 
     ૩)  

     હુાં આથી જાહરે કરૂ છાં કે....  

૧) ઉપર યોજના હઠેળ માટે રાજય સરકાર તરફથી ધિષ્યવ્રધૂિ આપિામાાં આિિે તો એ મદુ્દત દરમ્યાન હુાં બીજા  

    કોઇપણ થથળેથી ધિક્ષણ ફી માાંથી મરુકત ધસિા. બીજા કાાંઇ રૂપમાાં મળતર, ધિષ્યવ્રધૂિ, વ્રધૂિકા કે બીજી કોઇ  

    નાણાકીય સહાય કે ગ્રાન્ટ થિીકારીિ નહી.  

                                                    અથિા 
         મને .......................................................................................... તરફથી રૂ. ........................... ની સહાય 
મળે છે અને મને ધિષ્યવ્રધૂિ ચકુિિાપાત્ર બનિે એ મરહનાથી મને જયાાંથી તે મળી રહિેે તયાાં પાછી આપીિ અને મને 
ધિષ્યવ્રધૂિ મળિે તો તે મળતી હિે તે મદુ્દત દરધમયાન ફી ચકુિિામાાં મરુકત ધસિાય હુાં કોઇ પણ રૂપમાાં બીજી કોઇપણ 
નાણાકીય સહાય, મળતર ધિષ્યવ્રધૂિ, વ્રધૂિકા કે ગ્રાાંન્ટ થિીકારીિ નહી.  

૨) અરજીમાાં જણાિેલી હકીકતો મારી જાણ અને માન્યતા મજુબ સાચી છે અને જેના પર પસાંદગીનો આિાર હોય તેિી  

    કોઇ મહતિની મારહતી છપાિી કે દબાિી રાખી નથી.  

 

                                                                                           ઉમેદિારની સહી 
  

 

થથળ:-                ઉમેદિાર સગીર હોય તો તેના 

તારીખ:-              િાલીની સહી  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(૪) 
પરરધિષ્ટ-૨ 

ભાગ-૨ 
(સાંથથાના િડાએ ભરવુાં ) 

(૧) ઉમેદિારનુાં નામ:-  

(૨) જન્મ તારીખ;-  

(૩) ઉમેદિાર િાળા/કોલેજ/સાંથથા સાંલગ્ર  

    હોથટેલમાાં રહ ેછે? રહતેો હોય તો કઇ તારીખથી ?  

(૪) ૧) સાંથથા/િાળાનુાં સરકારી નાણાની લેિડ દેિડ હોય 
        તે રાષ્રીયક્રુત બેંકનુાં નામ તથા િાખા 
        IFSC કોડ નાંબર:  
    ૨) જેના નામનો ચેક મોકલિાનો હોય તે  

        અધિકારીનો હોદ્દો.  

(૫) દ્રષ્ટીહીન ધિિાથીએ રીડર રાખેલ છે? જો હા તો તે આપિામાાં 
    આિતા માધસક િેતનની રકમ,રીડર તરીકે રાખ્યાની તારીખ 
    અને આ બાબતનુાં રીડર પાસેથી મેળિેલ આચાયષશ્રીનુાં સહીિાળાં  

    અિીક્રુત પ્રમાણપત્ર બીડવુાં.  

(૬) ધિકલાાંગ વ્યરકતઓ માટે 
     ૧) ઉમેદિાર જરૂરી સહાય માટે કુધત્રમ અંગ (અંગો)  

         નો ઉપયોગ કરે છે ? 
     ૨) ઉપયોગ કરતો હોય તો ઉપયોગમાાં લેિાતાાં 
         સાિનનો પ્રકાર દિાષિો.  

પ્રમાચણત કરિામાાં આિી છે કે.., 
    ૧) અરજદારે ભાગ-૧ માાં આપેલી મારહતીની ચકાસણી કરી છે અને તે સાચી જણાઇ છે.  

    ૨) આ સાંથથા/િાળા ..................................................................................................... બોડષ/યધુનિધસટટી સાથે  

        સાંલગ્રન અને અથિા અને ................................................................................ સરકાર માન્ય છે.  

 

થથળ:-          સાંથથાના િડાની સહી  

તારીખ:-         સાંથથાના િડાનો ધસક્કો.  

 

 

 

 




