વિના મુલ્યે/-

ગુજયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્મુકેળન વોવામટી
આદદજાતત તલકાવ તલબાગ - ગાાંધીનગય વાંચાતરત તળક્ષણ વાંકુર
કન્મા વાક્ષયતા તનલાવી ળાા - __________
પ્રલેળ અયજી પોભમ

ફોર્મ નંબર -

વિદ્યાર્થીનો પાસપોર્મ

લમ: ________

સાઇઝનો ફોર્ો અહીં
ચોંર્ાડિો

પ્રતત,
આચામમશ્રી,
આની ળાાભાાં ધોયણ - .............. ભાાં પ્રલેળ ભેલલા તલનાંતી વશ અયજી કરુ છુ ાં . ભાયી તલગત નીચે પ્રભાણે છે .
૧

તલદ્યાથીનુાં ુરૂ નાભ

૨

લારી/તતાનુાં નાભ

૩
૪

ભાતાનુાં નાભ
જન્ભ તાયીખ

૫

જાતત

૬

આદદભજુ થભાાં વભાલેળ થામ છે ?

૭

લારી/તતાનો વ્મલવામ

૮

કામભી વયનાભુાં

૯

શારનુાં વયનાભુાં

૧૦ ભોફાઇર નાંફય

તા -

ભાવ -

લમ -

શા/ના જો શા તો આદદભ જુ થ ની ેટા જાતત.............................

(૧)

(૨)

૧૧ તલદ્યાથીનો ફેંક ખાતા નાંફય અને ફેંકનુાં નાભ
૧૨ ધો-૫/૬/૭/૮ ાવ કમામનુાં લમ
૧૩ ધો-૫/૬/૭/૮ભાાં ભેલેર ગુણ

કુર ગુણ -

ભેલેર ગુણ -

ટકા -

૧૪ છે લ્રે જે ળાાભાાં બણ્મા શોમ તે ળાાનુાં નાભ
૧૫ તલદ્યાથીનો આધાય ડામવ નાંફય (UDIES No.)
૧૬ તલધલા/ત્મકતા/અનાથ

(૧) તલધલા [ ] (૨) ત્મકતા [ ]

(૩) અનાથ [ ]

૧૭ તલદ્યાથીને કોઇ ણ ળાયીદયક ખોડખાાંણ ધયાલે છે? શા. [ ] ના [ ] . શા શોમ તો તેની તલગત રખો
૧૮ લારીની લાર્ષક આલક
તલદ્યાથીની વશી :__________________________
તતા/લારી કફુરાતનાભુાં
આથી શુ ાં જાશેય કરુ છુ ાં કે ઉય જણાલેરી તભાભ તલગતો ભાયી જાણ તેભજ વભજ ભુજફ વાચી છે , તથા ઉયોક્ત યજૂ કયેર
તભાભ તલગતોના અવર પ્રભાણત્રો પ્રલેળ ભે ત્માયે અચુક યજૂ કયીળ તેભજ ભાયા ુત્રીને ળાાના નીતત-તનમભો ભુજફ પ્રલેળ આલા તલનાંતી છે તે
ફાફતે શુ ાં રાગલગ કે દફાણનો આળયો રઇળ નશી તથા ળાાના તભાભ તનમભોને ાીળ જે ની શુ ાં વાંભતી આુાં છુ ાં
તાયીખ

/

/

તતા/લારી વશી _____________________

વિના મુલ્યે/-

પોભમની વાથે જોડલાના આધાયો:
૧. ધો-૫/૬/૭/૮ નુાં યીણાભ ત્રકની નકર.
૨. જાતીના દાખરાની નકર.
૩. આધાય કાડમની નકર.
૪. તલધલા/ત્મકતાના ફાક શોમ તો તેના આધાય ુયાલાની ઝે યોક્ષ નકર.
૫. દદવ્માાંગ ફાકનુાં દદવ્માાંગતાનો ુયાલાની નકર.

વૂચનાઓ
૧

પોભમ વાથે તભાભ પ્રભાણત્રોની ઝે યોક્ષ કોી જોડલાની યશેળે .

૨

પ્રલેળ ભાટે ભેયીટ અને ભૂલ્માાંકન કયી મોગ્મ તલદ્યાથી ફશેનોને જપ્રલેળ આલાભાાં આલળે.

૩

પ્રલેળ ભાટે ભેયીટભા નાભ આવ્મા ફાદ ળાાભાાંઅવર પ્રભાણત્ર જણાલેર વભમભમામદભ
ા ાાં જભા કયાલલાના યશેળે. અન્મથા પ્રલેળ
આોઆ યદ થઇ જળે.

૪

એડભીળન થમા ફાદ દયેક તલદ્યાથી ફશેનો અને લારીને ળાાના તભાભ તનમભોફાંધનકતામ યશેળે જે ની અચુક નોંધ રેલી.

૫

ળાા દ્લાયા જાશેય કયેર યજા તવલામ તલદ્યાથી ફશેનોને અન્મ કોઇ યજાઆલાભાાં આલળે નશી જે ની ખાવ નોંધ રેલી.

૬

જે તે ળાાના તારુકાનાાં તલદ્યાથી ફશેનોને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલળે .

૭

ભોફાઇર રઈને આલનાય તથા ગેય -તળસ્ત દાખલતા તલદ્યાથી ફશેનોને ળાાભાાંથફયતયપ
ી
કયલાભાાં આલળે.

૮

ભાભરતદાયશ્રી / તરાટીશ્રી / વયાંચ દ્લાયા પ્રભાતણત જાતતનો અને આલકનો દાખરો રાલલાનોયશેળે.

૯

પોભમ સ્લીકાયલાનો વભમ વલાયના૦૮:૦૦ થી ૧૧:૩૦ લાગ્મા વુધીનો યશેળે.

૧૦

પોભમ સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખ _________યોજ ભોડાભાાં ભોડા ૧૧:૩૦ લાગ્મા વુધીભાાં ળાા વભમ દયમ્માન જભા કયાલલાના
યશેળે.

ભેયીટભાાં નાભ આવ્મા ફાદ ળાાભાાં પયજીમાત જભા કયાલલાના અવર પ્રભાણત્ર :
૧. ળાા છોડમાનુાં પ્રભાણત્ર(L.C – અવર)
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

ધો-૫/૬/૭/૮ નુાં યીણાભ ત્રકની અવર
ફેંક ાવફુકના પ્રથભ ેજની નકર.
આધાયકાડમની નકર.
જાતતના દાખરાની નકર.
આલકના દાખરાની નકર.
તલધલા/ત્મકતાના ફાક શોમ તો તેના આધાય ુયાલાની નકર. (અવર પ્રભાણત્ર વાથે રઈને આલલાનુાં યશેળે )
દદવ્માાંગ ફાકનુાં દદવ્માાંગતાનો ુયાલાની નકર. (અવર પ્રભાણત્ર વાથે રઈને આલલાનુાં યશેળે )

ખાવ વૂચના


દયણાભ ત્રકભાાં દયેક તલમના ગુણ રખેરા શોલા જરૂયી યશેળે . ગ્રેડ રખેર દયણાભ ત્રક સ્લીકામમ યશેળે નતશ.

તલદ્યાથીની વતશ : .....................
તાયીખ :
/
/

લારીની વતશ : .....................
પોભમ સ્લીકાયનાય કભમચાયીની વશી

તાયીખ (પકત કચેયીના ઉમોગ ભાટે)

