
     ગજુયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વોવામટી   
ત્રીજો ભા, ફીયવા મુુંડા બલન, વેક્ટય-૧૦/A,    
ગાુંધીનગય-૩૮૨ ૦૧૦ ગજુયાત યાજ્મ.  

 

(કયાય આધારયત  રીગર કન્વરટન્ટની બયતી અંગેની અયજી)  

  
જગ્માનુું નાભ:             ____________________________________ 

ઉભેદલાયની ભરશતી 

૧. ઉભેદલાયનુું નાભ (અંગે્રજીભાું કેીટરભાું)  

        __________ ____________            _________________  

                (અટક)                     (ઉભેદલાયન ું નાભ)            (પતા/ભાતા/પતન ું નાભ) 
 

૨. પરુૂ               સ્ત્રી               રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો.   
    

૩. વલલારશત દયજ્જો: રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો. 

  યણિત        અયણિત                પલધલા                    પલધ ય                

૪. યશઠેાણનુું વયનામુું: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

૫. કામભી વયનામુું: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
૬. ભોફાઇર નુંફય:   ________________________ 

૭. જન્ભ તાયીખ:     ________ (તાયીખ) ______ (ભાવ) _______ (લષ) 

૮. યાજ્મ:       _________________  

૯. ગજુયાત યાજ્મ વયકાયભાું વયકાયી ઓપીવ/વોવામટીભાું કાભગીયી કયેર છે, 

________________________ 

ઉભદેલાયનો 

તાજેતયનો કરય 

ાવોટષ  વાઇઝ 

પોટોગ્રાપ અશી 

ચોટાડલો  



૧૦. જાવત: રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો.       

   અન . જાપત                               અન . જનજાપત                    વા.ળૈ..લગષ                                    

     વાભાન્મ                  

૧૧.. ળારયયીક ખોડખાુંણ ધયાલો છો ? શા/ના  ___  જો શા તો, ___ % પલકરાુંગતા 

૧૨. બાાની જાણકાયી: રાગ  ડત ું શોમ ત્મા √ (ખયાન ું પનળાન) કયો. 
બાા ફોરી ળકો રખી ળકો લાુંચી ળકો 

અંગ્રેજી    
હશન્દી    
ગ જયાતી    

 

૧૩. ળૈક્ષણણક રામકાત: 

ક્રભ. રામકાત યવુનલવીટીનુું 
નાભ 

યાજ્મ મખુ્મ  
વલમ 

ાવ 

કમાાન ુું 
લા  

ભેલેર 

ગણુ અને 

કુર ગણુ  
(___/____) 

ભેલેર 

ગણુના 
ટકા 

લગા  

૧. સ્નાતક        

૨. અન સ્નાતક        

 અન્મ        

         

 
૧૪. વયકાયશ્રીએ વનમત કયેર કોમ્પ્યટુય અંગેની રામકાત: 

ક્રભ. રામકાત વુંસ્થા/યવુનલવીટીનુું 
નાભ 

ાવ કમાાન ુું  
લા 

ભેલેર 

ગણુના ટકા 
લગા  

૧. CCC     

૨. CCC+     

૩. અન્મ      

 
 



૧૫. અનબુલ: 

ક્રભ. 
વુંસ્થાનુું નાભ/પ્રાઇલેટ 

પે્રક્ટીવ 
શોદ્દો 

વભમ ગાો 
તા..થી તા.... 

કુર 

લા 

ભાવવક 

લેતન 
(રૂ. ભાું) 

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      

 
૧૬. જાશયેાતભાું દળાાવ્મા પ્રભાણે નીચેના પયુાલાભાુંથી ણફડાણ કયેર પયુાલાની વાભે √ ( ખયાનુું  
વનળાન)  કયવુું. 

 ણરપલિંગ વટીહપકેટની નકર. 
 પનમત કયેર ળૈક્ષણિક રામકાતના પ્રભાિત્રની નકર ભાકષળીટ તથા ડીગ્રી વટીહપકેટ 

વહશત. (ભાકષળીટ અથલા ડીગ્રી વટીપીકેટભાું મ ખ્મ પલમ સ્ષ્ટ યીતે દળાષલેરો શોલો જોઇએ. 

મ ખ્મ પલમ સ્ષ્ટ દળાષલેર ન શોમ તો કોરેજ અથલા ય પનલવીટીના મ ખ્મ પલમ તયીકેનો 

રેણખત આધાય યજ  કયલાનો યશળેે. મ ખ્મ પલમ સ્ષ્ટ થતો ન શોમ તેલી અયજી અભાન્મ 

ગિલાભાું આલળે). 

 અન બલના પ્રભાિત્રોની નકર  

 અન .જાપત/અન . જનજાપત ઉભેદલાયો ભાટે જાપત પ્રભાિત્રોની નકર. 

 ળાહયયીક અશ્કતાન ું પ્રભાિત્ર. 
૧૭. અયજીત્ર બયલા ભાટે ધ્માને રેલાની ફાફતો: 

૧. ઉભેદલાયોએ ઉયોક્ત જગ્માઓ ભાટે અયજી કયલા અંગ ેપનમત નમ નાન ું પોભષ ભેલલા ગ જયાત 

સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્ય કેળન વોવામટીની લેફવાઇટ http://eklavya-



education.gujarat.gov.in જોલાની યશળેે તથા તે મ જફના પનમત કયેર નમ ના પ્રભાિ ેજ 

અયજી જરૂયી પ્રભાિત્રો વહશત કયલાની યશળેે.  

૨. ઉયોક્ત જાશયેાતભાું કોઇિ પ્રકાયનો સ ધાયો-લધાયો કયલાની વત્તા કામષારક પનમાભકશ્રી, 

ગ જયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્ય કેળન વોવમટી શસ્તક યશળેે. 

૩. ઉયોક્ત જગ્મા ભાટે કામષારક પનમાભકશ્રી, ગ જયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્ય કેળન વોવમટીની 
કચેયી, ત્રીજો ભા, ણફયવા મ ુંડા બલન, વેક્ટય ૧૦-એ, ગાુંધીનગય, ગ જયાત યાજ્મ ખાતે તા. 

30/10/2017 સ ધીભાું કચેયી વભમ િૂષ થતા શરેા ભી જામ તે યીતે આય.ી.એ.ડી થી 

અયજી ભોકરલાની યશળેે. અયજીના કલય ઉય જે તે જગ્માન ું નાભ અને કયાય આધાહયત પનભણ ુંક 

અંગ ેતેવ ું રખલાન ું યશળેે. “દા.ત. રીગર કન્વરટન્ટશ્રી કયાય આધાહયત પનભણ ુંક અંગ”ે. પનમત 

વભમભમાષદા ફાદ ભેર અયજી સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. તેભજ અધ યી અયજી સ્લીકાયલાભાું 

આલળે નશી. અને આ અંગ ે કોઇિ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાું આલળે નશી કે યશળેે નશી. આ 

પનભણ ુંક અંગેની વુંિૂષ વત્તા કામષારક પનમાભકશ્રી, ગ જયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજ્ય કેળન 

વોવમટી શસ્તક અફાપધત યશળેે. 

 

ફાુંશધેયી 

હ ું _______________________________________________, આથી ખાતયીલૂષક જાશયે કર ું છું કે 

ભને ગ જયાત જાશયે વેલા આમોગ કે અન્મ વયકાયી/અધષવયકાયી/વયકાય શસ્તકની  વુંસ્થાઓ દ્વાયા 

ક્યાયે િ ગેયરામક ઠયાલેર નથી કે ભાયી ગેયરામકતનો વભમ ચાલ  નથી. તથા ભાયા ઉય કોઇ 

ખાતાકીમ તાવ ભ તકાભાું કે શારભાું ચાલ  નથી. ઉય જિાલેર પલગતો ભાયી જાિ મ જફ વાચી 

છે અન ે જો તેભાું કોઇિ ખોટી પલગત શળે તો તે અંગ ે કામષારક પનમાભકશ્રી, ગ જયાત સ્ટેટ 

ટ્રામફર એજ્ય કેળન વોવામટીની કચેયીનો પનિષમ અંપતભ યશળેે. અને તે ભને ફુંધનકતાષ છે.  

સ્થ:          

તાયીખ:           

ઉભેદલાયની વશી 

 


