
 

GUJARAT UNRESERVED 
EDUCATIONAL & ECONOMICAL 
DEVELOPMENT CORPORATION 

સ્વરોજગવરલક રરન યરોનગ 

અવોદગવનક મગિહતક 
  

અવ� નંબવ  અવોદગવનર ફરટર 

 

અવ�નક તગવકખ  

અવોદગવનુ ંપૂવેપૂ� ંનગમ  

અવોદગવનગ િપતગન ુનગમ  

આધગવ કગડર નંબવ 
 

વેશન કગડર નંબવ   

સવનગમુ ં   

પકન કરડ   

જગમનુ ંનગમ   

તગરુકર   

વહઠેગણનર �લરર   

વગજયનુ ંનગમ   

ોનમ તગવકખ   

�મવ   

�િત   

જગિત   

પેટગ જગિત   

િબન અનગમત ્જરનગ �મગણપ�નર ન.ં   

િબન અનગમત ્જરનગ �મગણપ�નક તગવકખ   

અવોદગવનગ મગતગ/િપતગ/પિત/્ગરકનર વય્સગય   

અવોદગવનગ મગતગ/િપતગ/પિત/્ગરકનર વય્સગયનગ સ્થનું 
સવનગમુ ં

  

અવોદગવનગ કુટુંબનક કુર ્ગ�ષરક આ્ક �.   

આ્ક �મગણપ� નંબવ   

આ્ક �મગણપ� તગવકખ   

કુટુંબ નગ અનય વયયકત એ આ યરોનગનર રગભ રકધરે છે કે કેમ ?   

યદવયગંજતગ ધવગ્ર છર?   

યદવયગંજતગનર �કગવ   

યદવયગંજતગનક ટકગ્ગવક   



શલૈિણક રગયકગત 
 

અભયગસસમનુ ંનગમ �્ગહ 
(સગમગનય/િ્િનયન/િ્જગન) 

બરડર/યુિન્�સરટકનુ ંનગમ પગસ કયગરનુ ં્ષર કુર જુણ 
મેથ્ેર કુર 
જુણ 

મેથ્ેર ટકગ 

SSC        

HSC /Diploma       

        

 

વય્સગયનક િ્જત 

 

વય્સગયનર �કગવ  

વય્સગય મગટે ો�વક રરનનક વકમ  

અવોદગવે આો હેત ુમગટ ેવગજય સવકગવનગ અનય કરક બરડર/િનજમ, િ્ભગજ પગસે્ ક 
સહગય/રરન મેથ્ેર છે? (હગ/નગ) (ોર હગ તર કેટરક?) 

 

વય્સગય  રગ્્ગ મગટ ેો�વક વ�સસેશન/રગયસનસ નંબવ હગ/નગ ? ોર હગ તર તેનક િ્જતર 
આ૫્ક. 

 

ોે ોગયગએ વય્સગય કવ્ગ કચછતગ હરય તે સ્થનું નગમ  

સપંકર મગટનેક મગિહતક 
 

અવોદગવનર મરબગઈર  

અવોદગવનગ અવોદગવનગ મગતગ/િપતગ/પિત/્ગરકનર મરબગકર નબંવ  

ઈમઈેર આઈ.ડક  

ટરેકફરન નંબવ - એસ.ટક.ડક.કરડ સગ્ે  

બ�ક ખગતગનક મગિહતક - સયસય (active) ખગતગનક િ્જત ો આપ્ક 
 

બ�કનુ ંનગમ  

શગખગનુ ંનગમ  

ખગતગનર નંબવ  

પુન: ઉકત ખગતગનર નંબવ  

બ�કનર આઈ.એફ.એસ.સક. કરડ  

પયવિશ�-૧ મોુબ િમરકતનગ આધગવરનક િ્જત  
 

િમરકત ધગવણ કવનગવનુ ંનગમ  



અવોદગવનર િમરકત ધગવણ કવનગવ સગ્ેનર સંબંધ  

િમરકતનુ ં્ણરન  

િમરકતનુ ંસવનગમુ ં  

િમરકત ્લેયુએશનનક વકમ �.(સવકગવ મગનય ્ેલયુઅવ નગ વકપરટર મોુબ)  

ડૉકયમુનેટનક િ્જતર 
 

સમ ડૉકયમુનેટનુ ંનગમ ફવિોયગત છે? 

1 શગથગ છરડયગનર દગખરર (િર�્જં સ�ટરફકકેટ/ોનમનુ ં�મગણ૫�) હગ 

2 આધગવકગડર હગ 

3 વેશનકગડર  હગ 

4 વહઠેગણનર પવુગ્ર હગ 

5 િબન અનગમત્જરનુ ં�િત �મગણપ� હગ 

6 કુંટુંબનક ્ગ�ષરક આ્કનુ ં�મગણ૫� હગ 

8 અભયગસનર પુવગ્ર(મગકરશકટ) હગ 

9 પગનકગડરનક નકર હગ 

10 રગભગ્� (અ્્ગ રગભગ્�નગં સજગસંબધંક) નક િમરકત, બર�ન�ધ / જકવરખત કવગ્્ગનક સંમતક (૫યવિશ�-૧) નગ 

11 ધંધગનગ સ્થનર આધગવ હગ 

12 ધંધગનગ અનુભ્નર આધગવ હગ 

13 અવોદગવનગ બ�ક પગસબુકનગ �્મ પગનગનક ઝેવરલ નકર હગ 

14 રરન ૫વત ભવપગક મગટેનક સંયુકત બગંહધેવક૫�ક (નમુનગ-૩ મુોબ) હગ 

15 િોલરગ િસિ્ર સોરન્ક/તબકબક અિધકગવક્કનંુ યદવયગંજતગનક ટકગ્ગવક દશગર્ તંુ યદવયગંજ મેયડકર �મગણ૫� હગ 

16 અવોદગવનક સહક હગ 
 

  



 
બગહંધેવક પ�ક 

 

૧) આ્ક હંુ ………<Applicant Name>………�મગિણત ક� છંુ ક ે

(૨) રરન રે્ ગ મગટે જુોવગત િબન અનગમત શલૈિણક અન ેઆ� ર્ક િ્કગસ િનજમ  

(૩) આ અજગઉ મ� ક ેમગવગ કટંુુબનક અનય કરઈ વયયકતએ િનજમ/ કરઈપણ સવકગવક / અધર સવકગવક ક ેવક કે બેનક પગસે્ક ્ગહન ખવકદ્ગ 
અ્્ગ અનય ધધંગ મગટે કરઈપણ �કગવનુ ંિધવગણ મેથ્રે ન્ક ક ેમગંજણક કવરે ન્ક તે બદર ખગ�ક આપુ ંછંુ. ોેમગં કંઈ પણ કસવૂ ોણગશે તર 
િનજમ કગયદેસવ કગયર્ગહક કવ્ગ કુર મુખખયગવ છે. િધવગણ મળયે્ક િનયિમત હહતગ ભવ્ગ 

   

િોલરગ અિધકગવકનક સગમ ેકવરે સહક  Signature 
 

અવોદગવનુ ંપ�ુ નગમ:  અવોદગવનગ િપતગ/પિત/્ગરકનુ ંનગમ:  

હગરનું સવનગમુ:ં  કગયમક સવનગમુ:ં  
 

 


