
  

 
 

 
અરજી નબંર 

________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ  

અનુસજૂિત જાજતના સિજનાત્મ્ક દજિત પત્રકારને 

"મહાત્મમા ફૂિ ેશ્રોષ્ઠ દજિત પત્રકાર એિોર્જ" આપિાની યોિના અરજીપત્રક 

પ્રજત 

નાયબ જનયામક  

અનસુજુિત જાજત કલ્યાણ 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                     અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :       ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લિંગ :                  ____________________________________    મોબાઈિ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇિ :                            ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાિનુ ંસરનામંુ :      ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :      ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

શૈક્ષજણક િાયકાત : ________________________________ 

સમાિ કલ્યાણ ના તયાં કે્ષત્રમાં જિજશષ્ટ પ્રદાન કરેિ છે?(આિાર સામેિ રાખિા)અન.ુજાજત 

ના સજહત સમગ્ર દજિત િગો ના શોષણ ,દમણ ,પીર્ા ,જિદ્રોહ,સંઘષજ અને આકાંક્ષાઑ ને 

અજભવ્યતત કરી.તેમના અજિકારો માટે જાગૃજત િાિિા અન ેસામાજીક સમસ્યા પ્રસ્થાજપત કરી 

દજિતોમાં અજસ્મતા   પ્રગટ કરતાં તેમિ દજિત સમાિ ઉપર થતાંઅત્મયાિારો ,તેઓના પ્રશ્નો 

,સમસ્યાઑ બાબત દૈજનક,અઠિારર્ક, પજક્ષકા કે માજસક સામજયકોના  માધ્યમ દ્િારા પ્રજા 

સમક્ષ રિૂ કરેિ િેખ અહેિાિો ની જિગતો દશાજિિી 

  

   

   

   

   

  :   _____________________________________ 

છેલ્િા દસ િષજમાં મેળિેિ જસજદ્િઓ/ઍિોર્જ/પુરસ્કાર/પ્રમાણપત્રો ની માજહતી  : _____________________________________ 

અગાઉ એિોર્જ માટે અરજી કરેિ છે : __________________  

અગાઉ એિોર્જ નંુ નામ :   __________________________ અગાઉ એિોર્જ નંુ િષજ: _____________________________ 

અગાઉ એિોર્જની જિગત:      __________________________  

આ અગાઉ એિોર્જ મળેિ છે? __________________________ એિોર્જ નંુ િષજ:           _____________________________ 

એિોર્જની જિગત : ___________________________________________________________________________ 

જિશેષ નોંિ :      ___________________________________________________________________________ 

નાગરરકતા :       __________________________ 

 

 

 

 



અરિદારની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : __________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

IFSC કોર્ નંબર: __________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 

એિોર્જમાટ ેભિામણ કરેિ મહાનભુાિોની જિગત: 

ક્રમ નામ હોદો તારીખ રરમાતસજ 

     

     

     
 

 
 

 

 

ર્ૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ર્ૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ર્ૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 અરિદાર ની જાજત નો દાખિો   હા 

2 આિાર કાર્જ  હા 

3 મેળિેિ જસજદ્િ /એિોર્જ/ પુરસ્કારનંુ  પ્રમાણ પત્ર  ના 

4 ભિામણનંુ  પ્રમાણ પત્ર  ના 

5 શૈક્ષજણક િાયકાતનંુ  પ્રમાણ પત્ર  ના 

6 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકિ/ રદ કરેિ િેક   હા 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  
 

 

 


