
  

 

 
અરજી નબંર 

____________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

ડૉ. પી. જી. સોલંકી અનુસજૂિત જાજતના િકીલોન ેનાણાકંીય સહાય યોિના (સ્ટાઈપને્ડ) 
અનસુજૂિત જાજતના િુજનયર િકીલોન ેમળતી િકીલ સ્ટાઈપને્ડની યોિના હઠેળ નાણાકંીય સહાય મળેિિા અગંનેુ ં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 લલંગ :                  ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                            ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનુ ંસરનામંુ :      ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :      ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

િુજનયર િકીલની સનદ નંબર : _______________________________ િુજનયર િકીલની સનદ તારીખ : ___________________________ 
 

અરિદાર િુજનયર િકીલની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : __________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

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

અરિદારના સીનીયર િકીલની જિગતો : 

સીનીયર િકીલનુ ંનામ : _________________________ સીનીયર િકીલનો આિારકાડડ નંબર : _________________________ 

સીનીયર િકીલની સનદ નંબર: _________________________ સીનીયર િકીલની સનદ તારીખ : _________________________ 

સીનીયર િકીલનો ફોન/મોબાઇલ નંબર : _________________________ સીનીયર િકીલનો અનુભિ : _________ િર્ડ _________ માસ 

સીનીયર િકીલના હાથ નીિે હાલમાં કેટલા િુજનયર િકીલો તાલીમ લે છે? ______________________________________________________ 

સીનીયર િકીલનુ ંસરનામંુ : ____________________________________________________________________________________ 

અરિદારના સીનીયર િકીલની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : __________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

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

 
 

 

 

 

 



ડૉતયુમેન્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 િુજનયર િકીલનુ ંઆિાર કાડડ  હા 

2 િુજનયર િકીલનો જાજતનો દાખલો  હા 

3 િુજનયર િકીલનો શાળા છોડયાનંુ પ્રમાણપત્ર  હા 

4 થડડ એલ.એલ.બી.પાસ કયાડની માકડશીટ  હા 

5 િુજનયર િકીલની સનદની અથિા એનરોલમેન્ટ નંબર તારીખની નકલ  હા 

6 
રહેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ િુંટણી કાડડ/ રેશનકાડડ 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 હા 

7 િુજનયર િકીલનું બાર કાઉન્સીલનું ઓળખપત્ર  હા 

8 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ િેક (િુજનયર િકીલના નામનંુ)  હા 

9 સીનીયર િકીલનું આિાર કાડડ  હા 

10 સીનીયર િકીલની સનદની અથિા એનરોલમેન્ટ નંબર તારીખની નકલ  હા 

11 સીનીયર િકીલનું બાર કાઉન્સીલનંુ ઓળખપત્ર  હા 

12 
સીનીયર િકીલ દશ િર્ડથી િિુ સમયથી પે્રકટીશ કરે છે તે મતલબનંુ િે તે 

સીનીયરનંુ પ્રમાણપત્ર 
 હા 

13 
સીનીયર િકીલના હાથ નીિે હાલમાં કેટલા િૂજનયર િકીલો તાલીમ લે છે તે 

અંગેની લેજખત જિગતો િે તે સીનીયર પાસેથી લેજખતમાં મેળિેલ પત્રક 
 હા 

14 સીનીયર િકીલનું તાલીમ આપિા અંગેનંુ સંમજત પત્રક  હા 

15 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ િેક (જસનીયર િકીલના નામનંુ)  હા 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  
 

 

 


