
એકસ-રે ટકેનીશીયન તાલીમ કોર્ષ વર્ષ:-૨૦૨૦-૨૧ ન ું અરજી પત્રક 

 

 

 

 

 
 

પ્રતત,  

ડીનશ્રી 

બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ. 

 

તવર્ય:- આપની સુંસ્થા ખાત ેએકસ-રે ટેકનીશીયનની  એક વર્ષની તાલીમ માટે ઉમેદવારી  નોંધાવવા બાબતની અરજી. 

મે. સાહેબશ્રી, 

જય ભારત સાથે જણાવવાન ું કે. હ ું _____________________________________આપની સુંસ્થા દ્વારા 

તા.___________દૈતનક સમાચારમાું પ્રતસધ્ધ થયેલ “એકસ-રે ટેકનીશીયન કોર્ષ” માટેની જાહેરાતના અન સુંધાનમાું હ ું કોર્ષ કરવા માુંગ  છ ું. જે અન્વયે મારી 

શૈક્ષતણક તથા અન્ય તવગતો નીચે મ જબ છે.  

 

ક્રમ   

૧ નામ:-  

૨ પ રેપ રુ સરનામ ું:- 
 
 

૩ મોબાઇલ નુંબર :-  

૪ તપતાન ું નામ:-                                                                                        મોબાઇલ નુંબર:- 

૫ જન્મ તારીખ:-  

૬ જાતત:-  

૭ પેટાજાતત:-  

નોંધ:- જો તમે અન સ તચત જાતત/અન સ તચત જન જાતત/બક્ષીપુંચ/સા.શૈ.પ./EWS વગષમાું આવતા હોય તો તે અુંગેનો જાતત 

પ્રમાણપત્રનો આધાર પ રાવો સામેલ રાખવો.  

 

શકૈ્ષતણક લાયકાત :-  

પાસ કરલે પરીક્ષા  બોડષ ય તન.ન ું નામ  પાસ કયાષન ું વર્ષ  મ ખ્ય તવર્ય  મેળવલે ગ ણ  મેળવલે ટકાવારી  

એચ.એસ.સી       

બી.એસ.સી       

ઉપર જણાવેલ તમામ તવગતો સાચી અન ેખરી છે. જેની હ ું બાુંહેધરી આપ ું છ ું.                          

                                                                                                 

તા.  /   /૨૦૨૦                                                                                                 આપનો તવશ્વાસ  

 

તબડાણ:- (પ્રમાતણત ઝેરોક્ષ નકલ) 

 જન્મ તારીખ અુંગે શાળા છોડયાન ું પ્રમાણપત્ર 

 એચ.એસ.સી તથા એફવાય.બીએસસી, એસવાય.બી.એસ.સી., ટીવાય બીએસસીની તમામ સેમીસ્ટર/વર્ષની તમામ પ્રયત્નોની માકષશીટ 

 જાતત અુંગેન ું પ્રમાણપત્ર એચ.એસ.સી તથા ટીવાય બીએસસી ના એટેમ્પ્ટ સટીફીકેટ તથા પાસીંગ સટીફીકેટ ની નકલ 

 સામાતજક અન ેશૈક્ષતણક રીત ેપછાતવગષના (એસઇબીસી) ઉમેદવારોએ સક્ષમ અતધકારી દ્રારા અપાયેલ ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ 

 ચાલ  વર્ષ માટેન ું સક્ષમ અતધકારીન ું આવક ન ું પ્રમાણપત્ર (EWS/સામાજીક શૈક્ષણીક પછાત વગષના ઉમેદવારો માટે )  

 

અરજી. નું :- 

 

ફોટોગ્રાફ 



લેબોરટેરી ટેકનીશીયન તાલીમ કોર્ષ વર્ષ:-૨૦૨૦-૨૧ ન ું અરજી પત્રક 

         

  

 

     

 

 
 
 
પ્રતિ,  

ડીનશ્રી, 

બી.જ.ેમેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ. 
 

વવર્ય:- આપની સંસ્થા ખાિ ે લેબોરટેરી ટેકનીશીયનની એક વર્ષની િાલીમ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા બાબિની અરજી.  

મે. સાહેબશ્રી, 

જય ભારિ સાથ ેજણાવવાન  ંકે, હ ં _______________________________આપની સસં્થા દ્વારા િા.__________ દૈતનક 

સમાચાર પત્રમાં પ્રતસધ્ધ થયેલ “ લેબોરટેરી ટેકનીશીયન કોર્ષ” માટેની જાહેરાિના અન સધંાનમાં હ ં  કોર્ષ કરવા માંગ  છ ં . જ ેઅન્વયે મારી 

શૈક્ષતણક િથા અન્ય તવગિો નીચે મ જબ છે.  

ક્રમ   

૧ નામ:-  

૨ પ રપે રુ સરનામ ં:- 
 
 

૩ મોબાઇલ નંબર :-  

૪ તપિાન  ંનામ:-                                                                                        મોબાઇલ નબંર:- 

૫ જન્મ િારીખ:-  

૬ જાતિ:-  

૭ પેટાજાતિ:-  

નોુંધ:- જો િમે અન સ તચિ જાતિ/અન સ તચિ જન જાતિ/બક્ષીપંચ/સા.શૈ.પ./EWS વગષમા ંઆવિા હોય િો િ ેઅગેંનો 

જાતિ પ્રમાણપત્રનો આધાર પ રાવો સામેલ રાખવો.  

 

શૈક્ષવિક લાયકાત :-  

પાસ કરલે 

પરીક્ષા  

બોર્ષ ય વન.ન ું 

નામ  

પાસ કયાષન ું વર્ષ  મ ખ્ય વવર્ય  મેળવેલ ગ િ  મેળવેલ ટકાવારી  

એચ.એસ.સી       

બી.એસ.સી       

ઉપર જણાવેલ િમામ તવગિો સાચી અને ખરી છે. જનેી હ ં  બાંહેધરી આપ ં છ ં .                          
                                                                                                 

િા.  /   /૨૦૨૦          આપનો તવશ્વાસ  
 

વબર્ાિ:- (પ્રમાવિત ઝેરોક્ષ નકલ)  

 જન્મ િારીખ અંગે શાળા છોડયાન ં પ્રમાણપત્ર 

 એચ.એસ.સી િથા એફવાય.બીએસસી, એસવાય.બી.એસ.સી., ટીવાય બીએસસીની િમામ સેમીસ્ટર/વર્ષની િમામ પ્રયત્નોની 

માકષશીટ 

 જાતિ અંગેન  ંપ્રમાણપત્ર 

 એચ.એસ.સી િથા ટીવાય બીએસસી ના એટેમ્પ્ટ સટીફીકેટ િથા પાસીગં સટીફીકેટ ની નકલ  

 સામાતજક અન ે શૈક્ષતણક રીિ ેપછાિવગષના (એસઇબીસી) ઉમેદવારોએ સક્ષમ અતધકારી દ્રારા અપાયેલ ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્રની 

નકલ 

 ચાલ  વર્ષ માટેન  ંસક્ષમ અતધકારીન  ંઆવક ન  ંપ્રમાણપત્ર (EWSs/સામાજીક શૈક્ષણીક પછાિ વગષના ઉમેદવારો માટે)  
  

અરજી. નં :- 

 

ફોટોગ્રાફ 


