Annexure-3
રોકયક્ષક બયતી ફોર્ડ ૨૦૧૮

દસ્તાલેજ ચકાવણી વભમે ઉભેદલાય તયપથી બયલાન ુંુ થત ુ પોભડ
(પોભડ અંગ્રેજી બાાભાું બયલાન ુંુ યશેળે)

બાગ-૧
(૧)

ુ ુ નાભ : ..................................................................................................................
ઉભેદલાયન ુંુ પર
(અટક)

(ઉભેદલાયન ું નાભ)

(પતા/પતન ું નાભ)

ઉભેદલાયની ભાતાન ુંુ નાભ : ........................................................................................................
(ય)

ુ ે પરૂુ ) :
કામભી વયનામ ુંુ (પય
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................ીનકોડ નું. ......................................
ભોફાઇર નુંફય : ...........................................

(૩)

દસ્તાલેજ ચકાવણીનો યોર નુંફય : .........................

(૪)

કન્પભેળન નુંફય : .............................

બાગ-ય
ુ ફના ક્રભભાું યાખલા)
દસ્તાલેજ ચકાવણી ભાટે ના પ્રભાણત્રોની વલગત : (પ્રભાણત્રો નીચે મજ
(એ)

જન્ભ તાયીખન ુંુ પ્રભાણત્ર :
જન્ભતાયીખ

S.S.C./ H.S.C.સ્કૂર

ળાાન ું નાભ

રીલીંગ વટીપીકેટ નુંફય

(ફી)

ળૈક્ષણણક રામકાત અંગે ન ુંુ પ્રભાણત્ર :
ધો.૧ય ાવ કમાા

ભેલેર ગણની

ભાવ/લા

ટકાલાયી

ળૈક્ષણણક ફોડા ન ું નાભ
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(ફી-૧)

લધાયાની ળૈક્ષણણક રામકાત અંગે ની વલગત (જો શોમ તો) :
લધાયાની રામકાત (પ ૂણા કયે ર)

(વી)

લધાયાની રામકાત (શારભાું ચાલ શોમ તો)

અનાભત જાવત ભાટેન ુંુ પ્રભાણત્ર :
SC/ST/SEBCન ું પ્રભાણત્ર નુંફય અને તાયીખ

(ર્ી)

ઇસ્ય કયનાય અપધકાયીનો શોદ્દો અને કચેયીન ું નાભ

SEBC કેટેગયી ભાટે નોન ક્રીભીરેમય પ્રભાણત્ર :
(તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ ની લચ્ચેના વભમગાાભાું ઇસ્ય ુ થમેર શોલા જોઇએ)
નોન ક્રીભીરેમય પ્રભાણત્ર નુંફય અને તાયીખ

(ઇ)

ઇસ્ય કયનાય અપધકાયીનો શોદ્દો અને કચેયીન ું નાભ

ુ ીન ુંુ ઇસ્ય ુ થમેર શોવ ુંુ જોઇએ)
એન.વી.વી. વટીપીકેટ (તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ સધ
એન.વી.વી. “વી” વટીપીકેટ નુંફય અને તાયીખ

(એપ)

ુ ીન ુંુ ઇસ્ય ુ થમેર શોવ ુંુ જોઇએ)
યક્ષાળકકત યવુ નલવવિટી અંગે ન ુંુ પ્રભાણત્ર : (તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ સધ
ડીગ્રી/ ડીપ્રોભાન ું નાભ

(જી)

ઇસ્ય કયનાય અપધકાયીનો શોદ્દો અને કચેયીન ું નાભ

ાવ કમાા ભાવ/ લા

ભેલેર લગા/ગણ

ુ ીન ુંુ ઇસ્ય ુ થમેર શોવ ુંુ જોઇએ)
યભતગભત અંગે ન ુંુ પ્રભાણત્ર : (તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ સધ
યભતગભતન ું નાભ

કમા કક્ષાએ યભત યભેર છે

પ્રભાણત્ર નુંફય

ઇસ્ય કયનાય અપધ.શ્રીનો શોદ્દો

(જીલ્રા/ યપનલવીટી/

અને તાયીખ

અને કચેયીન ું નાભ

યાજમ/નેળનર)
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(એચ)

(આઇ)

વલધલા ભશીરા અંગે ન ુંુ પ્રભાણત્ર :
પતન ું નાભ અને

પ્રભાણત્ર નુંફય અને તાયીખ

અલવાનની તાયીખ

કચેયીન ું નાભ

ઇસ્ય કયનાય અપધ.શ્રીનો શોદ્દો અને નાભ

ભાજી વૈવનક ભાટેની વલગત :
પનવ ૃત્તી તાયીખ

પલગત

લા

ભાવ

દદલવ

(૧) જન્ભ તાયીખ મજફ ઉંભય
(તા. ................................ મજફ ગણલાની યશેળે)
(ય) આભી/ નેલી/એયપોવાભાું કયે ર નોકયી
(૩) ખયે ખય ઉંભય (૧-ય)
(૪) ત્રણ લાની છૂટછાટ
ઉભેદલાયની વશી : ............................................
ઉભેદલાયન ું નાભ : ............................................

કામાડરમ શેત ુ ભાટે
લધાયાના ગણ બાયાુંક ભાટેના પ્રભાણત્ર

ભલાાત્ર લધાયાના ગણ

એન.વી.વી. વી વટીપીકેટ
યક્ષાળદકત યપનલવીટી પ્રભાણત્ર
યભતગભત પ્રભાણત્ર
પલધલા ઉભેદલાય
અન્મ યીભાકા વ : ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
કચેયી અપધક્ષકની વશી : ........................................ ચકાવણી કયનાય કભાચાયીની વશી .........................................
નાભ : ........................................

નાભ : ........................................

શોદ્દો : ........................................

શોદ્દો : ........................................

તાયીખ : .............................
સ્થ : .............................
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