રદે વ જા માટે ાસોટટ કઢાા માટેના ાાંધા પ્રમાણત્ર મેળા માટેની અરજી સાથે જોડાન ાં માહિતી ત્રક –
ચેકલીસ્ટ
1. NAME OF EMPLOYEE (In capital latter as per L.C / Passport )

૧.અધધકાયીશ્રી/કભમચાયી ન ું પ ૂરું નાભ :-

૨.જન્ભ તાયીખ :-

૩.જજ.ી.એપ એકાઉન્ટ નુંફય :-

૪.બાયતભાું તથા ધલદે ળભાું ટાર :ન ું વયનામ ું

૫.કામભી ત્ર વ્મલશાયન ું વયનામ ું :-

૬.મ ૂ જગ્મા યની ધનભણકું ની તાયીખ :(અ) શાર ની જગ્મા ય ધનભણકું ની તાયીખ :(ફ) એડશોક/અજભામળી/શુંગાભી ધોયણે :-

૭. પ્રધતધનયક્તત ય શોમ તેની ધલગત :અને તે વુંસ્થાનો અભબપ્રામ.

૮. લમ ધનવ ૃધિ તાયીખ

:-

૯. કોઈ ખાતાકીમ તાવ ચાલ/
ડતય કે સ ૂભચત શોમ તેની ભાહશતી
તેભની વાભે બધલષ્મભાું ધલજીરન્વ કે
ળર થામ તેલી કોઈ ધલરધ્ધ શકીકત છે કે કેભ?

૧૦. ભકાન ેળગી/લાશન ેળગી અને
અન્મ કોઈ વયકાયી લ્શેણ ું ફાકી શોમ તો તેની
ધલગતો બધલષ્મભાું તેભની વાભે ફાકીલ્શેણ ું
નીકે તો બયાઈ કયી આળે કે કે ભ?

૧૧. વા.લ.ધલ. ના તા. ૨૧-૧-૮૩
ના છી ત્રભાુંની ળયત-૩ અન્લમે વયકાયી
યે કડમ ઉય વરાભતીને આંચ આલે તેલી યીતે
અયજદાયે અલયોધક થળે તેવ ું ભાનલાને કોઈ
કાયણ છે કે કેભ? તે ભતરફન ું વફુંધધત જજલ્રા
ોરીવ લડા/ોરીવ કધભશ્નય ાવેથી પ્રભાણત્ર
ભેલી અવર ભાું યજ કયવ.ું
૧૨.યદે ળ ગમા છી ધનમત ભમામ દાભાું
બાયત યત આલાન ું થળે કે કેભ?
૧૩.જે શેતવય અને જે દે ળભાું અંગત પ્રલાવ
કયલા ભાુંગતા શોમ તેની ધલગત,પ્રલાવ
ળર કયલાની અેભિત તાયીખ અને
યત આલલાની અેભિત તાયીખ.
૧૪. ધલદે ળભાું તેભના વગા કે ધભત્રો તયપથી
નાણાકીમ ભદદ ભળે કે કેભ? જો શા
તો તેની ધલગતો.
૧૫.ક્યા પ્રકાયની અને કેટરી યજાઓ ભુંજય
કયાલીને અંગત પ્રલાવભાું જલા ઈચ્છો છો?
૧૬.અગાઉ યદે ળ ગમેર શોમ તો તેની
ધલગત આલી.
૧.યદે ળન ું નાભ તેભજ પ્રલાવનો શેત.
૨.યદે ળ પ્રલાવ દયમ્માન યજાઓ
ભુંજયીની ધલગત :૧૭. અયજદાયન ું ફાુંશધ
ે યી ત્રક ધનમત
નમના ભાું ધલગતો બયીને ફીડવ ું.

તાયીખ :-

તા.કે.ધન.શ્રી ધન વશી-ધવક્કો

(તા.ક.અયજી વાથે ાવોટમ વાઇઝના ૩ પોટોગ્રાફ્વ આલાના યશેળે.)

અયજદાયની વશી

તા.ધલ.અ.શ્રી ધન વશી-ધવક્કો

ે રી ત્રક
બાાંિધ

આથી હ ું શ્રી ____________________________________________ મ.ધળ./ઉ.ધળ. ___________ પ્રા.ળાા તાલકો
__________ જીલ્રો – ાટણ ફાુંશધ
ે યી રખી આપ ું છું કે,
હ ું પ્રાથધભક જજલ્રા ધળિણ વધભધત,જજ.ું.ાટણ ની___________________પ્રા.ળાા
તાલકો ___________ જજ-ાટણભાું પયજ ફજાવ ું છું,ભાયી વાભે કોઈ ણ ખાતાકીમ તાવ ચારતી નથી તેભજ ભાયે કોઈ ણ
પ્રકાયન ું વયકાયી લ્શેણ ું ફાકી નથી અને જો વયકાયી લ્શેણ ું ફાકી નીકળે તો હ ું તેભજ ભાયા લાયવદાય ફાકી નીકત ું લ્શેણ ું બયાઈ
કયલા ભાટે ફુંધામેરા છીએ.તેભજ ભને આેર એન.ઓ.વી. ની વભમ ભમામ દાભાું જો હ ું શાજય ના થાઉં તો તે અંગે કચેયી દ્વાયા
કયલાભાું આલતી કામમલાશી ભને અને ભાયા લાયવદાયોને ભાન્મ યશેળે.તે ફદર હ ું આ ફાુંશધ
ે યી આપ ું છું.

સ્થ :-

કભમચાયીની વશી

વાિીની વશી

તાયીખ :-

લાયવદાયની વશી

મ.ધળ.શ્રી.ની વશી

તાકીદ :- પ્રાથધભક ળાાભાુંથી ગમેર ધળિકને યદે ળથી યત આવ્મા છીના ફે લમ સધી પયીથી યદે ળ જલા ભાટે ભુંજૂયી
આલાભાું આલળે નશી.
તાલકા ધલકાવ અધધકાયી
તાલકા ુંચામત _________

પ્રમાણત્ર

આથી પ્રભાણત્ર આલાભાું આલે છે કે શ્રી ......................................................ધળ/મ.ધળ..................
પ્રા.ળા તા. ...........................જજ.ાટણ વાભે કોઈ ખાતાકીમ તાવ અત્રેની કિાએ ફાકી નથી કે તેભની ાવે કોઈ વયકાયી
લ્શેણાની લસરાત ફાકી નથી.

સ્થ :-

તાલકા કેલણી ધનયીિક

તાલકા ધલકાવ અધધકાયી

તાયીખ :-

તાલકા ુંચામત ાટણ

તાલકા ુંચામત ાટણ

