
 

 

 

 

U]HZFT :8[8 JM8ZX[0 D[G[HD[g8 V[Hg;L (GSWMA) 

SlDxGZzL U|FD lJSF;GL SR[ZL4 
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SZFZ VFWFZLT HuIF EZJF AFAT 
 

 

U]HZFT :8[8 JM8ZX[0 D[G[HD[g8 V[Hg;L4 UF\WLGUZ wJFZF  lH<,F H/:+FJ lJSF; 

V[SDGF 5|MH[S8  0FIZ[S8ZGL BF,L HuIFVM VDNFJFN4 VDZ[,L4 VZJ<,L4 E~R4 

EFJGUZ4 AF[8FN4 0F\U4 N[JE]lD wJFZSF4 HFDGUZ4 H]GFU-4 B[0F4  GD"NF4 

GJ;FZL4 5\RDCF,4 ZFHSF[84 ;]ZT VG[  TF5L DF8[ T[DH TFPZ(v_ZvZ_Z_ ;]WLDF\ 

BF,L YGFZ HuIFVF[ AGF;SF\9F4 KM8FpN[5]Z VG[ UF\WLGUZ  DF8[ SZFZ VFWFZLT 

lGD6]\S DF8[ JG lJEFUGF lGJ'T GFIA  JG;\Z1FS 5F;[YL VZHL  D\UFJJFDF\ VFJ[ 

K[P  lH<,FVF[DF\ lGD6\]S 5FD[, jIlSTG[ p5ZMST lH<,FVF[ 5{SL SM.56 lH<,FDF\ 

lGD6]\S VF5JFDF\ VFJX[P ;ZSFZzLGF ;FDFgI JCLJ8 lJEFUGF 

TFP_*v_*vZ_!&GF 9ZFJGL HMUJF.VM wIFG[ ,.G[ VZHL SZJFGL ZC[X[P  H[GL 

lJUTJFZ DFlCTL  http://gswma.gujarat.gov.in J[A;F.8 5Z p5,aW K[P 

J[A;F.8 p5Z NXF"J[, lGITGD]GFDF\ VZHL  TFP Z_q!ZqZ_!) ;]WLDF\ V+[GL 

SR[ZLG[ D/[ T[ D]HA  p5ZMST ;ZGFD[  OST VFZP5LPV[P0LPYL DMS,JFGL ZC[X[P  

 
 

TFP    v!ZvZ_!)   D]bI SFZMAFZL VlWSFZL4 GSWMA 

 

 

 

5|MH[S8 0FIZ[S8ZGL lGJSZFZ VFWFlZT HuIF 5|HF;tTFS lNGvZ_!5 lGlDtT[ 5|NX"G 

C[T] H/:+FJ lJSF; SFI"S|DGF lJRFZG[ D}lT"D\T s8[a,Mf SZJF DF8[ Z; WZFJTL 

5F8L"VF[G[ TFPZZv!ZvZ_!$ ;]WLDF\ GLR[GF ;ZGFD[ VZHL SZJF H6FJJFDF\ VFJ[ 

K[P VZHL SZGFZG[  pST SFI"GM 5}J" VG]EJ CF[JM H~ZL K[P JW] lJUTM DF8[ H]VF[ o 

http:/gswma.gujarat.gov.in 

D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL4 

U]HZFT :8[8 JM8ZX[0 D[G[HD[g8 V[Hg;L4 

a,F[S G\P!&q#4 0F"PHLJZFH DC[TF EJG4 UF\WLGUZ 

OMG G\P_*)vZ#Z5#$5$ VG[ Z#Z5#$*! 

http://gswma.gujarat.gov.in/


 

અયજી પોભમ 

જગ્માન ું નાભ--------------------------- 

 

 

 

 

(૧)   નનલૃત્ત અનધકાયીને કયાય આધારયત નનભણુક આલાનીહેામતેન ું નાભ /સયનાભ ું qDMAF., G\AZ--------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(૨)   નનલૃત્ત અનધકાયીનેા નનલૃનત્ત સભમનો હેાદો---------------------------લગમ--------ગાયધોયણઃ--------------------------------

---------------------------------------   તથા હારની જગ્મા ય કમાયથી છે.?------------------------------------------ 

(૩)   નનલૃત્ત અનધકાયીએ નનલૃનત્તનાું  છેલ્રા  ભાસભાું ભેલેર ભ  ગાય,-ેફેન્ડ, ક ર ગાય તથા ગાય ધોયણ (ઉ..ધો હેામ તો તે 

દળામલલ ું)------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(૪)   જન્ભ તાયીખ અને લમ નનલૃનત્તની તાયીખ   જ. તા. ----------------------- નન. તા.--------------------------- 

(૫)   નનલૃત્ત અનધકાયીન ું ભ  ેન્ળનઃ-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(૬)   સયકાયીશ્રીની પ્રલતમભાન જેાગલાઇ ભ જફના રાબો ભેલલા કભમચાયી/અનધકાયીએ નનમત નભ નાભાું રેનખતભાું સુંભનત દળામલેર છે. 

( હા/ના  )નનમત સુંભનત ત્રક જોડાલ ું 

(૭)   કભમચાયી/ અનધકાયી કયાય આધાયીત જગ્માની પયજો/ જલાફદાયી ફજાલલાની ળાયીરયક/ ભાનનસક ક્ષભતા ધયાલે છે તેની  નલગતો  

આલી------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

અયજી કયનાય અનધકાયીની સહી  

જોડાણ :- 

 નનલૃનતની આદેળ  

 પોભમ નુંફય -૨૨  

 છેલ્રા ગાયન ું પ્રભાણત્ર  

 સુંભનત ત્રક (નનમત નભ ના ભ જફ) 

 જ રાઈ-૧૬ ે સ્રી  

 સર્વલસ નહસ્રીની નલગતો  

 ઉક્ત જોડાણોની સ્લમું પ્રભાનણત નકરો જોડાલાની યહેળે  

 

 

 

 

 

 

Latest Passport size 

photograph 



      ફાહેધયી  

 

 

આથી હ ું શ્રી -----------------------------------------------------------ફાહેધયી આ છ ું કે જો ઉયોક્ત જગ્મા ઉય 

ભાયી સુંદગી થઇ નનભણુક આલાભાું આલળે તો સદયહ  નનભણુક ભાટેની તભાભ ળયતો અને ફોરીઓ તથા આ અુંગેનાું 

સયકાયશ્રીના પ્રલતમભાન નનમભો તથા ળયતો ભ જફ નાું જે રાબો ભલાાત્ર થતા હળે તે ભને ભાન્મ છે .  

સ્થ :-  

 

તાયીખ :-                                                                

 

ઉભેદાલાયની સહી અને નાભ  

 

 

 

 

નોકયીની નલગત દળામલત ું ત્રક (Service History) 

અન  ન. ક્માયથી  ક્મા સ ધી  હોદ્દો  કચેયીન ું નાભ  

     

     

 

 

 

 

 


