
Annexure-3 
 

પો.સ.ઇ. ભરતી બોડર્ ૨૦૨૧  

દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર તરફથી ભર�ને લાવનાર ફોમર્  
(ફોમર્ �ગે્ર� ભાષામા ંભરવા�ુ ંરહ�શે)   

  

ભાગ-૧ 

(૧) ઉમેદવાર�ુ ં��ુુ નામ:  .................................................................................................................. 

    (ઉમેદવાર�ુ ંનામ)           (િપતા/પિત�ુ ંનામ)         (અટક)           

ઉમેદવારની માતા�ુ ંનામ :  ........................................................................................................ 
 

(ર) સરના�ુ(ં�રુ���ુ): ........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................  

...................................................................પીનકોડ ન.ં ......................................  

મોબાઇલ નબંર : ........................................... 

(૩) દસ્ તાવેજ ચકાસણીનો રોલ નબંર:............................   

(૪) કન્ફમ�શન નબંર: .............................   

ભાગ-ર  

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટ�ના પ્રમાણપત્રોની િવગત: (પ્રમાણપત્રો નીચે �જુબના ક્રમમા ંરાખવા)  

(એ) જન્ મ તાર�ખ�ુ ંપ્રમાણપત્રઃ 

જન્મતાર�ખ S.S.C./ H.S.C.સ્�લૂ લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ નબંર શાળા�ુ ંનામ 

 
 

 

  

 

(બી) શૈક્ષ�ણક લાયકાત �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર : (તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ �ધુી�ુ ંઇસ્� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ) 

સ્ નાતક અથવા તેની સમકક્ષની 

િવગત (B.A., B.Com., B.Sc, 

Engineering  Etc.) 

સ્ નાતક અથવા તેની 

સમકક્ષ પાસ કયાર્� ુ ં

માસ/વષર્ 

મેળવેલ �ણુની 

ટકાવાર� 

�િુનવિસટ��ુ ંનામ 

 

 

 

 

   

 

  



(બી-૧)  વધારાની શૈક્ષ�ણક લાયકાત �ગેની િવગત (જો હોય તો)  :  

 વધારાની લાયકાત (�ણૂર્ કર�લ) 
(M.A., M.Com, M.Sc., etc.) 

વધારાની લાયકાત (હાલમા ંચા� ુહોય તો) 
(M.A., M.Com, M.Sc., etc.) 

  

 

 

 

(સી)  

 

અનામત �િત માટ��ુ ંપ્રમાણપત્ર : (તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ �ધુી�ુ ંઇસ્� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ) 

 SC/ST/SEBC�ુ ંપ્રમાણપત્ર નબંર અને તાર�ખ  ઇસ્� ુકરનાર અિધકાર�નો હોદ્દો અને કચેર��ુ ંનામ  

  

 

 

 

(ડ�)  

 

EWS ક�ટ�ગર� માટ� પ્રમાણપત્ર :  (�ગે્ર�મા ંAnnexure-KH અથવા �જુરાતીમા ંપ�રિશષ્ટ-ગ) 

(તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ ની વચ્ચેના સમયગાળામા ંઇસ્� ુથયેલ હોવા જોઇએ) 
 

પ્રમાણપત્ર નબંર અને તાર�ખ  ઇસ્� ુકરનાર અિધકાર�નો હોદ્દો અને કચેર��ુ ંનામ  

 

 

 

 

 

(ઇ)  

 

SEBC ક�ટ�ગર� માટ� નોન ક્ર�મીલેયર પ્રમાણપત્ર :  

(તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ ની વચ્ચેના સમયગાળામા ંઇસ્� ુથયેલ હોવા જોઇએ) 

 નોન ક્ર�મીલેયર પ્રમાણપત્ર નબંર અને તાર�ખ  ઇસ્� ુકરનાર અિધકાર�નો હોદ્દો અને કચેર��ુ ંનામ  

  

 

 

 

(એફ)  
 

એન.સી.સી. સટ�ફ�ક�ટ (તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ �ધુી�ુ ંઇસ્� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ)  

 એન.સી.સી. “સી”  સટ�ફ�ક�ટ નબંર અને તાર�ખ  ઇસ્� ુકરનાર અિધકાર�નો હોદ્દો અને કચેર��ુ ંનામ  

  

 

 

 

(�)  રાષ્ટ્ર�ય રક્ષા �િુનવિસ�ટ� / રક્ષાશ�કત �િુનવિસ�ટ� �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર :  

(તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ �ધુી�ુ ંઇસ્� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ) 

 ડ�ગ્રી/ ડ�પ્લોમા�ુ ંનામ  પાસ કયાર્ માસ/ વષર્  મેળવેલ વગર્/�ણુ  

  

 

  

  



(એચ)  રમતગમત �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર: (તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ �ધુી�ુ ંઇસ્� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ) 

 રમતગમત�ુ ંનામ  કયા કક્ષાએ રમત રમેલ છે 

(�લ્લા/ �િુનવસ�ટ�/ 

રાજય/નેશનલ)    

પ્રમાણપત્ર નબંર 

અને તાર�ખ  

ઇસ્� ુકરનાર અિધ.શ્રીનો હોદ્દો 

અને કચેર��ુ ંનામ  

  
 
 

   

(આઇ)  િવધવા મહ�લા �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર :  (તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ �ધુી�ુ ંઇસ્� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ)                                             

 પિત�ુ ંનામ અને  

અવસાનની તાર�ખ  

પ્રમાણપત્ર નબંર અને તાર�ખ 

કચેર��ુ ંનામ  

ઇસ્� ુકરનાર અિધ.શ્રીનો હોદ્દો અને નામ  

  
 

  

 

(�)   

મા� સૈિનક માટ�ની િવગત :  

 િન��ૃી તાર�ખ  િવગત  વષર્  માસ  �દવસ  

  
 

(૧) જન્મ તાર�ખ �જુબ �મર  

(તા. ................................ �જુબ ગણવાની રહ�શે)  

   

 (ર) આમ�/ નેવી/એરફોસર્મા ંકર�લ નોકર�     

 (૩) ખર�ખર �મર (૧-ર)     

 (૪) ત્રણ વષર્ની �ટછાટ     

 
 

      ઉમેદવારની સહ� : ............................................  

      ઉમેદવાર�ુ ંનામ : ............................................  

કાયાર્લય હ�� ુમાટ� 

વધારાના �ણુ ભારાકં માટ�ના પ્રમાણપત્ર  માન્ય/અમાન્ય (મળવાપાત્ર વધારાના �ણુ માટ�)  

એન.સી.સી. સી સટ�ફ�ક�ટ   

રાષ્ટ્ર�ય રક્ષા �િુનવસ�ટ� / રક્ષાશ�કત �િુનવસ�ટ� પ્રમાણપત્ર   

રમતગમત પ્રમાણપત્ર   

િવધવા ઉમેદવાર   

 
અન્ય ર�માકર્સ : ...............................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

કચેર� અિધક્ષકની સહ� : ........................................ ચકાસણી કરનાર કમર્ચાર�ની સહ� .........................................  

                નામ : ........................................                              નામ : ........................................ 

                હોદ્દો : ........................................                               હોદ્દો : ........................................  

તાર�ખ : .............................  

સ્થળ  : .............................  


