
�ુ�લીક�ટ માક�શીટ / �માણપ�/માઈ�ેશન મેળવવા માટ� નીચે �જુબ 

આધાર ર ૂ કરવાના રહ�શે. 

1. આ કચેર$%ુ ંિનયત ન�નુા%ુ ંફોમ� ભરવા%ુ ંરહ�શ.ે 

2. સામા.ય વહ$વટ િવભાગના તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૧ના ઠરાવ 

5માકંઃવહસ/૧૦૨૦૨૧/૪૩૫/વ9તુા�-ર %ુ ંબીડાણ (એન>ેર-એ, ?વ 

ધોષણા (Self-Declaration)નો ન�નુો ભરવાનો રહ�શે.  

3. માક�શીટની ?વ �માAણત ઝેરો> અથવા �માણપ�ની ?વ �માAણત ઝેરો> 

ર ૂ કરવી. 

4. જો, માક�શીટ/�માણપ�ની ઝેરો> ન હોય તવેા સજંોગોમા ં એને>ર-બી    

?વ ધોષણાનો ન�નુો ભરવાનો રહ�શે અન ેસાથે પર$>ા વષ� / સીટ નબંર 

/ હોલ ટ$ક$ટ વગરે� િવગતના આધારની ?વ�માAણત ઝેરો> નકલ ર ુ 

કરવાની રહ�શે. 

5. માક�શીટદ$ઠ/�માણપ� દ$ઠ Fા.૧૦૦/-(Gક� Fિપયા સો Hરુા) ફ$ ભરવાની 

રહ�શે. 

6. અરજદાર%ુ ં ૦૧(એક) આઇ ડ$ Kફૂની ?વ �માAણત ઝેરો> નકલ ર ુ 

કરવાની રહ�શે.  

 

 

 

 

 

 



�ુ�લીક�ટ માક�શીટ / �માણપ� / માઇ�શેન મેળવવા માટ�% ુ ંફોમ� 

?થળ :                                     

તાર$ખ :  

મોબાઈલ ન ં:  

�િત,  

સAચવOી,  

રાજય પર$>ા બોડ�, ગાધંીનગર.  

િવષય:-........................................................................... પર$>ાની �ુ�લીક�ટ માક�શીટ/�માણપ�  

      /માઈ�ેશન મેળવવા બાબત 

Oીમાન,  

ઉપરોકત  િવષયના સદંભ�મા ં જણાવવા%ુ ં ક�, માર$ અસલ માક�શીટ /�માણપ�/માક�શીટ માર$ પાસે 

ઉપલQધ નથી.તેથી મને �ુ�લીક�ટ માક�શીટ/�માણપ� /માઈ�ેશન મોકલી આપવા િવનિંત કF  R.ં માર$ િવગત 

નીચે �માણે છે.  

(૧) HFુ  નામ (Tજુરાતીમા)ં (માક�શીટ �માણે).....................................................................................                          

 (G�ેUમા ંક�િપટલ અ>રોમા)ં:-............................................................................................................... 

(૨) ઘર%ુ ંસરના�ુ:ં  .......................................................................................,,,,,,,,,,,,............................... 

(3) માક�શીટ/�માણપ� મોકલવા%ુ ંસરના�ુ ં.............................................................................................                     

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

............................................................................................................ પીનકોડ......................................... 

(૪) પર$>ા%ુ ંનામ:.............................................................................................................................. 

(૫) પર$>ા પાસ કયા�%ુ ં–વષ�/સાલ:.....................................................(મYહનો : જો ખબર હોય તો લખZુ)ં...... 

(૬) ક�.\:.............................................કોલેજ% ુનામ............................................................................. 

(૭) બેઠક નબંર........................................................................................................................................... 

(૮) કયા કારણસર માક�શીટ /�માણપ� /માઈ�ેશન ખોવાઈ ગ_ુ ંછે તે Gગે શોધખોળ કરવામા ંઆવેલ છે ક� નહ` 

અને તે%ુ ંપર$ણામ................................................................................................................................. 

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

(૯) તમે ખોવાયેલ માક�શીટ /�માણપ� ખર�ખર હકદાર છો.હા ક� ના ................................................................ 

(૧૦) ”ફ$”ભયા�ની િવગત રોકડા (Yહસાબી શાખા) : પહbચ  ન ં: ....................... તા.     /    /   ૨૦..... 

(૧૧) ડ$મા.ડ cાફટથી “ફ$‘’ ભયા�ની િવગત : ડ$મા.ડ cાફ ન.ં........................તા.       /      /૨૦....... 

 

� (ડ$મા.ડ cાફટથી ફ$ ભરવા માગંતા ઉમદેવારોએ ડ$મા.ડ cાફટ“સAચવOી રાજય પર$>ા બોડ�“ના 

નામનો કઢાવવાનો રહ�શે. 

� સામા.ય વહ$વટ િવભાગના તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૧ના ઠરાવ 

5માકંઃવહસ/૧૦૨૦૨૧/૪૩૫/વ9તુા�-ર %ુ ં બીડાણ (એને>ર-એ, ?વ ધોષણા (Self-

Declaration)નો ન�નુો.  

આપનો/આપની િવgા9 ુ 

સહ$................................ 



નામ................................ 

સામા.ય વહ$વટ િવભાગના તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૧ના ઠરાવ 5માકંઃવહસ/૧૦૨૦૨૧/૪૩૫/વ9તુા�-ર %ુ ં

બીડાણ 

 

એને>ર-એ 

 

?વ ધોષણા (Self-Declaration)નો ન�નુો 

 

આથી hુ ંનીચે સહ$ કરનાર (HFુ ંનામ) ................................................................................ 

ઉ.વ ........... iજjલાના ....................... તાkકુાના ...................................................... ગામ 

/ શહ�ર ના રહ�વાસી આથી lહ�ર કF ંR ક�, મારા mારા આપવામા ંઆવેલ માYહતી અને અરU 

અ%સુધંાને જોડ�લ દ?તાવજે માર$ lણ અને મા.યતા �જુબ સાચા છે અને તમેા ંકોઇ બાબત 

Rપાયેલ નથી. hુ ંએ lnુ ંRં ક�, ખોટ$ માYહતી ક� દ?તાવેજ ર ુ કરવા એ કાયદા હ�ઠળ િશ>ાને 

પા� છે અને આવા સજંોગોમા ંખોટ$ માYહતી ક� ખોટા દ?તાવજેના આધાર� મને મળેલ લાભ રદ 

થવા પા� છે.  

સહ$..................................... 

HFુ ંનામ............................................................................. 

આધાર કાડ�/ઓળખના Hરુાવાનો નબંર................................. 

 



માક�શીટ/�માણપ�ની પણ નકલ ન હોય તો ત ેસજંોગોમા ંઆપવા%ુ ં 

?વધોષણા પ� 

એન>ેર-બી 
 

 

 

 

આથી hુ ંનીચે સહ$ કરનાર (HFુ ંનામ) ................................................................................ 

ઉ.વ ........... iજjલાના ........................ તાkકુાના ...................................................... ગામ 

/ શહ�ર ના રહ�વાસી આથી lહ�ર કF ંR ક�, માર$ ................................................ પર$>ાની 

માક�શીટ/�માણાપ� ખોવાઇ ગયેલ છે/ ચોરાઇ ગયેલ છે/ ફાટ$ ગયેલ છે/ નાશ પામેલ છે. 

તેમજ તનેી ઝેરો> નકલ પણ માર$ પાસે ઉપલQધ નથી.  પર$>ા%ુ ંવષ� ...............................   

સીટ નબંર ........................ છે. ( જો કોઇ અ.ય આધાર Hરુાવા દા.ત. હોલ Yટક$ટ વગરે� 

ઉપલQધ હોય તો તેની ?વ �માAણત નકલ જોડવી.)   

મારા mારા આપવામા ં આવેલ ઉપરોકત માYહતી સાચી છે અને hુ ં ln ુ R ં ક� ખોટ$ 

માYહતી / દ?તાવેજ ર ુ કરવા એ કાયદા હ�ઠળ િશ>ાને પા� છે અને ખોટ$ માYહતી / 

દ?તાવેજ ર ુ કરવાથી મળેલ લાભ રદ થવાને પા� છે.  

સહ$..................................... 

HFુ ંનામ............................................................................. 

આધાર કાડ�/ઓળખના Hરુાવાનો નબંર................................. 



માક�શીટ / �માણપ�ની ખરાઈ (વેર$ફ$ક�શન) માટ� નીચ ે�જુબ 

આધાર Hરુાવા ર ૂ કરવા. 

1. ઉમેદવાર નોકર$ કરતા હોય તો p તે સ?ંથા mારા ર ુઆત અ�ે 

મોકલાવવી. 

2. જો, ઉમેદવાર નોકર$ કરતા ના હોય તો સાદા કાગળ ઉપર અરU કરવી.  

3. માક�શીટ / �માણપ�ની ૦૨(બે) ?વ �માAણત નકલ ર ુ કરવી.  

4. માક�શીટદ$ઠ / �માણપ� દ$ઠ Fા.૫૦/- (Gક� Fિપયા પચાસ Hરુા)ની ફ$ 

ભરવાની રહ�શે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



માક�શીટ qા.સ5$�ટ ખરાઈ /qા.સલશેન ખરાઈ માટ� નીચે �જુબ 

આધાર Hરુાવા ર ૂ કરવા 

1. ઉમેદવાર� સાદા કાગળ પર અરU કરવાની રહ�શે.  

2. ઉમેદવાર� qા.સ5$�ટ જયા ંઅrયાસ કયs હોય એ સ?ંથામા ં કરાવવી અન ે

સ?ંથાના વડાના સહ$-િસકકા કરાવવાના રહ�શે.  

3. આ કચેર$ને ૦૨(બે) નકલ ર ુ કરવાની રહ�શે.  

4. અસલ માક�શીટની ૦૧(એક) ?વ �માAણત નકલ ર ુ કરવાની રહ�શે.  

5. qા.સ5$�ટ દ$ઠ Fા.૫૦/-(Gક� Fિપયા પચાસ Hરુા)ની ફ$ ભરવાની રહ�શે  

6. માક�શીટ qા.સલેશન માટ� નોટર$ના સહ$-િસકકા વાળ$ ૦૨(બે) નકલમા ંર ુ 

કરવાની રહ�શ ે તમેજ અસલ માક�શીટની ?વ �માAણત એક નકલ ર ુ 

કરવાની રહ�શે.  

 


