રેક્ચયય, સવરેક્ળન સ્કે ર(પ્રોપે વય), લગગ-૧ના સલસલધ વંલગોભાં સનભણંક ભાટે
લેયીફપકે ળનનો કામગક્રભ.
(જાશે યાત ક્રભાંક: ૦૧ થી ૧૪/૨૦૧૭-૧૮)
લેયીફપકે ળનનં સ્થ: “છ ળાખા”, આયોગ્મ અને ફયલાય કલ્માણ સલબાગ,

ક્રભ
૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

૬.

૭.

૮.

૯.

૧૦.

૧૧.

બ્રોક નં.૭, ૯ભો ભા, વયદાય બલન,
નલા વસચલારમ, ગાંધીનગય.
વંલગગ
જાશે યાત ક્ર.
તાયીખ અને વભમ
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય), વંફશતા
સવદ્ાંત, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય), યચના
ળાયીય, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય), ફક્રમા
ળાયીય, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
ંચકભગ, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
દ્રવ્મગણ, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
યવળાસ્ત્ર અને બૈળજ્મ
કલ્ના, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય), યોગ
સનદાન અને સલકૃ સત
સલજ્ઞાન, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
સ્લસ્થલૃત્ત, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
અગદતંત્ર અને સલસધ
લૈદ્યક , લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
પ્રવસતતંત્ર
અને
સ્ત્રીયોગ, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
ળારાક્મતંત્ર, લગગ-૧

૦૧/૨૦૧૭-૧૮

૨૪/૦૯/૨૦૧૮
૧૧:૦૦ કરાક થી ૧૨.૩૦

૦૨/૨૦૧૭-૧૮

૨૪/૦૯/૨૦૧૮
૦૩:૩૦ કરાક થી ૫.૦૦

૦૩/૨૦૧૭-૧૮

૨૫/૦૯/૨૦૧૮
૧૧:૦૦ કરાક થી ૧૨.૩૦

૦૪/૨૦૧૭-૧૮

૨૫/૦૯/૨૦૧૮
૦૩:૩૦ કરાક થી ૫.૦૦

૦૫/૨૦૧૭-૧૮

૨૬/૦૯/૨૦૧૮
૧૧:૦૦ કરાક થી ૧૨.૩૦

૦૬/૨૦૧૭-૧૮

૨૬/૦૯/૨૦૧૮
૦૩:૩૦ કરાક થી ૫.૦૦

૦૭/૨૦૧૭-૧૮

૨૭/૦૯/૨૦૧૮
૧૧:૦૦ કરાક થી ૧૨.૩૦

૦૮/૨૦૧૭-૧૮

૨૭/૦૯/૨૦૧૮
૦૩:૩૦ કરાક થી ૫.૦૦

૦૯/૨૦૧૭-૧૮

-

૧૦/૨૦૧૭-૧૮

૨૮/૦૯/૨૦૧૮
૧૧:૦૦ કરાક થી ૧૨.૩૦

૧૧/૨૦૧૭-૧૮

૨૮/૦૯/૨૦૧૮
૦૩:૩૦ કરાક થી ૫.૦૦

૧૨.

૧૩.

૧૪.

રેક્ચયય,
સવરેક્ળન ૧૨/૨૦૧૭-૧૮
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
ળલ્મતંત્ર, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન ૧૩/૨૦૧૭-૧૮
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
કૌભયબૃત્મ, લગગ-૧
રેક્ચયય,
સવરેક્ળન ૧૪/૨૦૧૭-૧૮
સ્કે ર(પ્રોપે વય),
કામસચફકત્વા, લગગ-૧

૨૯/૦૯/૨૦૧૮
૧૧:૦૦ કરાક થી ૧૨.૩૦
૨૯/૦૯/૨૦૧૮
૦૨:૩૦ કરાક થી ૪.૦૦
૨૯/૦૯/૨૦૧૮
૦૪:૦૦ કરાક થી ૫.૦૦

૨.
આકસસ્ભક વંજોગોભાં આ સલબાગનો ત્ર ના ભે તો ણ દયે ક ઉભેદલાયે ઉય ત્રકભાં
જણાલેર સ્થે વંલગગ ભજફની તાયીખ અને વભમે અચકણે શાજય યશે લાનં યશે ળે અને લેયીફપકે ળન
વભમે નીચે ભજફના દસ્તાલેજો વાથે રાલલાના યશે ળ.ે
૧. આમોગને કયે ર અયજીત્રક વાથે ફીડે ર/ભોકરલાભાં આલેર તભાભ દસ્તાલેજો
અવરભાં, ઝેયોક્ષ કોીનો એક વેટ અને ૨-પોટોગ્રાપ.
૨. વયકાયભાન્મ પોટો આઈડે ન્ટીટી પ્રપ ઓયીજીનર (નકર વાથે).
૩. આ ત્ર વાથે વાભેર યાખેર એટે સ્ટે ળન પોભગ અને વટીફપકે ટ લેયીફપકે ળન યીોટગ વંણગ
સલગતો વાથે બયીને (ફે નકરભાં).
૪. આ વયકાયી વેલાભાં શોલ તો નો ઓબ્જેક્ળન વટીફપકે ટ(NOC)ની નકર અને આે
કયાલેર ળાયીફયક મોગ્મતાના પ્રભાણત્રની ઝેયોક્ષ નકર ણ યજ કયલી.
૫. નાભ/અટકભાં પે યપાય કયાલેર શોમ તો તે અંગે યાજમત્રભાં પ્રસવધ્ધ થમેર નોટીવ
અથલા ભેયેજ વટીફપકે ટ(નકર વાથે).
૩.
જે ઉભેદલાયો વયનાભં ફદરલા ભાંગતા શોમ તેભણે રૂફરૂ ભરાકાત વભમે તે ભાટે ની અયજી
અચક રાલલાની યશે ળે.
૪.
આ ઉક્ત જગ્મા ભાટે સનભણંક સ્લીકાયલા વંભત ન શોમ અને અવર પ્રભાણત્રો
ગણત્રકોની ચકાવણી કયાલલા ભાટે આલલાના ન શોમ તો તે અંગેની રેસખત જાણ
શ્રી એવ. એ. ભેકલાન, વેક્ળન અસધકાયીશ્રી, છ-ળાખા, બ્રોક નં.૭, ૯ભો ભા, આયોગ્મ અને
ફયલાય કલ્માણ સલબાગ, વસચલારમ, ગાંધીનગય, પોન નં.૦૭૯-૨૩૨-૫૧૪૩૬ ને કયલા સલનંતી છે .
૫.
વંદગી ાભેર ઉભેદલાયે ોતે ઉય ત્રકભાં જણાલેર સ્થે વંલગગ ભજફની તાયીખ અને
વભમે સનમત વભમના અડધા કરાક શે રા અચકણે શાજય યશે લા આથી જણાલલાભાં આલે છે .

સફડાણ:- ઉય ભજફ

(આઈ. ડી. ચૌધયી)
ઉ વસચલ
આયોગ્મ અને ફયલાય કલ્માણ સલબાગ

વંલગગનં નાભ, સલમ અને જા.ક્ર. :
ભેયીટ નં. :
રેક્ચયય, સવરેક્ળન સ્કે ર(પ્રોપે વય), લગગ-૧ની વીધી બયતીથી સનભણંક ભાટે
વટીપીકે ટ લેયીપીકે ળન યીોટગ
ઉભેદલાયે બયલાની સલગતો:(૧) ઉભેદલાયની સલગતો
નાભ: ................................................................

તાજેતયનો
ાવોટગ વાઇઝનો
પોટો રગાડલો

ઉભેદલાયના સતા/સતનં રૂ નાભ: .............................
.........................................................................

(૨) શારનં વયનાભં કે જ્માં ોરીવ લેયીફપકે ળન થઈ ળકે :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ીન કોડ: .......................ભોફાઇર નં.: - ..............................................
ઈ-ભેઈર આઈ.ડી.: .............................................................................
(૩) કે ટેગયી:- .............................. જન્ભ તાયીખ :- .....................................
(૪) લેયીફપકે ળનના ફદલવે ઉંભય: ........લગ ..........ભાવ ......ફદલવ
(૫) જો શારભાં વયકાયભાં/એડશોક/સનમસભત ધોયણે પયજ ફજાલલો છો કે કે ભ?
....................................................................................................
(૬) શારની પયજની કચેયી/કોરેજનં નાભ, વંલગગ અને સલમ અને વયનાભ:ં
....................................................................................................
....................................................................................................
(૭) વટીપીકે ટ લેયીપીકે ળનભાં વાભેર યાખેર પ્રભાણ ત્રોની નકરની સલગતો
(૮) ઉભેદલાયે આજ ફદન વધી યાજ્મ વયકાય વાભે કયે ર કોટગ કે વની ભાફશતી:દયે ક કોટગ કે વના નં. અને તેની વાભે સ્ટે ટવ(ફડસ્ોઝ્ડ/ેન્ડીંગ).:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

સફડાણ(ગજયાત જાશે ય વેલા આમોગના અયજી પોભગભાં આેરા પ્રભાણત્રોની નકરો ):૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
ઉભેદલાયની વશી

(ભાત્ર કામાગરમના ઉમોગ ભાટે )
આજ તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૮ના યોજ ઉભેદલાયશ્રી..... .......................................... તયપથી
યજ કયલાભાં આલરે અવર પ્રભાણત્રો આમોગના અયજી પોભગ વાથે વયખાલતાં પ્રથભ દૃષ્ટીએ
મોગ્મ ભારભ ડે ર છે .

ચકાવણી કયનાય અસધકાયી
વશી: ...................................................

વશી: ......................................................

શોદ્દ: Dy. Section Officer

શોદ્દો: Section Officer/Under Secretary

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

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

તાયીખ:- ૨૬/૦૯/૨૦૧૮

તાયીખ:- ૨૬/૦૯/૨૦૧૮

Name of Cadre :

ADV NO.

/2017-18

Merit No.

ATTESTATION FORM
Name of Cadre
MERIT No.:

Merit No.

Mobile No.:

Your District name-

1

please attach your passport size new
photo

2

3
1

name in full(in block
capital) with
aliases,if,any,(please
indicate if you have
addede or dropped in
any stage,any part of
your name or surname):

2

Present address in full
(i.e. Village Thana and
district or house no. ,
lane/street/road and
Town) (Where Police

WARNING
The furnishing of false information or suppression of any lactual
information in the Attestation form would be disqualification , and is likely
to render the candidate unfit for empolyment under the goverment.
If detained ,arrested prosecuted,bound down,fine convicted,
debarred,acquitted etc.subsequent to the completionand submission of
this form , the details should be communicated immedietly to the
authorities to whom the Attestation form has been sent early,failing which
it will be deemed to be a suppression of factual informatiom .
If,the fact that false information has been furnished or that there has been
supression of any factual information in the Attestation form comes to
notice at any time during the service of a person his service would be
liable to be terminated.

First Name

Middle Name

verification can be
done):
3(a)

Home address in full
(i.e. Village/thana and
district or house no. ,
lane/street/road and
Town and name of
District Hadquarters )

(b)

If originally a resident
of
Pakistan/Bangaldesh(er
stwhile east Pakistan)
the address in that
countary and the date
of migration to Indian
Union.

4

Adhar card no.(if
available)

5

PAN no. (if available)

6
7(a)
(b)

Nationality
Date of birth
Present age
Age at Advertisement
Date

(C)

1

Surname

Name of Cadre :

ADV NO.

8(a)

Place of
birth,disrict,and state in
wich situated

(b)

District and State from
which you belong

(C)

District and State from
which your father
originally belong
Your Religion
Are you a member of
Scheduled
Cast/Scheduled
Tribe/Other Backward
Class? (Anser Yes/No)

9(a)
(b)

/2017-18

Merit No.

10

Particulars of places (with period of residence) where you have resided for more then one year at a time
during the proceeding five years .In case of stay abroad(including Pakistan),particulars of all places
where you have resided for more then one year aftre attaining the age of 21 years, should be
given.(Note: Present Address where Police Verification can be done.)
From To
Residental address in full (i.e. Village Thana and
Name of the District Head Quarter
district or house no. , lane/street/road and Town):
of the place mentioned in
preceding column

11

Name ( in
full &
aliases if
any)

Nationality) Place of
by birth&
birth
or by
domicile

Occupation if employed give Present postal
designation & official address address (if dead
vive last address)

Parmenat
Home Address

Father

Mother

Spouse

12

Name

Information to be furnished with regard to son(s) and /or daughters in case they are studying/living in
foreign country

Nationality
by birth
&or by
domicile

Place of birth

Contary in wich studying/living Date from which
with full address
studying/living in the
countary mentioned in
the previous column

2

Name of Cadre :

13

ADV NO.

/2017-18

Educatiuonal Qualification showing palces of education with years in schools and collages since 15th
year of age:

Name of the school/collage with full adress

14(a)

15(i)

Date of
entering

Date of
leaving

Examination passed

Are you holding or any time Held an appointment under Central or State Goverment or a SemiGoverment or a Quasi Goverment body or an autonomous body or a public Sector Undertaking or a
private firm or institution ? If so,give full particulars with date of employment up to date

Period
From To

14(b)

Merit No.

Designation,emoluments & nature Full name and adress of employer
of employment

Reason for
leaving
previous
service

If the previous employment under the Goverment of india/a State Goverment/ undertaking owned or
conrolled by the Goverment of india or a state Goverment and Autonomous Body/University/Local Body.
STATE GOVERMENT OF GUJARAT
If
you had left service on giving month's notice under Rule 5 of centrel Civil Service (Temporary servie )
Rules 1965,or any similar corresponding rules,were any disciplinary proceeding framed against you, or
had you been called upon to explain your conduct it any matter at the time you gave notice of
termination of service, or at a subsequent dates(s), before your service actually terminated?
Have you ever been kept under deletion?
(a)
Have you ever been arrested?
(b)
(c)
(d)

Have you ever been prosecuted? (i,e has a charge sheet in a criminal
case been filed against you in any court of law)
If any criminal case pending aginst you in any court of Law at time or filling
up this Attestation form ?
Have you ever been convicted by a court of Law for any Officer ?

(e)
(f)
(g)

Wether discharged/expelled/withdrawn from any training/instituation under
the Goverment of otherwise?
Have you ever been rusticated by any University or any other educational
authority/institustion?

3

Name of Cadre :

(h)
(ii)

Note

1

/2017-18

Have you ever been debarred/disqualified by any Public service
Commission / Staff Selection Commission for any of its examination
/selection ?
If the answer to any of above mentioned question is 'Yes' give full pariculars of the
case/arrest/detection/fine/conviction/sentence/punishment etc and/or the nature of the
case pending in the Court/University/Educational Authority etc at the time of filling up this
Attestation form:

plese also see the 'WARNINTG' at the top of this Attestation Form
Specific answers to each of the questions shoud be givin by striking out'Yes; or 'No' as the
case may be

2
16

ADV NO.

Name of two responsible person of your locality or two references to whom you are known:

1

2

DECLARATION
I certify the forgoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief.
I am fully aware that by providing false information or suppressiong material information while filling this form ,
the authorities have full right to terminate my appointment letter and i am also liable for appropiate criminal
/civil/legal action as a consequences.
I am not aware or any
circumstance as which might impair my fitness for employment under Goverment.

Signature of candidate:
Date:
Place : Gandhinagar

TO BE FILLED BY OFFICE
1.Name, Designation and full address of the appointent authority.
Health and Family Welfare Department,
Block-7/7,
Sachivalaya,
Gandhinagar-382010
2 Post for which the candidadte is being considerd.

4

Merit No.

