
NFSM (Pulse અને OS &OP) યોજના હઠેળ રાજય કક્ષા/જજલ્લા કક્ષા- ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ માટેન ું  અરજી પત્રક                               

જગ્યાન ું નામ  
 

૧. પ ર  નામ અટક સાથે: _______________________________________________________ 

(અટક પહલેા લખવી)  

૨. પપતાન  પ ર  નામ: __________________________________________________________ 
૩. હાલના પત્ર વ્યવહારન  સરનામ : _______________________________________________________________ 
                                     _______________________________________________________________ 

૪. ફોન નું/મોબાઈલ નું: __________________________ઇ-મેઇલ એડ્રસેઃ__________________________________  

૫. જન્મ તારીખ: _________________`________________ 

૬. તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ઉંમર : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ  

૭. જાપત(પ /સ્ત્રી): ___________ 

૮. કેટેગરી (જનરલ/અ.જા./અ.જ.જા/શા.શૈ.પ.): ____________________________________ 

૯. વતન ન  સ્થળ: ______________________ તાલ કોઃ______________________જજલ્લો: ______________________ 

૧૦. માત ૃભાર્ા: ______________________     રાષ્ટ્રીયતા: ______________________     

૧૧. જે જગ્યા માટે અરજી કરેલ હોય તે જગ્યા િશાષવવી (ટીક કરવ ):   
રાજય કક્ાઃ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ    

       જજલ્લા કક્ાઃ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ                                

૧૨. શૈક્ણીક લાયકાત: * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 
અ.નું. ડીગ્રીન  નામ ગ્રેડ /ટકા/ 

ઓ.જી.પી.એ. 
મ ખ્ય પવર્ય પાસ કયાષ 

વર્ષ 
ય પનવસીટી 

૧. બી.એસસી.(એગ્રી)     

૨. એમ.એસ.સી.(એગ્રી)     

૧૩. અન ભવની પવગત : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 

૧૪. જજલ્લા કક્ાએ  ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની પનમણ ુંક માટે પસુંિગીનો જજલ્લો: 

૧.                ૨.    ૩.         

 
આથી હ ું ____________________ખાતરી પ વષક જાહરે કરૂ છું કે ઉપર જણાવેલ પવગતો મારી જાણ મ જબ 

સાચી છે અને જો તેમાું કોઈ પણ પવગત ખોટી હશે તો તે અંગે ખતેી પનયામકશ્રીનો પનણષય અંપતમ રહશેે અને તે મને 
બુંધનકતાષ છે.  
 

તારીખઃ                                          ઉમેિવારની સહીઃ-  
 સ્થળઃ                                                    ઉમેિવારન  નામઃ –  
  
 

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો 

ફોટો 
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જગ્યાન ું નામ  
 

૧. પ ર  નામ અટક સાથે: _______________________________________________________ 

(અટક પહલેા લખવી)  

૨. પપતાન  પ ર  નામ: _________________________________________________________ 

૩. હાલના પત્ર વ્યવહારન  સરનામ : _______________________________________________________________                                     
_______________________________________________________________                                                                     

________________________________________________________________ 

૪. ફોન નું/મોબાઈલ નું: __________________________ઇ-મેઇલ એડ્રસેઃ__________________________________  

૫. જન્મ તારીખ: _________________________________ 

૬. તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ઉંમર : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ  

૭. જાપત(પ /સ્ત્રી): ___________ 

૮. કેટેગરી (જનરલ/અ.જા./અ.જ.જા/શા.શૈ.પ.): ____________________________________ 

૯. વતન ન  સ્થળ: ______________________ તાલ કોઃ______________________જજલ્લો: ______________________ 

૧૦. માત ૃભાર્ા: ______________________     રાષ્ટ્રીયતા: ______________________       

૧૧. શૈક્ણીક લાયકાત: * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 
અ.નું. ડીગ્રીન  નામ ગ્રેડ /ટકા  મ ખ્ય પવર્ય પાસ કયાષ વર્ષ ય પનવસીટી 
૧. બી.એસસી.(એગ્રી)     

૨. એમ.એસ.સી.(એગ્રી)     

3. PHD     

૧૨. અન ભવની પવગત : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 

અ.નું. હોદ્દો સુંસ્થાન ું નામ પગાર 
અન ભવ 

વર્ષ મદહના દિવસ 
૧.       
૨.       

(વધ  પવગત હોય તો અલગથી ઉપર મ જબ પત્રકમાું આપવી)  

૧૩. જજલ્લા કક્ા કન્ સલટન્ ટ પનમણ ુંક માટે પસુંિગીનો જજલ્લો: 

૧.                ૨.    ૩.         

આથી હ ું ____________________ખાતરી પ વષક જાહરે કરૂ છું કે ઉપર જણાવેલ પવગતો મારી જાણ મ જબ 
સાચી છે અને જો તેમાું કોઈ પણ પવગત ખોટી હશે તો તે અંગે ખતેી પનયામકશ્રીનો પનણષય અંપતમ રહશેે અને તે મને 
બુંધનકતાષ છે.  
 
 
 

તારીખઃ                                          ઉમેિવારની સહીઃ-  
 સ્થળઃ                                                    ઉમેિવારન  નામઃ –   

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો 

ફોટો 

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો 

ફોટો 


