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૧ સરકાર� કમ	ચાર� �ુ ંનામ અને હાલની જ�યા �ુ ંનામ  

૨ હાલની જ�યા/સવંગ	 મા ંહાજર થયા તાર�ખ ��. 

૩ ઉપરો"ત િનમ$ુકં ભરતી િનયમો અને મા&ય પ'િત (ારા 

થયેલ છે? +.ુ-.સે.આયોગ, આધાર ર1ુ કરવો. 

 

૪ હાલની સેવાની સાથે કયા ગાળાની સેવા સળંગ ગણવા 

દરખા6ત કરવામા ંઆવી છે?  

(સમય ગાળો, સેવા, જ�યા �ુ ંનામ,.વગ	 દશા	વવો) 

 

 

૫. ; સેવા સળંગ ગણવા દરખા6ત ર1ુ થઇ છે તે જ�યા, 

સવંગ	 �ુ ંનામ અને તેના પરથી િનમ$ુકં ની તાર�ખ ( 

આધાર ર1ુ કરવો) 

 

 

૬ ઉપરો"ત (>માકં ૫) પર ની િનમ$ ૂકં ભરતી િનયમો 

@જુબ અને મા&ય પ'િત (ારા થયેલ હતી? (આધાર ર1ુ 

કરવો) 

 

૭ >માકં ૧ ની જ�યા પર િનમ$ુકં મેળવવા Cગે ની અરD 

ખાતા મારફતે કર� હતી? અથવા તે Cગે ની -ણ ખાતા 

ને કર� હતી? આધાર ર1ુ કરવો. 

 

ટ૮ >માકં (૧) ની સેવા પર જોડવા >માકં (૫) ની સેવા 

માથંી ફરજ @"ુત કરવામા ંઆIયા છે ? JારK? આધાર 

ર1ુ કરવો. 

 

૯ હાલ ની સેવામા ંઅજમાયશી સમય છે? જો હા તો 

અજમાયશી સમય સમાMત કર� લાંબા ગાળા માટK ચાN ુ

રાખવામા ંઆIયા હોય તેની િવગતો/ આધાર ર1ુ કરવો. 

 

૧૦.  >માકં (૧) અને >માંક (૫) ની સેવાઓ વQચે કોઈ Sટૂ 

છે? જો હા તો કKટલી અને Sટૂ કયા કારનો સર ઉદભવી 

છે? 

 

૧૧. અસલ સેવાપોથી (બનેં સેવાઓ ની ) ર1ુ કરવી.  

૧૨ ; ; સેવાઓ જોડવાની/ સળંગ ગણવા ની હોય તે 

સેવાને િનયિમત િનમ$ુકં આMયા ના Tુકમ ની નકલ ર1ુ 

કરવી. 
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૧ સરકાર� કમ	ચાર� �ુ ંનામ અને હાલની જ�યા �ુ ંનામ '(. _________ 

૨ હાલની જ�યા/સવંગ	 મા ંહાજર થયા તાર�ખ ��. 11/03/2020 (����), _��1�_2� ���2�� 

3�4���� ��	�� ������ $5�� 

૩ ઉપરો"ત િનમ$ુકં ભરતી િનયમો અને મા&ય પ'િત (ારા 

થયેલ છે? +.ુ-.સે.આયોગ, આધાર ર1ુ કરવો. 

6&7��� �����, 8�9: ;"2�, <���� 

:>�.��.?./102006/12345/�, ��.29-2-2020. 

૪ હાલની સેવાની સાથે કયા ગાળાની સેવા સળંગ ગણવા 

દરખા6ત કરવામા ંઆવી છે?  

(સમય ગાળો, સેવા, જ�યા �ુ ંનામ,.વગ	 દશા	વવો) 

��. 19/04/2020 E� ��. 05/06/2021 :&9� (1 
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૫. ; સેવા સળંગ ગણવા દરખા6ત ર1ુ થઇ છે તે જ�યા, 

સવંગ	 �ુ ંનામ અને તેના પરથી િનમ$ુકં ની તાર�ખ ( 

આધાર ર1ુ કરવો) 

��. 19/04/2020 E� ��. 05/06/2021 :&9� (1 1 
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(�� 2� 
H&
� 

�F-2 ��	�� $I��# >'�(� ����J. 
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>�/2000/K, ��.19-4-2020) 
 

૬ ઉપરો"ત (>માકં ૫) પર ની િનમ$ ૂકં ભરતી િનયમો 

@જુબ અને મા&ય પ'િત (ારા થયેલ હતી? (આધાર ર1ુ 

કરવો) 

��, �2�L&��2� 2�# ����# M�. 

(<����: >�.��.?./
H&��/ >2�
(��./>'�(� 

>�/2000/K, ��.19-4-2020) 

૭ >માકં ૧ ની જ�યા પર િનમ$ુકં મેળવવા Cગે ની અરD 

ખાતા મારફતે કર� હતી? અથવા તે Cગે ની -ણ ખાતા 

ને કર� હતી? આધાર ર1ુ કરવો. 

��, ������ $5��. 

6&7��� �����, (8�9: ;"2�, <���� 

:>�.��.?./102006/12345/�, ��.29-2-2020) 

ટ૮ >માકં (૧) ની સેવા પર જોડવા >માકં (૫) ની સેવા 

માથંી ફરજ @"ુત કરવામા ંઆIયા છે ? JારK? આધાર 

ર1ુ કરવો. 

2�, #�6& �'N &� 2E�. 

૯ હાલ ની સેવામા ંઅજમાયશી સમય છે? જો હા તો 

અજમાયશી સમય સમાMત કર� લાંબા ગાળા માટK ચાN ુ

રાખવામા ંઆIયા હોય તેની િવગતો/ આધાર ર1ુ કરવો. 

#��$���� 2� $5�� ����(, (6&7��� ����� 

8�9: ;"2�: <����: >�.��.?./102006/12345/�, 

��. 17-01-2020.) 

૧૦.  >માકં (૧) અને >માંક (૫) ની સેવાઓ વQચે કોઈ Sટૂ 

છે? જો હા તો કKટલી અને Sટૂ કયા કારનો સર ઉદભવી 

છે? 

N ;
 2E�, #�6& �'N&� 2E�. 

૧૧. અસલ સેવાપોથી (બનેં સેવાઓ ની ) ર1ુ કરવી. ���� �(E� 8#E� �O& ���# M�. 

૧૨ ; ; સેવાઓ જોડવાની/ સળંગ ગણવા ની હોય તે 

સેવાને િનયિમત િનમ$ુકં આMયા ના Tુકમ ની નકલ ર1ુ 

કરવી. 


H&
� �F: 2, (<���� :  >�.��.?./1098/12345 
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