જજલ્રા પેય ફદરી કેમ્ ભાટેનું પ્રભાણત્ર
આથી આ પ્રભાણત્ર રખી આલાભાું આલે છે કે અત્રેની જજલ્રા પ્રાથજભક જળક્ષણ વજભજત/નગય જળક્ષણ વજભજત શસ્તકની
પ્રાથજભક ળાા...................................તા..........................જજ...................ભાું પયજ ફજાલતા
...........................................................................ને તેઓની ભાુંગણી તથા તારકા કચેયીના યેકડડ આધાયે
નીચેની જલગતે પ્રભાણત્ર આલાભાું આલે છે .
(૧) જળક્ષકનું નાભ:- ....................................................
(૨) શોદ્દો:-

ભખ્મ જળક્ષક/ઉજળક્ષક...........................

(૩) ળાા:-

પ્રાથજભક ળાા..................... તા.................... જજ.......................

વદય જળક્ષકની વેલાોથીભાું નોંધ કમાડ ભજફ
(૧) જન્ભતાયીખ:- .../..../૧૯.... (૧.૧) ખાતાભાું દાખર તાયીખ:-.. ./.. /......
(૨) શારની ળાાભાું દાખર તાયીખ:-.../..../...... (૨.૧) કેટેગયી:-

SC/ST/OBC/Open

(૩) લતનનું વયનાભું:- ગાભ/ળશેય..................તા.....................જજ...............
(૪) ળૈક્ષજણક રામકાત:- ..................
(૫) જલબાગ:- (પ્રાથજભક/ઉચ્ચ પ્રાથજભક):(૫.૧) જલબાગ:(૬) વીધી બયતી/જલકલ્:- .......................
(૭) અયજદાય ખાવ પ્રકાયની કેટેગયી જે લી કે જલધલા , અુંગ,
લાજલ્ભકી

, જળક્ષક દુંજતભાું આલે છે કે કેભ? જો આલતા શોમ

તો તે અુંગેની જલગતો દળાડલલી અને યીત્ર ભજફનાું યાલા આ
વાથે યજૂ કયલા
(૮) ભજકૂય જળક્ષકશ્રી શાર પયજ ભોકપી શેઠ નથી તેભજ તેઓના વાભે કોઈ ખાતાકીમ તાવ વજચક કે ચાર નથી .
(૯) ભજકૂય જળક્ષકશ્રી વાભે ુંચામત કે વયકાયી રેણું લવૂર કયલાનું ફાકી નથી .
(૧૦) ભજકૂય જળક્ષકશ્રીએ અત્રેના જજલ્રાભાું નોકયીના ાુંચ લડ ૂણડ કયેર છે .
(૧૧) ભજકૂય જળક્ષકશ્રીએ આ અગાઉ જજલ્રાપેય ફદરીનો કોઈ રાબ રીધેર નથી.
(૧૨) ભજકૂય જળક્ષકશ્રીએ જલદ્યાવશામક બયતીભાું અગ્રતાક્રભનો રાબ રીધેર શોમ તો તેની જલગત................
(૧૩) ભજકૂય જળક્ષક શાર ધો.૬ થી ૮ ભાું ઉચ્ચ પ્રા.ળાા જલબાગભાું પયજ ઉય ચાર છે તથા તેઓએ ઉચ્ચ પ્રા .ળાાનો
જલકલ્ યદ કયાલેર નથી અને અનઅજધકૃત યીતે પયજ ઉયથી ગેયશાજય નથી.ભજકૂય જળક્ષકને.............જજલ્રાભાું
તાયીખ:....../....../૨૦૨૧ના કેમ્ભાું શાજય યશેલા ભુંજૂયી આલાભાું આલે છે .
(૧૪) ભજકૂય જળક્ષકશ્રીના છે લ્રા ત્રણ લડના ખાનગી અશેલારની રયભાર્કવડ નીચે ભજફ છે .
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૩

૨૦૨૦-૨૧

તારકા પ્રાથજભક જળક્ષણાજધકાયી
તારકા ુંચામત કચેયી,......................

રયભાર્કવડ

જજલ્રા પ્રાથજભક જળક્ષણાજધકાયી
જજલ્રા ુંચામત કચેયી,
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રકસ્વાભાું પેયફદરી ભાટે આલાનું પ્રભાણત્ર

જા.નું:......................

1. કભડચાયીનું રૂ નાભ :........................................................................
2. જન્ભ તાયીખ :.................................................................................
3. શોદ્દો :.............................................................................................
4. ખાતાભાું દાખર તાયીખ :.................................................................
5. શારની કચેયીભાું દાખર તાયીખ :......................................................
6. કચેયીનું નાભ :................................................................................
વયનાભું:
તારકો:..............................., જજલ્રો:.....................................
ટેરીપોન નુંફય:............................................................
7. ગાયની જલગત:
A: ૂયા ગાય/રપર્કવ ગાય:...........................................................
B: ગાય ધોયણ.(ફેજઝક):...............................................................
ે ફેન્ડ: ....................................................................
ગ્રેડ ે: ....................................................................
C: રપર્કવ ગાયભાું શોમ તો જનમજભત ગાયઢોયણભાું વભાલલાની
તાયીખ:..................................................
D: જનમત વભમ(ાુંચ લડ) ફાદ જનમત ગાયભાું અભાલલા ાત્ર છે કે
કેભ ? શા /ના :...........................
8. જનલૃજત તાયીખ:............................................
ઉયોર્કત

પ્રભાણત્ર શ્રી/શ્રીભજત:......................................................................ની અવર વેલાોથીની વાથી ખયાઈ

કયીને તેભના જત/જનન શ્રી/શ્રીભજત:..............................................................શોદ્દો:..........................
કચેયી/પ્રા.ળાા:....................................................તારકો:..........................
જજલ્રો:.................................ની ફદરીનાું શેતવય આલાભાું આલે છે .
સ્થ:..................................

કચેયી/વુંસ્થાના લડાની વશી: ...............................

તાયીખ:................................

વશી કયનાયનું નાભ:...........................................
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