
સ્કોરશીપ અંગેની નોટિસ વષષ 2021-22 

 આથી શળષ્મવશૃિ નો રાબ ભેલિા ઓફીસી / એસ.સી / એસ.ટી કેટેગયીભાાં આલિા હોમ િેલા શલધાથી બાઈ-ફહનેોને જણાલલાન ાં કે 

સ્કોરયળીના પોભમ ન ાં શલિયણ િાયીખ 18-10-2021 ને સોભલાય  ના યોજ ઓફપસ કામામરમભાાંથી સલાયે 10:30 થી 12:30 દયમ્માન કયલાભાાં 

આલળે. પોભમ ઓફપસ કામામરમભાાંથી ભેલી પોભમ ાછ આેર ડૉક્ય ભેન્ટ ને જે ક્રભ આેર છે િે ક્રભભાાં જોડી દયેક ડૉક્ય ભેન્ટ ભા શલધાથીઓએ 

સહી કયીને પોભમ ઓફપસ કામામરમભાાં જભા કયાલલાન ાં યહળેે. પોભમ જભા કયલાનો સભમ સલાયે 10:30 થી 01:00 નો યહળેે. ફોય ફાદ કોઈ પોભમ 

શલિયણ કે સ્લીકાયલાભાાં આલળે નફહ..પોભમ શલિયણ અને જભા કયલાની છેલ્રી િાયીખ 30-10-2021 ને ળશનલાય સ ધીની યહળેે... આ 

સ્કોરયળી ના પોભમ શલધાથીઓના સગલડિા બાગ રૂે અભો આ પોભમ શલધાથીઓને બયી આીએ છીએ જેભા કોરેજ ની કોઈ જલાફદાયી યહળેે નફહ.. 

નીચ ેજણાવે ક્રમમાાં જ ડૉક્યમુને્િ ફોમષ સાથ ેફરજજયાત જોડવાના રહશે ે

(ઝરેોક્ષ ઓટફસ કાયાષયમાાંથી કાઢી આપવામાાં આવશ ેનટહ) 

1. આધાયકાડમ  ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – ૧    

2. જાશિ અંગેના  દાખરા ની નકર – ૧  

3. આલક અંગેના  દાખરા ની નકર – ૧ (૦૧-૦૪-૨૦૧૯ છીનો જ ભાન્મ યહળેે ) 

4. ફેન્ક ાસબ ક ની નકર – ૧ 

5. ધોયણ-૧૦ ના ભાકમળીટ ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – ૧ 

6. ધોયણ – ૧૨ ના ભાકમળીટ ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – ૧ 

7. ળાા છોડમાના  પ્રભાણત્ર ની સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – ૧ 

8. જો અભ્માસભાાં ગે ડેર હોમ િો અભ્માસ ભાાં તટૂ ડેર અંગેન ાં ૨૦ રૂ. ના સ્ટેમ્ ય સોગનદનામ ાં શલધાથીએ કયાલલાન ાં 

યહળેે. 

9. શિા હમાિ ન હોમ િો ભાિાના નાભનો આલકનો દાખરો. (શિાન ાં ડેથ સફટિ પયજજમાિ જોડવ ાં) 

10. કોરેજભાાં બયેર પી હોંચ ની નકર – ૧  

11. સેભ 3 અને 5 લાા શલધાથીઓએ આઈ-કાડમ સ્લ-પ્રભાણણિ કયેર નકર – ૧   

12. આ શળષ્મવશૃિ ન ાં પોભમ શલધાથીઓની સગલડિા ના બાગ રૂે કોરેજ ભાાંથી બયી આલાભાાં આલેછે જેભાાં કોરેજ કોઈ 

યીિે જલાફદાય યહળેે નફહ... 

13. શળષ્મવશૃિ ન ાં પોભમ ઓનરાઈન બયલા ભાટે ભોફાઈર નાંફય અગાઉ આેર હોમ િેજ ભોફાઈર નાંફય ય યજીસ્રેળન 

કયલાભાાં આલળે જો ભોફાઈર નાંફય ફાંધ થઈ ગમેર હોમ િો ભોફાઈર નાંફય ફદરાલલા ભાટે િભાયે સ યેન્રનગય જવ ાં 

ડળે..  

14. જે શલધાથીન ાં ફેન્ક ખાત  ાં દેના ફેન્ક અથલા શસન્ન્ડકેટ ફેન્ક ખાિાભાાં છે િેલા શલધાથીઓના ખાિા લાી ફેન્ક ફીજી અન્મ 

ફેન્ક ભા ભર્જ થઈ હોલાથી િેલા શલધાથીઓએ નલી ફેન્ક ાસબકૂ અથલા નલો જે ખાિા નાંફય આેર છે િે ખાિા 

નાંફય અને આઇ.એપ.સી કોડ પોભમભાાં રખલો..  

15. શલધાથીએ પી રૂશમા 130 છૂટા રાલલાના યહળેે.. પોભમ બયલા ભાટે સલાયે 10:30 થી 01:00 દયમ્માન જ આલવ ાં ફોય 

ફાદ પોભમ શલિયણ કે સ્લીકાયલાભાાં આલળે નફહ.  

16. પોભમ શલિયણ કયલાની અને પોભમ જભા કયાલલાની છેલ્રી િાયીખ 30-10-2021 ની યહળેે..  

 


