
શાખા, આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ રવભાગ 
 

સેવાકાર્ડ 
 

ૂરુંનાભ (પ્રથભ અટક 

રખલી) ગજુયાતી અને 

અુંગ્રજેી ફુંન્ને બાાભાું 

 Gender: M/F 

પતા/પતનુું ૂરું  

નાભ 

 તાજતેયનો 

પોટોગ્રાપ  

જો નાભભાું 

પેયપાય/વુધાયો  કયરે 

શોમ તો નલુ નાભ 

(જરૂયી આધાય વાથે) 

 

ઇ-ભેઇર 

એડ્રવ(કેપટરભાું) 
 

ભોફાઇર અને 

કચેયીનો નું. 

  

ળૈક્ષપિક રામકાત  

ગજુયાત ભેપડ્કર/ડે્ન્ટર/શોપભમોથી /આમુલેદ- 

કાઉપન્વર યજી. નું 

 

કેટેગયી      ST SC OBC-SEBC GENERAL Ex.ARMY PH 

        

જન્ભ તાયીખ 

(DD.MM.YYYY-પોભેટભાું) 

 જન્ભ સ્થ:  

SATHI ID  લમપનલૃપિની તાયીખ: લમપનલૃપત 

લષ:  
૫૮/૬૨ 

GPF/CPF No.  ૫૦ લષ થમા તાયીખઃ 
PRAN No.  ૫૫ લષ થમા તાયીખઃ 

 વગડ-૧ વગડ-૨ વગડ-૩ રરમાકડ સ  

વુંલગષનુું 

નાભ(ૂરું  ) 

    

પનભિૂકની 

તાયીખ 

    

શાજય થમા 

તાયીખ  

    

પનભિૂક વભમના 

ગાય ધોયિની 

પલગતો 

    

વીધી બયતી/GPSC-

ફઢતી-એડ્શોક- 

ફોન્ડે્ડ્- કયાયીમ 

    

પ્રલયતા ક્રભાુંક      
રાુંફા ગાાની 

પનભિૂકનો આદેળ 

ક્રભાુંક અને તાયીખ 

    



(અજભામળી વભમ ૂિષ 

થમાનો અને રાુંફા 

ગાાનો શુકભ થમા 

તાયીખ) 

શારનુું પયજનુું 

સ્થ  

(વુંુિષ પલગતો 

વપશત)  

 

લતન/કામભી 

વયનાભુું  

(ોસ્ટર એડ્રવ) 

 

 
 

યીક્ષાની પલગતો ૂલષવેલા 

તારીભાન્ત  યીક્ષા 

ખાતાકીમ યીક્ષા ગજુયાતી/પશન્દી 

બાાની યીક્ષા 

વીવીવી પ્રવ 

યીક્ષા ાવ કમાષનો 

આદેળ ક્રભાુંક અને 

તાયીખ 

 

 

   

રીધેર તારીભનો વભમગાો તારીભ અુંગેની પલગતો 

   

   

   

   

   

શારનો ધાયિ કયરે શોદ્દો   

ગા

ય 

ધોય

િ 

વાતભા ગાય ુંચ 

ભજુફ 

 

છઠ્ઠા ગાય ુંચ ભજુફ 

(ગ્રેડ્ ે વપશત ) 
 

પપયમાદ/ક્ષપતના વભમનો શોદ્દો 

અને વાતભા ગાય ુંચ ભજુફ 

ગાય ધોયિ (જો પપયમાદ/ક્ષપત 

થમેર શોમ તો) 

 

ભેર ઉચ્ચતય ગાય ધોયિ કે ટીકુ 

કપભળન અુંતગષત ભુંજુય થમેર 

ઉ..ધો.ની પલગતો,આદેળ ક્રભાુંક  અને 

તાયીખ  

પ્રથભ પિતીમ તૃતીમ  

   

આગાભી ઇજાપાની તાયીખ  

પનલૃ

ત 

થમેર  

શોમ 

તો  

પનલૃપત વભમનો છેલ્રો 

ગાય  

 

પનલૃપતનો પ્રકાય   

ેન્ળન/કાભચરાઉ ેન્ળન 

ભેલતા શોમ તો તેની પલગતો 

(આદેળ ક્રભાુંક, તાયીખ તેભજ 

બથ્થા પલના અને બથ્થા 

 



વાથેની કુર યકભ) 

ભેર ગે્રજુ્યઇટીની 

પલગતો 

 

જ ેપતજોયીભાુંથી કાભચરાઉ 

ેન્ળન ભેલતા શોમ તેની પલગત  

 

કોઇ પપયમાદ થમેર શોમ તો તેની  

પલગતો 

 

અન્મ કોઇ પ્રકયિભાું થમેર પળક્ષાની 

પલગતો, આદેળ ક્રભાુંક અને તાયીખ 

તથાઅભરલાયીની (અભર ચારુ છે કે 

ૂિષ થમેર છે કે કેભ તેની) પલગતો 

તેભજ પળક્ષા કયનાય કચેયીનુું નાભ  

 

જ ેપયજના સ્થે ક્ષપત થમેર શોમ તે 

કચેયીના લડ્ાની પલગતો: નાભ, 

શોદ્દો,એડ્રવ, પોન નું.-ભો. નું.  વપશત 

તભાભ પલગતો(જો ક્ષપત થમેર શોમ તો) 

 

વેલાકાડ્ષ  પનબાલનાય કચેયીના 

લડ્ાનુું નાભ: 
વુંલગષ-શોદ્દો અને લગષ વુંકષની પલગતો(ભો.નું. અને 

કચેયીનો નું. ) 
   

 

 

 

 

 

ભૂ પનભિૂકથી શારની પનભિૂકની તાયીખ વુધીના પયજના વભમગાાની 

પલગતો 

વુંલગષ-શોદ્દા અને 

લગષની વુંુિષ 

પલગતો/જો 

લધાયાનો શલારો-

ચાજષ વુંબાેર 

શોમ તો તે 

વભમગાાનો 

શોદ્દો અને લગષ 

કચેયીનુું ૂરું  

નાભ 

કચેયીનુું 

ત્રવ્મલશાયનુું 

વયનાભુ 

(તારુકા-

પજલ્રા વપશત) 

કઇ 

તાયીખ

થી 

(શોદ્દો 

વુંબાે

ર છે)  

કઇ 

તાયીખ 

વુધી  

કાભગીયી

નો પ્રકાય  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

 

 

વેલા કાડ્ષ  યજૂ કયનાય કચેયીના લડ્ાની પલગત:  
 

સ્થ:       વશી:  

તાયીખ:       અપધકાયીનુું ૂરું  નાભ:  

શોદ્દો: 

કચેયીનુું નાભ: 
 

વુંકષ  નું.: 

 

વેલા કાડ્ષ  પ્રભાપિત કયનાય ખાતાના લડ્ાની કચેયીની પલગત:  

 

સ્થ:       વશી:  

તાયીખ:       અપધકાયીનુું ૂરું  નાભ:  

શોદ્દો: 

ખાતાનાલડ્ાની કચેયીનુું નાભ: 
 

વુંકષ  નું.: 

  



ખાતાના વર્ાની કચેરીન ું નામ: 
PH/ME&R/MS/FW/FDCA/ESIS/AYUSH/GMSCL/GMERS/PIU 

સેવાકાર્ડ 

ૂરું  નાભ (પ્રથભ 

અટક રખલી ) 

ગજુયાતી અને અુંગ્રજેી 

ફુંન્ને બાાભાું 

 Gender: M/F 

પતા/પતનુું ૂરું  

નાભ 

 તાજતેયનો 

પોટોગ્રાપ  

જો નાભભાું 

પેયપાય/વુધાયો  કયરે 

શોમ તો નલુ નાભ 

(જરૂયી આધાય વાથે) 

 

ઇ-ભેઇર 

એડ્રવ(કેપટરભાું) 
 

ભોફાઇર અને 

કચેયીનો નું. 

  

ળૈક્ષપિક રામકાત  

ગજુયાત ભેપડ્કર/ડે્ન્ટર/શોપભમોથી /આમુલેદ- 

કાઉપન્વર યજી. નું 

 

કેટેગયી      ST SC OBC-SEBC GENERAL Ex.ARMY PH 

        

જન્ભ તાયીખ 

(DD.MM.YYYY-પોભેટભાું) 

 જન્ભ સ્થ:   

SATHI ID  લમપનલૃપિની તાયીખ: લમપનલૃપત 

લષ:  
૫૮/૬૨ 

GPF/CPF No.  ૫૦ લષ થમા તાયીખઃ 
PRAN No.  ૫૫ લષ થમા તાયીખઃ 

 વગડ-૧ વગડ-૨ વગડ-૩ રરમાકડ સ  

વુંલગષનુું 

નાભ(ૂરું  ) 

    

પનભિૂકની 

તાયીખ 

    

શાજય થમા 

તાયીખ  

    

પનભિૂક વભમના 

ગાય ધોયિની 

પલગતો 

    

વીધી બયતી/GPSC-

ફઢતી-એડ્શોક- 

ફોન્ડે્ડ્- કયાયીમ 

    

પ્રલયતા ક્રભાુંક      
રાુંફા ગાાની 

પનભિૂકનો આદેળ 
    



ક્રભાુંક અને તાયીખ 

(અજભામળી વભમ ૂિષ 

થમાનો અને રાુંફા 

ગાાનો શુકભ થમા 

તાયીખ) 

શારનુું પયજનુું 

સ્થ  

(વુંુિષ પલગતો 

વપશત)  

 

લતન/કામભી 

વયનાભુું  

(ોસ્ટર એડ્રવ) 

 

 
 

યીક્ષાની પલગતો ૂલષવેલા 

તારીભાન્ત  યીક્ષા 

ખાતાકીમ યીક્ષા ગજુયાતી/પશન્દી 

બાાની યીક્ષા 

વીવીવી પ્રવ 

યીક્ષા ાવ કમાષનો 

આદેળ ક્રભાુંક અને 

તાયીખ 

 

 

   

રીધેર તારીભનો વભમગાો તારીભ અુંગેની પલગતો 

   

   

   

   

   

શારનો ધાયિ કયરે શોદ્દો   

ગા

ય 

ધોય

િ 

વાતભા ગાય ુંચ 

ભજુફ 

 

છઠ્ઠા ગાય ુંચ ભજુફ 

(ગ્રેડ્ ે વપશત ) 
 

પપયમાદ/ક્ષપતના વભમનો શોદ્દો 

અને વાતભા ગાય ુંચ ભજુફ 

ગાય ધોયિ (જો પપયમાદ/ક્ષપત 

થમેર શોમ તો) 

 

ભેર ઉચ્ચતય ગાય ધોયિ કે ટીકુ 

કપભળન અુંતગષત ભુંજુય થમેર 

ઉ..ધો.ની પલગતો, આદેળ ક્રભાુંક  અને 

તાયીખ  

પ્રથભ પિતીમ તૃતીમ  

   

આગાભી ઇજાપાની તાયીખ  

પનલૃ

ત 

થમેર  

શોમ 

તો  

પનલૃપત વભમનો છેલ્રો 

ગાય  

 

પનલૃપતનો પ્રકાય   

ેન્ળન/કાભચરાઉ ેન્ળન 

ભેલતા શોમ તો તેની પલગતો 

(આદેળ ક્રભાુંક, તાયીખ તેભજ 

 



બથ્થા પલના અને બથ્થા 

વાથેની કુર યકભ) 

ભેર ગે્રજુ્યઇટીની 

પલગતો 

 

જ ેપતજોયીભાુંથી કાભચરાઉ 

ેન્ળન ભેલતા શોમ તેની પલગત  

 

કોઇ પપયમાદ થમેર શોમ તો તેની  

પલગતો(કોઇ િ કચેયીભાું) 

 

અન્મ કોઇ પ્રકયિભાું થમેર પળક્ષાની 

પલગતો, આદેળ ક્રભાુંક અને તાયીખ 

તથા અભરલાયીની (અભર ચારુ છે કે 

ૂિષ થમેર છે કે કેભ તેની) પલગતો 

તેભજ પળક્ષા કયનાય કચેયીનુું નાભ  

 

જ ેપયજના સ્થે ક્ષપત થમેર શોમ તે 

કચેયીના લડ્ાની પલગતો: નાભ, 

શોદ્દો,એડ્રવ, પોન નું.-ભો. નું.  વપશત 

તભાભ પલગતો(જો ક્ષપત થમેર શોમ તો) 

 

વેલાકાડ્ષ  પનબાલનાય કચેયીના 

લડ્ાનુું નાભ: 
વુંલગષ-શોદ્દો અને લગષ વુંકષની પલગતો(ભો.નું. અને 

કચેયીનો નું. ) 
   

 

 

 

 

 

ભૂ પનભિૂકથી શારની પનભિૂકની તાયીખ વુધીના પયજના વભમગાાની 

પલગતો 

વુંલગષ-શોદ્દા અને 

લગષની વુંુિષ 

પલગતો/જો 

લધાયાનો શલારો-

ચાજષ વુંબાેર 

શોમ તો તે 

વભમગાાનો 

શોદ્દો અને લગષ 

કચેયીનુું ૂરું  

નાભ 

કચેયીનુું 

ત્રવ્મલશાયનુું 

વયનાભુ 

(તારુકા-

પજલ્રા વપશત) 

કઇ 

તાયીખ

થી 

(શોદ્દો 

વુંબાે

ર છે)  

કઇ 

તાયીખ 

વુધી  

કાભગીયી

નો પ્રકાય  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

 

 

વેલા કાડ્ષ  યજૂ કયનાય કચેયીના લડ્ાની પલગત:  
 

સ્થ:       વશી:  

તાયીખ:       અપધકાયીનુું ૂરું  નાભ:  

શોદ્દો: 

કચેયીનુું નાભ: 
 

વુંકષ  નું.: 

 

વેલા કાડ્ષ  પ્રભાપિત કયનાય ખાતાના લડ્ાની કચેયીની પલગત:  

 

સ્થ:       વશી:  

તાયીખ:       અપધકાયીનુું ૂરું  નાભ:  

શોદ્દો: 

ખાતાના લડ્ાની કચેયીનુું નાભ: 
 

વુંકષ  નું.: 


