અર પ ક

િત,
મે.

(નમુનો ’ક’)

અરજદારનો

(જુ ઓ િનયમ-૪)

ફોટો

લા કમા ડ ટ ી ,

હોમગાડઝ,
જી.
હુ જાહેર ક
થવાની ઈ છા રાખુ

કે, હુ ં ભારતનો નાગિરક

, અને હ.ુ ં ............................................................................................માટે નાં ગૃહરક્ષકદળના સ ય તરીકે દાખલ

.

(૧)

પુરુ નામ

(૨)

િપતા/પિતનુ ં નામ

(૩)

સરનામુ ં (રહેઠાણ)

(૪)

ટે લીફોન નંબર (રહેઠાણ)
મોબાઇલ નંબરઃ

(૫)

શૈક્ષિણક લાયકાત
(લીધેલ ડીગ્રી અથવા પસાર કરે લી પરીક્ષા
(ખાસ)

લાયકાત

મ કે પરદે શી ભાષાઓનુ ં

જ્ઞાન, કો યુટર, ટે નોગ્રાફી અથવા ટાઇિપંગનો
િનદશ કરવો.
(૬)

જ મ તારીખઃ

(૭)

જ મ થળ (શહેર)
દે શ અથવા િજ લો

(૮)

રાિ ટ્રયતા

(૯)

લડાઇ

અંગેની

સેવાઓની

અથવા

લ કરી

અથવા નાવીકની તાલીમની અથવા કોઇપણ
પ્રાથિમક

મદદ

અંગેની

અથવા

એ યુલ સકારની તાલીમની િવગતો.
(૧૦)

યવસાય/ધંધો

(૧૧)

આધારકાડર્ નંબરઃ

(૧૨)

બે કનુ ં નામ,શાખા,

IFSC Code
(૧૩)

ખાતા નંબર

(૧૪)

ભાષાની જાણકારી
(વાંચતા/લખતા/બોલતા)

અહ સંબિં ધત િવ તાર/ જ લા ંુ નામ જણાવ .ંુ .

નીચેનાં પ નોનાં જવાબ તેમની સામે આપવાઃ૧.

તમે હિથયાર નુ ં લાયસ સ ધરાવો છો? લાયસ સ નંબર
હિથયારનુ ં લાયસ સ ધરાવતા હો તો હિથયારનુ ં વણર્ન આપવુ,ં

૨.

અિગ્નઅ

(ફાયર આમર્) નો ઉપયોગ કરવાની તમે કોઇપણ

તાલીમ લીધી છે ?
૩.

તમે કોઇપણ મોટરવાહનનાં માિલક છો ? જો હા, તો તેની િવગત

૪.

ડ્રાઇવીંગ લાયસ સ નંબર, LMV/HMV

૪(એ)

Valid up to:

૫.

કોઇપણ ગુ હા માટે યાયાલયે તમને કદીપણ દોિષત ઠરા યા
છે .? જો તેમ હોય તો ગુ હાની અને સજાની પ ૂરે પુરી િવગતો
જણાવવી.

પ ર છે દ
હુ સમજુ

ં કે.-

(૧)

કટોકટીની પિરિ થિતમાં ગમે તે વખતે ગમે તેટલી મુદત માટે અને ગુજરાત રા યમાં ગમે તે િવભાગમાં મને બોલાવવામાં આવશે.

(૨)

મારા વિર ટ અમલદારોના હક
ુ મો અનુસાર તાલીમ લેવાને અને પરે ડમાં હાજર રહેવાને હ,ુ જવાબદાર ગણાઈશ.

(૩)

મારે નીચેની પ્રતીજ્ઞા લેવી પડશે, એટલે કેઃ’’હ.ુ ..................................................................................................................................................................................................................રહેવાસી

મો ..........................................................................................................................................................પ્રતીજ્ઞા પ ૂવર્ક અને વફાદારીથી જાહેર કરુ
આપુ

અને ખાતરી

કે હ,ુ ં ગૃહરક્ષક દળનાં સ ય તરીકે કોઇ પણ જાતની તરફેણ અથવા લાગણી, અદે ખાઇ, ષ
ે અથવા કોમી કે રાજકીય પક્ષપાત રાખ્યા િસવાય, ગુજરાત સરકારની

સારી રીતે અને સ ચાઇપ ૂવર્ક સેવા બજાવીશ. મારી ઉ મ શિક્ત વડે શાંતીનુ ં રક્ષણ કરવા માટે , માલિમલકતની સુરિક્ષતતા માટે અને

જનતાની સલામતી માટે મને

સોપેલા કાય અને ફરજોનુ ં પાલન કરીશ અને મારી ઉ મ બુિ ધ અને જ્ઞાન વડે કાયદા પ્રમાણે વફાદારીથી સદરહુ સ ય તરીકેની સઘળી ફરજો બજાવીશ અને સરકારે
અથવા મારા વિર ટ અમલદારોએ સોપેલી મારી ફરજોમાં કોમી અથવા રાજકીય પક્ષપાતની દખલગીરી થવા દઇશ નહી.
(૪)

હુ ં સામા ય રીતે. કોઇપણ િવ તારમાં ફરજ બજાવવા માટે જવાબદાર રહીશ.
હુ ં જાહેર કરુ

કે ઉપરની િવગતો ખરી છે .

તારીખ..................................
થળઃ-.................................

અહ સંબિં ધત િવ તાર ંુ નામ જણાવ .ંુ

(સહી)
(પ ૂરુ નામ)

૩
ઓછામાં ઓછા

ણ વષથી તમને

તે ઓળખતા હોય તેવા

ચા હોદા ધરાવતા બે

હૃ થોએ સહ કરલા ચાર યનાં

માણપ ો નીચેની જ યામાં

લખવાઃ૧..............................................................................................................
..............................................................................................................
પ્રમાણપત્ર આપનાર યિક્તની પ ૂરી સહી.
સરનામુ.ં ................................................................................................
ટે લીફોન/મોબાઇલ નંબર (જો કોઇ પણ હોય તો તે ).....................................

૨.......................................................................................................
..............................................................................................................
પ્રમાણપત્ર આપનાર યિક્તની પ ૂરી સહી.
સરનામુ.ં ................................................................................................
ટે લીફોન/મોબાઇલ નંબર (જો કોઇ પણ હોય તો તે ).....................................

મા લક અથવા ઉપર અિધકાર એ આપવા ંુ
હુ ં પ્રમાણપત્ર આપુ ં

ં કે , હાલ........................તરીકે નોકરી કરતા

માણપ

ી...............................................................................સવારનાં

અગર સાંજનાં સમય દરિમયાન ગૃહરક્ષક દળની તાલીમ લે તે માટે હુ ં કોઇપણ વાંધો ઉઠાવીશ નહી તેમજ પિર છે દ (૧) માં ઠરા યા મુજબ કોઇપણ
વખતે અને કોઇપણ મુદત માટે તા કાલીક કટોકટીનાં પ્રસંગ અંગેની ફરજ માટે હુ ં તેમને

ટા કરીશ.

સહી..............................................................
પ ૂરુ નામ..........................................................
માિલક અથવા ઉપરી અિધકારી(હોદો), ...........................................
સંપ ૂણર્ સરનામુઃ................................... ......................................
................................... .....................................
ટે લીફોન/મોબાઇલ નંબર........................................................
તાર ખઃ-.............................................
થળઃ-................................................

-------------

