
અર� નો ન�નૂો અર� નો ન�નૂો અર� નો ન�નૂો અર� નો ન�નૂો     

અર� કર
લ જયા �ુ ંનામ :   ___________________________________________________    

  

 

            

            

 

સહ� :_________ 

 

ઉમેદવાર ની મા�હતી 

1) ઉમેદવાર �ુ ંનામઉમેદવાર �ુ ંનામઉમેદવાર �ુ ંનામઉમેદવાર �ુ ંનામ  :  "ી/"ીમતી : _________________________________________________ 
        ((((અટકઅટકઅટકઅટક))))        ((((નામનામનામનામ))))                                                        ((((િપતાિપતાિપતાિપતા////પિત પિત પિત પિત �ુ ંનામ�ુ ંનામ�ુ ંનામ�ુ ંનામ))))                    

2) માતા�ુ ંનામમાતા�ુ ંનામમાતા�ુ ંનામમાતા�ુ ંનામ :  _______________________________________________________________ 

3) જ*મતાર�ખજ*મતાર�ખજ*મતાર�ખજ*મતાર�ખ :   _____/_____/_________ (DD/MM/YYYY) ફૉમ.ટ મા ંદશા.વવી 

4) Gender :  1ી / 23ુુષ : _________________ 5555))))  વૈવવૈૈવૈવા�હક દર7જોવા�હક દર7જોવા�હક દર7જોવા�હક દર7જો : _____________________ 

 

6) મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    :::: 

 

7) હાલ� ુસરના�ુંહાલ� ુસરના�ુંહાલ� ુસરના�ુંહાલ� ુસરના�ુ:ં _______________________________________________________________ 

તા<કુોતા<કુોતા<કુોતા<કુો    ::::________________________________________________                =જ>લો =જ>લો =જ>લો =જ>લો : : : : ____________________________________________________            રા?ય રા?ય રા?ય રા?ય ::::____________________________________________        િપનકોડિપનકોડિપનકોડિપનકોડ : __________ 

8) કાયમી સરના�ુંકાયમી સરના�ુંકાયમી સરના�ુંકાયમી સરના�ુ ં : _____________________________________________________________ 

તા<કુોતા<કુોતા<કુોતા<કુો :____________   =જ>લો=જ>લો=જ>લો=જ>લો : _____________  રા?યરા?યરા?યરા?ય :___________ િપનકોડિપનકોડિપનકોડિપનકોડ    : ____________ 

9) CિતCિતCિતCિત :    OPEN  /  SC /  ST  /  SEBC  

10) �Eમીલયેર સટF �Eમીલયેર સટF �Eમીલયેર સટF �Eમીલયેર સટF નબંરનબંરનબંરનબંર    તથા તથા તથા તથા  સટF સટF સટF સટF કઢાકઢાકઢાકઢાIયા Iયા Iયા Iયા તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:______________________________________ 

11) Cિત�ુ ંJમાણપL Cિત�ુ ંJમાણપL Cિત�ુ ંJમાણપL Cિત�ુ ંJમાણપL નબંરનબંરનબંરનબંર    તથા JમાણપL તથા JમાણપL તથા JમાણપL તથા JમાણપL કઢાકઢાકઢાકઢાIયા Iયા Iયા Iયા તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ    :_______________________________ 

          

 

ઉમેદવાર 

નો ફોટો (2) 

 

ઉમેદવાર 

નો ફોટો (1) 

 



12) નાગ�રકતવનાગ�રકતવનાગ�રકતવનાગ�રકતવ : ________________________________________________________________ 

13131313)))) િવધવા િવધવા િવધવા િવધવા : : : : હાહાહાહા////નાનાનાના    :  :  :  :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

14141414) મા� સૈિનક મા� સૈિનક મા� સૈિનક મા� સૈિનક : : : : હાહાહાહા/ / / / ના ના ના ના ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

15151515) ) ) ) શાર��રક ર�તે અશOત ઉમેદવારશાર��રક ર�તે અશOત ઉમેદવારશાર��રક ર�તે અશOત ઉમેદવારશાર��રક ર�તે અશOત ઉમેદવાર::::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

16)    શૈશૈશૈશૈPQણક લાયકાત PQણક લાયકાત PQણક લાયકાત PQણક લાયકાત : : : : _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

17171717) અ�ભુવની અ�ભુવની અ�ભુવની અ�ભુવની િવગતિવગતિવગતિવગત    ::::    ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________         

___________________________________________________________________________________ 

18181818) નગરપાQલકામા ં ફરજ બCવતા હોય તો નગરપાQલકા�ુ ં નામ અને જોડાયા તાર�ખનગરપાQલકામા ં ફરજ બCવતા હોય તો નગરપાQલકા�ુ ં નામ અને જોડાયા તાર�ખનગરપાQલકામા ં ફરજ બCવતા હોય તો નગરપાQલકા�ુ ં નામ અને જોડાયા તાર�ખનગરપાQલકામા ં ફરજ બCવતા હોય તો નગરપાQલકા�ુ ં નામ અને જોડાયા તાર�ખ: : : : 
_____________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________     

    

બાહં
ધર�બાહં
ધર�બાહં
ધર�બાહં
ધર�: 

Sુ ં ________________________________________________________ આથી ખાતર�2વૂ.ક Cહ
ર 

ક3ંુ U ંક
 ઉપર જણાવેલ �જુબ િવગતો માર� Cણ �જુબ સાચી અને ખર� છે.  જો તેમા ંકોઈ પણ િવગત 

ખોટ� હશે તો તે Yગે સ2ંણૂ. જવાબદાર� માર� રહ
શે અને તે Yગ ેમાર� અર� નામZૂંર કરવાની તમામ 

સ[ા નગરપાQલકા ને આ2ુ ંU \ની Sુ ંલQેખત બાહં
ધર� આ2ુ ંU.ં તથા મને ભરતી Yગનેા િનયમો ક]લુ 

અને મZૂંર છે  

 

તાર�ખ:       ઉમેદવારની સહ�: _____________________ 

^થળ: 

Qબડાણ: 1) 

 2) 

 3) 

        4) 

 5) 


