
અરજી ફોર્મ વિનાર્લુ્ય ે

પાલનપરુ નગરપાવલકા પાલનપરુ 
ક્લાકમ નુું અરજી ફોર્મ 

 

 

 

 

પ્રવિ, 
સભ્ય સવિિશ્રી,  
પસુંદગી સવર્વિ અને  
િીફ ઓફફસર 
પાલનપુર નગરપાવલકા 

 

ફાયર ર્ેન કર્ ડ્રાઇિરની જગ્યા પર વનર્ણુંક આપિા અુંગેની ઉર્ેદિાર િરીકેની અરજી.  
 

ઉર્ેદિારનુું નાર્ :-................................................................... 

હાલનુું સરનાર્ુું :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જન્ ર્ િારી  :-.................................ઉંર્ર/િર્મ...........................ર્ોબાઇલ નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / પેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગરી....................... 

ર્ારી શૈક્ષવિક અને અન્ ય લાયકાિ નીિે ર્ુજબ ેે.  

શકૈ્ષવિક લાયકાિ પરીક્ષા પાસ કયામનુું િર્મ બોર્મ/યવુન.નુું નાર્  ટકા/ગ્રરે્ 
ધોરિ - ૧ર (એિ.એસ.સી.)    

સ્ નાિક    

અનુસ્ નાિક     

    

    

    

    

    

 

અરજી ફીની વિગિ:- ફર્ર્ાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું......................િા............. 

િાજેિરનો રુંગીન 

પાસપોટમ સાઇઝનો ફોટો 



બાુંહધેરી 
 આથી હુું .................................... ગાર્...................... િાલુકો................. 

જીલ્લો.............  ાિરી આપુું ેુું  કે ઉપર જિાિલે િર્ાર્ હકીકિો ર્ારી ઉત્તર્ જાિ ર્ુજબ સાિી અને  રી 

ેે ઉપરોક્િ ર્ાવહિી જો  ોટી જિાશે િો ર્ારી ઉર્ેદિારી આપોઆપ રદ ગિાશે. 

       

 િારી .:-            

          ઉર્દેિારની સહી 
 
 
 

વબર્ાિની વિગિઃ-  
(૧) શાળા ેોડ્યાનુું પ્રર્ાિપત્ર  
(૨) ધોરિ-૧૨ ની ર્ાકમશીટ  
(૩) સ્નાિકની ર્ાકમશીટ  
(૪) ર્ીગ્રી પ્રર્ાિપત્રની નકલ.  
(૫) જાવિનો દા લો 
(૬) સી.સી.સી. પાસ પ્રર્ાિપત્ર 

 

 

 

  



અરજી ફોર્મ વિનાર્લુ્ય ે

પાલનપરુ નગરપાવલકા પાલનપરુ 
નાયબ વહસાબનીશ નુું અરજી ફોર્મ 

 

 

 

 

પ્રવિ, 
સભ્ય સવિિશ્રી,  
પસુંદગી સવર્વિ અને  
િીફ ઓફફસર 
પાલનપુર નગરપાવલકા 

 

ફાયર ર્ેન કર્ ડ્રાઇિરની જગ્યા પર વનર્ણુંક આપિા અુંગેની ઉર્ેદિાર િરીકેની અરજી.  
 

ઉર્ેદિારનુું નાર્ :-................................................................... 

હાલનુું સરનાર્ુું :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જન્ ર્િારી :-.................................ઉંર્ર/િર્મ............................ ર્ોબાઇલ નું.......................... 

જાવિ:-........................... જ્ઞાવિ / પેટા જ્ઞાવિ :-..................................... કેટેગરી....................... 

ર્ારી શૈક્ષવિક અને અન્ ય લાયકાિ નીિે ર્ુજબ ેે.  

શકૈ્ષવિક લાયકાિ પરીક્ષા પાસ કયામનુું િર્મ બોર્મ/યવુન.નુું નાર્  ટકા/ગ્રરે્ 
ધોરિ - ૧ર (એિ.એસ.સી.)    

સ્ નાિક (જાહેરાિર્ાું દશામવ્યા ર્ુજબ)    

અનુસ્ નાિક (જાહેરાિર્ાું દશામવ્યા ર્ુજબ)    

    

    

    

    

    

 

અરજી ફીની વિગિ:- ફર્ર્ાન્ર્ ડ્રાફ્ટ નું......................િા............. 

િાજેિરનો રુંગીન 

પાસપોટમ સાઇઝનો ફોટો 



બાુંહધેરી 
 આથી હુું .................................... ગાર્...................... િાલુકો................. 

જીલ્લો.............  ાિરી આપુું ેુું  કે ઉપર જિાિલે િર્ાર્ હકીકિો ર્ારી ઉત્તર્ જાિ ર્ુજબ સાિી અને  રી 

ેે ઉપરોક્િ ર્ાવહિી જો  ોટી જિાશે િો ર્ારી ઉર્ેદિારી આપોઆપ રદ ગિાશે. 

       

 િારી .:-          

 ઉર્દેિારની સહી 
 

વબર્ાિની વિગિઃ-  
(૧) શાળા ેોડ્યાનુું પ્રર્ાિપત્ર  
(૨) ધોરિ-૧૨ ની ર્ાકમશીટ  
(૩) સ્નાિકની ર્ાકમશીટ  
(૪) ર્ીગ્રી પ્રર્ાિપત્રની નકલ.  
(૫) જાવિનો દા લો  
(૬) અનુભિના પ્રર્ાિપત્રો 
(૭) સી.સી.સી. પાસ પ્રર્ાિપત્ર 

 


