
 

 

નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા,તા.જી. નવસારી  

જાહરેાત 
 નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સવેાના કમમચારીઓની ભરતી માટ ેગજુરાત સરકાર, શહરેી વવકાસ અન ેશહરેી ગહૃવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયલે જનયાઓ માટ ેલાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ 

તા.29-01-2022 સધુીમાાં અરજી કરવાની રહશે ે ઉમદેવારો માટનેી શકૈ્ષવણક લાયકાતના ધોરણો આ સાથ ેસામલે છે. જે મજુબની યોનયતા ધરાવતા 

ઉમદેવારોએ અરજી કરવાની રહશે.ે વધ ુવવગત માટ ેનગરપાવલકા કચરેીની મહકેમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહશેે. 

 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
 

1. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટેની અરજી જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ વિવસ સુધીમાાં ચીફ ઓવફસરશ્રી, નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી ર ખાતે ફક્ત રજીસ્ટર  

 પોસ્ટ અથવા  સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહશે. 

2. અરજિાર ેઅરજી સાથે તાજતેરમાાં પડાવેલ પાસપોટટ  સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્વપ્રમાવણત નકલ રજુ કરવાની 

રહેશે. અનામત વગટના ઉમેિવાર ેજાવત અાંગેનુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશે. 

3. ઉપરોક્ત તમામ જગ્યાઓ માટે અરજી સાથે વિનઅનામત વગટના અરજિાર ેરૂ.૫૦૦/- નો વડમાન્ડ ડર ાફ્ટ, ચીફ ઓવફસરશ્રી,નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકાના 

નામથી  મોકલવાની રહેશે. અનુસૂવચત જાવત, અનુસુવચત જન જાવત તથા શૈક્ષવણક પછાતવગટના તથા આવથટક નિળા વગટના ઉમેિવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની 

રહેશે નહી ાં. 

4. અનામત જાવતના ઉમેિવાર ેતેની જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અનુ.જન જાવત,સા.શૈ.પ. તથા આવથટક રીત ેનિળા વગટ(EWS/વિ.અ.વ) અાંગેનુાં ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા 

નક્કી કરાયેલ નમુના મજુિનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે.તેમજ  સા.શૈ.પ.વગટના ઉમેિવારોએ 

રાજય સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-ક્રીમીલેયર સવટટફીકેટ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખથી ત્રણ વર્ટ અગાઉ  મેળવેલ હોય તેવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ 

થયેથી કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળશે. 

5. અરજી કવર ઉપર જ ેજગ્યા માટે અરજી કરલે હોય તે જગ્યાનુ નામ સ્પષ્ટ િશાટવવાનુાં રહેશે. 

6. વય મયાટિા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુિની રહેશે. તેમજ અનામત વગટના ઉમેિવારોને સરકારશ્રી ના વનયમ મજુિ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાત્ર થશે.  અરજી 

સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયાટિા તથા વનયત અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

7. િરકે જગ્યા માટે ઉમેિવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

8. એક જ અરજીપત્રકમાાં એક કરતાાં વધુ જગ્યા માટે અરજી કરલે હશે તો અરજીપત્રક રિ ગણવામાાં આવશે. 

9. અરજીપત્રક નગરપાવલકાની મહેકમ શાખામાાંથી રૂિરૂમાાં/નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકાની વેિસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in  પર થી ફોમટ 

ડાઉનલોડ કરી  શકાશે. 

10. અધૂરી ફી, સમય મયાટિા િાિ મળેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહી ાં અને આ અાંગે કોઈ પત્ર વ્યવહાર કરવામાાં આવશે નહી ાં.  

11. આ જાહેરાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રવક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફેરફાર કરવાની કે સાંપૂણટ અથવા અાંશત: રિ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તેમ કરવાની તથા 

પસાંિગી કરવી કે ન કરવી તે અાંગે નગરપાવલકાનો સાંપૂણટ અિાવધત હક્ક/અવધકાર રહેશે.નગરપાવલકા આ માટે કોઈ કારણો આપવા માટે િાંધાયેલ રહેશે 

નવહ.જગ્યાઓની સાંખ્યા અાંિાવજત છે.જ ેફેરફારને પાત્ર રહેશે. 

12. અનામત વગટના ઉમેિવાર સામાન્ય જગ્યા પર અરજી કર ેછે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નવહ.અને સામાન્ય વગટના ઉમેિવાર તરીકેની શરતો લાગુ 

પડશે. 

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં નામ 

 

જનયાન

ીી 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત તથા વયમયામદા 
કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

સામાન્ય પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ નાયબ 

વહસાબનીશ 

 

૧ 3 (૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

((I) માન્ય યવુનવર્સમટી/ સાંસ્ત્થામાાંથી બચેલર ઓફ વબઝનશે 

એડમીનીસ્ત્રશેન અથવા બચેલર ઓફ કોમસમ અથવા બચેલર 

ઓફ સાયન્સ (મથેેમટેીક્સ/સ્ત્ટટેટેીક્સ) અથવા બેચલર ઓફ 

આર્ટસમ (સ્ત્ટટેટેીક્સ/ ઈકોનોમીક્સ/મથેમેટેીક્સ)ના સ્ત્નાતક 

અથવા તનેી સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરલે શકૈ્ષવણક લાયકાત 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(II)કોમ્પ્યટુરના બવેઝક નોલજે તથા સી.સી.સી. પરીક્ષા પાસનુાં 

કોઈપણ તાલીમી સાંસ્ત્થાનુાં પ્રમાણપર / માકમશીટ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 

(III) કોમ્પ્યુટર એક વવષય તરીક ેહોય તવેી લાયકાત સરકાર 

માન્ય યવુનવર્સમટી અથવા સાંસ્ત્થામાાંથી મળેવલે હોવાના 

પ્રમાણપરો ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા 

(IV)ધો.-૧૦ અન ેધો.-૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર વવષય સાથ ે

પાસ કરલે હોવાના પ્રમાણપરો ધરાવતા હોવા જોઈએ અરજી 

કરવાના તબક્ક ેઉમદેવાર આવુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ના હોય તો 

પણ,અરજી કરી શકાશ ેપરાંત ુવનમણાંક મળેવતા પહલેા ઉમદેવાર ે

આવુાં પ્રમાણપર અચકુ રજુ કરવાનુાં રહશે.ે,અન્યથા આવા 

ઉમદેવાર વનમણાંક મળેવ્યા બાદ અજમાયશી સમયગાળા 

દરમ્પયાન પાસ કરવાનુાં રહશે.ે  

(૪) વયમયામદા ૩૬ વષમથી વધ ુનહીં (નગરપાવલકાઓમાાં ફરજ 

બજાવતા કમમચારીન ેઉમર નો બાધ લાગ ુપડશ ેનહીં) 

 

૧ 

 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

http://www.navsarivijalporemunicipality.in/


 

13. માન્ય તમામ સાંવગટના ઉમેિવારોની સ્પધાટત્મક પરીક્ષા લેવામાાં આવશે.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવગ્િશમન સેવા દ્વારા વનયત કયાટ મજુિનો રહેશે.જ ે

અાંગેની જાણ માન્ય ઉમેિવારોને અલગથી કરવામાાં આવશે.  

14. સરકારશ્રીના નીવત અનુસાર વગટ-(૩) સાંવગટના કમટચારીઓની પ્રથમ વનમણુાંક ૫(પાાંચ) વર્ટના વફકસપગારથી કરવામાાં આવશે.વગટ-(૩) સાંવગટના કમટચારીઓનો 

કરારીય સમયગાળો પુણટ થયેથી તેઓના નગરપાવલકાના પ્રવતટમાન ધારાધોરણ અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાત્ર થશે. 

 
 
 

 

 જા.નાં.મહેકમ/                                              સભ્ય સવચવ પસાંદગી સવમવત અન ેચીફ ઓફફસર 

તા.         -૧૨-૨૦૨૧                                         નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા,   

 સ્ત્થળ.નવસારી વવજલપોર                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

  



 

નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા, નવસારી  

નાયબ વહસાબનીશનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓફફસર  

નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા 
 

 

નાયબ વહસાબનીશની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 
 

 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ..................................................................... 

હાલનુાં સરનામુાં  :-  ..................................................................... 
    ..................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વષમ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:-......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 
 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વષમ બોડમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રડે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનસુ્ત્નાતક     

CCC પરીક્ષા પાસ    

 

 
 

અરજી ફીની વવગત :- ફડમાન્ડ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 
 
 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો.................. ખાતરી 

આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી ઉમદેવારી 

આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
 

  

તારીખ :-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબડાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) ફડગ્રી પ્રમાણપરની નકલ 

(૫) જાવતનો દાખલો  

(૬) સામાવજક અન ેશકૈ્ષવણક પછાત વગમનુાં નોન ફક્રમીવલયરનુાં પ્રમાણપર   

(૭) આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહરેાતના તારીખ ેમાન્યતા પ્રા્ત પ્રમાણપર  

(૮) CCC પરીક્ષા પાસપ્રમાણપર    
 
  



 

નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા,તા.જી. નવસારી 

જાહરેાત 
 નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સવેાના કમમચારીઓની ભરતી માટ ેગજુરાત સરકાર, શહરેી વવકાસ અન ેશહરેી ગહૃવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયલે જનયાઓ માટ ેલાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ 

તા.29-01-2022 સધુીમાાં અરજી કરવાની રહશે ે ઉમદેવારો માટનેી શકૈ્ષવણક લાયકાતના ધોરણો આ સાથ ે સામલે છે. જે મજુબની યોનયતા ધરાવતા 

ઉમદેવારોએ અરજી કરવાની રહશે.ે વધ ુવવગત માટ ેનગરપાવલકા કચરેીની મહકેમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહશેે. 

 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
 

1. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટેની અરજી જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ વિવસ સુધીમાાં ચીફ ઓવફસરશ્રી, નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી વવજલપોર ખાતે 

ફક્ત રજીસ્ટર  પોસ્ટ અથવા  સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહશે. 

2. અરજિાર ેઅરજી સાથે તાજતેરમાાં પડાવેલ પાસપોટટ  સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્વપ્રમાવણત નકલ રજુ કરવાની 

રહેશે. અનામત વગટના ઉમેિવાર ેજાવત અાંગેનુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશે. 

3. ઉપરોક્ત તમામ જગ્યાઓ માટે અરજી સાથે વિનઅનામત વગટના અરજિાર ેરૂ.૫૦૦/- નો વડમાન્ડ ડર ાફ્ટ, ચીફ ઓવફસરશ્રી,નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકાના 

નામથી મોકલવાની રહેશે. અનુસૂવચત જાવત, અનુસુવચત જન જાવત તથા શૈક્ષવણક પછાતવગટના તથા આવથટક નિળા વગટના ઉમેિવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની 

રહેશે નહી ાં. 

4. અનામત જાવતના ઉમેિવાર ેતેની જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અનુ.જન જાવત,સા.શૈ.પ. તથા આવથટક રીત ેનિળા વગટ(EWS/વિ.અ.વ) અાંગેનુાં ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા 

નક્કી કરાયેલ નમુના મજુિનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે.તેમજ  સા.શૈ.પ.વગટના ઉમેિવારોએ 

રાજય સરકારની નોકરી માટે કઢાવેલ નોન-ક્રીમીલેયર સવટટફીકેટ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખથી ત્રણ વર્ટ અગાઉ  મેળવેલ હોય તેવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ 

થયેથી કેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળશે. 

5. અરજી કવર ઉપર જ ેજગ્યા માટે અરજી કરલે હોય તે જગ્યાનુ નામ સ્પષ્ટ િશાટવવાનુાં રહેશે. 

6. વય મયાટિા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુિની રહેશે. તેમજ અનામત વગટના ઉમેિવારોને સરકારશ્રી ના વનયમ મજુિ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાત્ર થશે.  અરજી 

સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયાટિા તથા વનયત અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

7. િરકે જગ્યા માટે ઉમેિવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

8. એક જ અરજીપત્રકમાાં એક કરતાાં વધુ જગ્યા માટે અરજી કરલે હશે તો અરજીપત્રક રિ ગણવામાાં આવશે. 

9. અરજીપત્રક નગરપાવલકાની મહેકમ શાખામાાંથી રૂિરૂમાાં/નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકાની વેિસાઈટ www.bharuchnagarpalika.com પર થી ફોમટ 

ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 

10. અધૂરી ફી, સમય મયાટિા િાિ મળેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહી ાં અને આ અાંગે કોઈ પત્ર વ્યવહાર કરવામાાં આવશે નહી ાં.  

11. આ જાહેરાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રવક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફેરફાર કરવાની કે સાંપૂણટ અથવા અાંશત: રિ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તેમ કરવાની તથા 

પસાંિગી કરવી કે ન કરવી તે અાંગે નગરપાવલકાનો સાંપૂણટ અિાવધત હક્ક/અવધકાર રહેશે.નગરપાવલકા આ માટે કોઈ કારણો આપવા માટે િાંધાયેલ રહેશે 

નવહ.જગ્યાઓની સાંખ્યા અાંિાવજત છે.જ ેફેરફારને પાત્ર રહેશે. 

12. અનામત વગટના ઉમેિવાર સામાન્ય જગ્યા પર અરજી કર ેછે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નવહ.અને સામાન્ય વગટના ઉમેિવાર તરીકેની શરતો લાગુ 

પડશે. 

13. માન્ય તમામ સાંવગટના ઉમેિવારોની સ્પધાટત્મક પરીક્ષા લેવામાાં આવશે.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવગ્િશમન સેવા દ્વારા વનયત કયાટ મજુિનો રહેશે.જ ે

અાંગેની જાણ માન્ય ઉમેિવારોને અલગથી કરવામાાં આવશે.  

14. સરકારશ્રીના નીવત અનુસાર વગટ-(૩) સાંવગટના કમટચારીઓની પ્રથમ વનમણુાંક ૫(પાાંચ) વર્ટના વફકસપગારથી કરવામાાં આવશે.વગટ-(૩) સાંવગટના કમટચારીઓનો 

કરારીય સમયગાળો પુણટ થયેથી તેઓના નગરપાવલકાના પ્રવતટમાન ધારાધોરણ અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાત્ર થશે. 
 

 જા.નાં.મહેકમ/૧૦૪૭                                    સભ્ય સવચવ પસાંદગી સવમવત અન ેચીફ ઓફફસર 

તા.     -૧૨-૨૦૨૧                                       નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા,   

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં નામ 

 

જનયાન

ીી 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત તથા વયમયામદા 
કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

સામાન્ય પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ કલાકમ 

 

૧ ૩ (૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

(I) માન્ય યવુનવર્સમટીમાાંથી સ્ત્નાતક અથવા તનેી સમકક્ષ સરકાર ે

માન્ય કરલે શકૈ્ષવણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(II)   કોમ્પ્યુટરના બવેઝક નોલજે તથા સી.સી.સી. પરીક્ષા 

પાસનુાં કોઈપણ તાલીમી સાંસ્ત્થાનુાં પ્રમાણપર/માકમશીટ ધરાવતા 

હોવા જોઈએ. 

(III) કોમ્પ્યટુર એક વવષય તરીક ેહોય તવેી લાયકાત સરકાર 

માન્ય યવુનવર્સમટી અથવા સાંસ્ત્થામાાંથી મળેવલે હોવાના 

પ્રમાણપરો ધરાવતા હોવા જોઈએ.અથવા 

(IV) ધો.-૧૦ અન ેધો.-૧૨ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર વવષય સાથ ે

પાસ કરલે હોવાના પ્રમાણપરો ધરાવતા હોવા જોઈએ અરજી 

કરવાના તબક્ક ેઉમદેવાર આવુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ના હોય તો 

પણ, અરજી કરી શકાશ ેપરાંતુ વનમણાંક મળેવતા પહલેા ઉમદેવારે 

આવુાં પ્રમાણપર અચકુ રજુ કરવાનુાં રહશે.ે, અન્યથા આવા 

ઉમદેવાર વનમણાંક મળેવવાપાર ઠરશ ેનહીં.  

(૪) વયમયામદા ૩૬ વષમથી વધ ુનહીં (નગરપાવલકાઓમાાં ફરજ 

બજાવતા કમમચારીન ેઉમર નો બાધ લાગ ુપડશ ેનહીં) 

 

૧ 

 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા, નવસારી  

કલાકમનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓફફસર  

નવસારી વવજલપોર નગરપાવલકા 
 

 

કલાકમની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 
 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ..................................................................... 

હાલનુાં સરનામુાં  :-  ..................................................................... 
    ..................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વષમ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:-......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 
 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વષમ બોડમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રડે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનસુ્ત્નાતક     

CCC પરીક્ષા પાસ    

 

 
 

અરજી ફીની વવગત :- ફડમાન્ડ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 
 
 
 
 
 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો.................. ખાતરી 

આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી ઉમદેવારી 

આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
 

  

તારીખ :-           ઉમદેવારની સહી  
 
 

વબડાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) ફડગ્રી પ્રમાણપરની નકલ 

(૫) જાવતનો દાખલો  

(૬) સામાવજક અન ેશકૈ્ષવણક પછાત વગમનુાં નોન ફક્રમીવલયરનુાં પ્રમાણપર   

(૭) આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહરેાતના તારીખ ેમાન્યતા પ્રા્ત પ્રમાણપર  

(૮) CCC પરીક્ષા પાસપ્રમાણપર    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


