અ.નં._______

અરજી ફોર્મ વિનામુલ્યે

આણંદ નગરપાલિકા, આણંદ
અરજી ફોર્મ
સફાઈ કર્મચારીની સીધી ભરતી ર્ાટેની જગ્યાન ંુ નાર્ :___________________________________
પ્રવત,

ઉર્ેદિારનો

ુ ય અવધકારીશ્રી,
મખ્

તાજેતર નો

આણંદ નગરપાલિકા,

પાસપોટમ સાઈઝ

ર્હાત્ર્ા ગાંધી ર્ાગમ ,

નો સહી કરે િ

સ્ટેશન રોડ, આણંદ ૩૮૮૦૦૧

૧.

ફોટો

ઉર્ેદિારન ંુ નાર્:- ____________________________________________________________
(પ્રથર્ અટક િખિી)

૨.

હાિન ંુ સરનામ:ંુ - _____________________________________________________________
_____________________________________________ પીન કોડ નંબર:- _______________

૩.

રહેઠાણ નો ફોન નં:-________________________ ર્ોબાઈિ નં:- ________________________

૪.

િીંગ(SEX) ( જે િાગ ુ પડત ંુ હોય ત્યા (√) ની વનશાની કરો)

૫.

જન્ર્ તારીખ:-______________________ દદિસ:-

૬.

જાવત (જે િાગ ુ પડત ંુ હોય ત્યાં (√) ની વનશાની કરો)
૧. અ.જા (

૭.

) ૨. અ.જ.જા (

) ૩. સા.શૈ.પ.િ (

ુ ુષ ( )
૧.પર
ર્ાસ:-

) ૪. સાર્ાન્ય (

૨. સ્ત્રી (

)

િષમ:) ૫. શા.ખો.ખા (

)

િૈિાદહક દરજ્જો (જે િાગ ુ પડત ંુ હોય ત્યાં (√) ની વનશાની કરો):
૧. પરલણત (

)

૨.અપરલણત (

)

૩.છુટાછે ડા (

)

ુ / વિધિા/ ત્યકતા (
૪. વિધર

)

૮.

ુ : _____________
બ્િડ ગ્રપ

૯.

આધારકાડમ નંબર :-

૧૦.

ુ બની ર્ાદહતી
જો અરજદાર આણંદ નગરપાલિકાના રોજર્દાર હેઠળના કર્મચારી હોય તો નીચે મજ
આપિી.
૧. કર્મચારીન ંુ નાર્ :- _______________________________________________________
૨. હોદ્દો :- ________________________________________________________________
૩. નોકરીર્ાં દાખિ થયાની તારીખ :- __________________________________________
૪. નોકરીનો કુ િ સર્યગાળો:- (૩૧/ ૦૩/ ૨૦૨૧ ની સ્સ્થવતએ)
િષમ :-

ર્ાસ :-

દદિસ :-
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૧૧.

ુ બની ર્ાદહતી આપિી.
ર્ાત ૃભાષા : જે ભાષાન ંુ જ્ઞાન ધરાિતા હોય તો નીચે મજ
ભાષાન ંુ નાર્

૧૨.

૧૩.

યોગ્ય ખાનાર્ાં (√) અથિા (×) વનશાની કરિી.

જો કોઈ પરીક્ષા
પાસ કરી હોય તો

િખી શકું

િાંચી શકું

બોિી શકું

શૈક્ષલણક િાયકાત:સંસ્થાન ંુ નાર્

પાસ કરે િ

પરીક્ષા પાસ કયામ ન ંુ િષમ

બોડમ / યવુ નિસીટી

પરીક્ષા

અને ર્ાસ

ર્ેળિેિ ટકા

પ્રયત્ન

ુ િ:અનભ
સંસ્થાન ંુ નાર્

કઈ તારીખ થી

ુ ી
કઈ તારીખ સધ

હોદ્દો અને કાર્નો પ્રકાર

લબડાણ કરે િ કાગળો:- (તર્ાર્ પ્રર્ાણપત્રો ની પ્રર્ાલણત નકિો જ સાર્ેિ કરિી)
ુ ાિા અરજી સાથે સાર્ેિ કયામ હોય તેની સાર્ે જ (√ ) ની વનશાની કરો.)
(જે પર
૧.

જન્ર્ નો દાખિો

(

)

૨.

શાળા છોડયાન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

(

)

૩.

પાસ કયામ ની ર્ાકમ શીટ

(

)

૪.

જાવતન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

(

)

૫.

અન્ય વિશેષ િાયકાત

(

)

૬

ુ િ અંગે ન ંુ પ્રર્ાણપત્ર
અનભ

(

)

(

)

પાસ કયામ ન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

કબુિાત નામું
આથી હું નીચે સહી કરનાર જણાવું છુ કે,અરજીર્ાં જણાિેિ તર્ાર્ વિગતો સંપ ૂણમપણે સાચી છે .અને આ અંગે કોઈ પ્રશ્ન
ઉપસ્સ્થત થાય તો ર્ારી ઉર્ેદિારી ગેરિાયક થશે અને જો વનર્ણુક પાર્ેિ હોઈશ તો તે રદ થિાને પાત્ર રહેશે.
સ્થળ:તારીખ:અરજદાર ની સહી :- ---------------------------નાર્ :- -----------------------------------------
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