.)
અર નો ન ૂનો :(નીચે દશાવેલ િનયત ન ૂના ુજબ જ અરપક ભરવાું રહ!શે.)
ઉમેદવાર! અર કર! લ જ&યા ું નામ :
ઉમેદવાર
ઉમેદવાર
નો ફોટો (2)

નો ફોટો (1)

સહ( :_________

ઉમેદવાર ની મા*હતી
1) ઉમેદવાર ું નામ : ,ી/,ીમતી : _______________________
(અટક)
અટક)

(નામ)
નામ)

______________
(િપતાુ ં નામ
નામ))

2) માતાું નામ:
નામ __________________________________________________________
3) જ1મતાર(ખ :

__/__/____(DD/MM/YYYY)ફૉમટ માં દશા વવી

4)Gender : 6ી / 7ુ8ુષ : ___________
5) હાલુ સરનાુ:ં ____________________________________________________________
તા;ુકો :____________<જ=લો
____________<જ=લો : _____________રા>ય
_____________રા>ય :___________િપનકોડ
___________િપનકોડ : __________
6) કાયમી સરનાું : __________________________________________________________
<જ=લો : _____________રા>ય
રા>ય :___________િપનકોડ
િપનકોડ:
તા;ુકો :____________<જ=લો
િપનકોડ _______
7) Bિત :

OPEN /

SC

/

ST

/

SEBC

8) Bિત Dમાણપ નંબર :_____________9) Bિત Dમાણપ તાર(ખ : ____________________
10) નાગ*રકતવ : _____________________________________________________________
11) મોબાઈલ :

12) સીસીસી

સ*ટJ*ફક!ટ નંબર : ______________ પાસ કર! લ સંKથા ું નામ : __________________

13) િવધવા : હા/
હા/ના
સ*ટJ નંબર : _____________________

સ*ટJ તાર(ખ : ______________________

Dમાણપ આપનાર સOાિધકાર( : __________________________________________
14) મા સૈિનક : હા/
હા/ ના
મા સૈિનક ઓળખપ નંબર : _____________________
મા સૈિનક ઓળખપ કાડ આપનાર સOાિધકાર( :______________________________
15) રમતગમત ના વધારા ના Sુણ મેળવવા લાયકાત ધરાવો છો.
છો. :

હા/
હા/ ના

રમત ું નામ : ________________રમત ું Kતર :_________
રમત માં ભાગ લીધેલ વષ: ___________________________
16)) શાર(*રક ર(તે અશUત ઉમેદવાર : હા / ના

Writer Required: Yes /No

17) શૈVWણક લાયકાત
પાસ કર! લ

Sુણ ના

પર(Vા

ટકા

Uલાસ

પાસ કયા

બોડ/XુિનવિસYટ(

ુ ં વષ

ુ ં નામ

રાજય

Zાયલ

સીટ નંબર

18 )*ડમાં
*ડમાંડ [ા\ટ નંબર : ____________________ તાર(ખ : ___________________
બઁક ના નામ

! ર(:
બાંહધ

:_____________________

^ુ ં ________________________ આથી ^ુ ં ખાતર(7 ૂવક Bહ!ર ક8ું _ં ક! ઉપર જણાવેલ

ુજબ િવગતો માર( Bણ ુજબ સાચી છે તેમજ િશVણ િવભાગ ના ઠરાવોમાં દશાવેલ જોગવાઈ અુસાર
^ુ ં લાયકાત ધરાaું _ં. જો તેમાં કોઈ પણ િવગત ખોટ( હશે તો તે bગે કડોદરા નગરપાWલકા નો િનણય

bિતમ રહ!શે. અને તે મને બંધનકતા રહ!શે. મે Bહ!રાત માં દશાવેલ બધાજ િનયમો અને શરતો વાંચી અને
સમ>યા છે . તેમજ આ કસોટ( ના િનયમો મને બંધનકતા અને કc ૂલ મંdૂર છે .
Wબડાણ: 1)

તાર(ખ:
Kથળ:

ઉમેદવારની સહ(: _____________________

