
 

જુનાગઢ મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન  
’’સ્વામી નવવેકાનદં ભવન’’, આઝાદ ચોક, જુનાગઢ – ૩૬ર૦૦૧  

ફોન ન.ં૦ર૮પ-ર૬રર૦૮૯, ફેકિ ન.ં૦ર૮પ-ર૬પ૧પ૧૦,  

ઇ-મેઇલ - municipalcorporationjund@yahoo.co.in 

અરજી કરવાનુ ંનનયત ફોમમ 
જગ્યાનુ ંનામ : - ચચફ ફાયર ઓફફિર 

પ્રનત,  

માન.કનમશનરશ્રી,  
મહાનગરપાચલકા કચેરી, સ્વાનમ નવવેકાનદં ભવન,  

આઝાદ ચોક, જુનાગઢ - ૩૬ર૦૦૧ 

નવષય : - ચચફ ફાયર ઓફફિરની નનમણ  કં માટે ઉમેદવારી નોંધાવા માટેની અરજી 

ઉમેદવારનુ ંપરુૂ નામ  
(S.S.C.E. િટીફીકેટ અનિુાર) 
(પ્રથમ અટક લખવાની રહશેે.) 

અટક નામ નપતા 

નપતાનુ ંનામ   

માતાનુ ંનામ    

રહણેાકંનુ ંિરનામુ ં(પીનકોડ િફહત)  
 
 

મોબાઇલ નબંર   

ઇ-મેઇલ એડ્રેિ    

જન્મ તારીખ  

(S.S.C.E. િટીફીકેટ અનિુાર) 
(દા.ત.DD/MM/YYYY ફોમેટમા)ં 

 

અરજી સ્સ્વકારવાના છેલ્લા ફદવિે 
ઉમર  

વષમ :  મફહના :  ફદવિ :  

નાગરીત્વ  
ચલિંગ (લાગ ુ પડતી કેટેગરીમા ં  √ 

માકમ કરવુ)ં 
પરુૂષ સ્ત્રી 

પરચણત / અપરચણત  
જો સ્ત્રી હોય તો નવધવા છે કે કેમ?  
(હા/ના) (લાગ ુપડતી કેટેગરીમા ં √ 

માકમ કરવુ)ં 

હા / ના પ્રમાણપત્ર આપનાર અનધકારીનુ ં
નામ: 

પ્રમાણપત્ર નબંર: પ્રમાણપત્ર તારીખ: 

જાતી (લાગ ુ પડતી કેટેગરીમા ં  √ 

માકમ કરવુ)ં 
જનરલ અન.ુજાનત અન.ુજનજાનત એિ.ઇ.બી.િી. ઇ.ડબલ્ય.ુએિ. 

જાનત પ્રમાણપત્ર નબંર અને તારીખ   પ્રમાણપત્ર કયા રાજયમાથંી કાઢેલ છે? : 
નોન ફિમીલેયર પ્રમાણપત્ર નબંર 
અને તારીખ  

 પ્રમાણપત્ર આપનાર િત્તાનધકારી: 

ઇ.ડબલ્ય.ુએિ. પ્રમાણપત્ર નબંર 
અને તારીખ 

 પ્રમાણપત્ર આપનાર િત્તાનધકારી: 

શુ ં તમે રમતગમતના વધારાના 
ગણુ મેળવવા લાયકાત ધરાવો છો 
? હા/ના (લાગ ુપડતી કેટેગરીમા ં √ 

માકમ કરવુ)ં 

હા / ના જો હા તો રમતનુ ંસ્તર: રમતનુ ંનામ:  ભાગ લીધાનુ ંવષમ:  

રમતનુ ં પ્રમાણપત્ર આપનાર 
ફેડરેશન/િત્તાનધકારી 

 

અહી તાજેતરનો 
પાિપોટમ 

િાઇઝનો ફોટો 
ચોટાડવો 

mailto:municipalcorporationjund@yahoo.co.in


આપ હાલમા ંરાજય િરકારમા ંફરજ 
બજાવતા હોય તો િેવામા ં જોડાયા 
તારીખ  

 ખાતાનુ ંનામ અને િરનામુ:ં  

શૈક્ષચણક અને ટેકનીકલ  લાયકાત : -  
શૈક્ષચણક/ટેકનીકલ લાયકાત કરેલ કોષમની 

નવગત  
કોલેજનુ ંનામ  બોડમ/યનુન. નુ ંનામ  પરીક્ષા પાિ 

કયામનુ ંવષમ 
મેળવેલ 
ટકાવારી  

ગ્રેજયએુટ/િમકક્ષ  
 

 

     

અનસુ્નાતક 

 

 

     

નેશનલ ફાયર િનવિિ કોલેજ 
(નાગપરુ)નો ફડવીઝનલ ફાયર 
ઓફફિરનો કોષમ પાિ અથવા 

     

નેશનલ ફાયર િનવિિ 
કોલેજ(નાગપરુ) નો ફાયર ફડપ્લોમા ં
કોષમ પાિ 

     

હવેી મોટર વ્હીકલ લાઇિન્િ નબંર 
અને તારીખ  

 વેલીડીટીની છેલ્લી તારીખ  

તરતા આવડે છે ?   
ઉંચાઇ (િે.મી.મા)ં    વજન (ફક.ગ્રા.મા)ં  
છાતી ફુલાવ્યા નવનાની (િે.મી.મા)ં 
(ફકત પરુૂષ ઉમેદવાર માટે જ) 

 ફુલાવીને (િે.મી.મા)ં  

બાહેંધરી 

આથી હુ ........................................................................ ગામ ....................... તાલકુો ...................... જીલ્લો 

.................. ખાતરી આપુ ંછં કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મજુબ િાચી અને ખરી છે. ઉપરોકત માફહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે.  

તારીખઃ – 

સ્થળઃ –  
ઉમદેવારની િહી ................................................. 

ચબડાણની નવગતઃ –  
(૧)  S.S.C.E. િટીફીકેટ / પ્રમાણપત્ર(જેમા ંજન્મતારીખ દશામવેલ હોય)ની પ્રમાચણત નકલ   
(ર) ગ્રેજયએુટની માકમશીટની પ્રમાચણત નકલ (જો િેમેસ્ટર હોય તો બધા િેમેસ્ટરની જોડવી)  
(૩)  ફડગ્રી પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ  
(૪)  નેશનલ ફાયર િનવિિ કોલેજ(નાગપરુ) નો ફડવીઝનલ ફાયર ઓફફિરનો કોષમ પાિ અથવા નેશનલ ફાયર િનવિિ કોલેજ(નાગપરુ) નો 

ફાયર ફડપ્લોમા ંકોષમ પાિ કરેલની પ્રમાચણત નકલ  
(પ)  જાનતના દાખલાની પ્રમાચણત નકલ 

(૬)  નોન ફિમીલેયર િટીફીકેટની પ્રમાચણત નકલ  
(૭)  ઇ.ડબલ્ય.ુએિ. પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ  
(૮)  હવેી ડ્રાઇવીંગ લાઇિન્િની પ્રમાચણત નકલ  
(૯)  નવધવા પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ 

(૧૦) રમતગમતના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ 

(૧૧)  અન્ય પ્રમાણપત્રોની પ્રમાચણત નકલ જો હોય તો 
 

નોંધ : - ફોમમ ભરતા પહલેા સચુનાઓનો િપંણુમ અભ્યાિ કરી ફોમમની િપંણુમ નવગતો ભરવી. લાગ ુન પડતી જગ્યાએ (-) ની નનશાની કરવી. 
વધારાની સચુનાઓ જુનાગઢ મહાનગરપાચલકાની વેબિાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પર જોવા મળશે.  

 

https://junagadhmunicipal.org/

