
                                                              ફોર્મ ન.ં ...................... 
                                                               

 સફાઈ કર્મચારીની જગ્યાઓ ર્ાટેન ું અરજી ફોર્મ  

      ભરૂચ નગરપાલિકા,ભરૂચ. 
 સીવીલ હૉસ્પિટલ રોડ,ભરૂચ. 
 
 

૧. અરજદારન  ંનાર્ : 
 (પ્રથર્ અટક લખવી) 
 
૨. સરનામ  ં: 
 
૩. િીન કોડ નબંર :   
 
૪. રહઠેાણનો ફોન ન.ં :      

(એસડીટી સહહત) 
  
૫. ર્ોબાઈલ ન.ં :   
          
 

૬. લીંગ(Sex) (લાગ  િડત   હોય ત્યા (√) ની નનશાની કરો)   ૧. પ ર ષ  (   )    ૨. સ્ત્રી  (   )   

 
૭. જન્ર્તારીખ :  હદવસ     ર્ાસ    વષમ 

 
૮. જાનત (લાગ  િડત   હોય ત્યા (√) ની નનશાની કરો) : 
 ૧. અ.જા. (  )   ૨. અ.જ.જા. (  )   ૩. સા.શૈ.િ.વ. (  )  ૪. સાર્ાન્ય (  )   ૫. શા.ખો.ખા. (  )   
 
૯. વૈવાહહક દરજ્જો (લાગ  િડત   હોય ત્યા (√) ની નનશાની કરો) : 
 ૧. િરણણત (  )    ૨. અિરણણત (  )    ૩. છુટાછેડા (  )   ૪. નવધ ર/નવધવા/ત્યક્તા (  )    
  
૧૦. બ્લડ ગ્ર િ (લાગ  િડત   હોય ત્યા (√) ની નનશાની કરો) : 

 ૧.  A+ (   )   ૨. A-  (   )   ૩. B+ (   )   ૪. B- (   )  

 ૫. AB+ (   )  ૬. AB- (   )   ૭. O+ (   )   ૮. O- (   )  

                                           

      

એસટીડી કોડ રહઠેાણનો ફોન ન.ં 
           

          

અરજી ર્ોકલવાન  ંસરનામ :ં 
મ ખ્ય અનધકારી, 
ભરૂચ નગરિાણલકા, 
સીવીલ હૉસ્પિટલ રોડ,ભરૂચ. 
 
 ઓહફસ ઉિયોગ ર્ાટે 
અરજી ન.ં ................... 

તાજેતરનો 
પાસપોટમ 
સાઇઝનો 

ઉરે્દવારનો સહી 
કરેિ ફોટો 



૧૧. આધારકાડમ ન.ં :       

 

૧૨. જો અરજદાર ભરૂચ નગરિાણલકાના સર્ાનકાર્ સર્ાનવેતન/રોજર્દાર હઠેળના કર્મચારી હોય તો નીચે 
 મ જબની ર્ાહહતી આિવી. 
 ૧. કર્મચારીન  ંનાર્ : 

 ૨. હોદ્દો : 

 ૩. નોકરીર્ા ંદાખલ થયાની તારીખ:   
  

 ૪. નોકરીનો ક લ સર્યગાળો : (૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ની સ્પથનતએ)  

  વષમ        ર્ાસ     હદવસ      

 

૧૩. ર્ાતભૃાષા :  
 જો અન્ય ભાષાન  ંજ્ઞાન ધરાવતા હોય તો નીચે મ જબની ર્ાહહતી આિવી. 

ભાષાન  ંનાર્ જો કોઈ િરીક્ષા િાસ 
કરી હોય તો 

યોગ્ય ખાનાર્ા ં(√) અથવા (×) નનશાની કરવી. 
લખી શક  વાચંી શક  બોલી શક  

     
     
     

 
૧૪. શૈક્ષણણક લાયકાત : 

સપંથાન  ંનાર્ 
બોડમ/ય નનવનસિટી 

િાસ કરેલ 
િરીક્ષા 

િરીક્ષા િાસ કયામન   ં
વષમ અને ર્ાસ 

રે્ળવેલ ટકા પ્રયત્ન 

     
     
     
     

 
૧૫. અન ભવ : 

સપંથાન  ંનાર્ 
 

કઈ તારીખથી  કઈ તારીખ સ ધી હોદ્દો અને કાર્નો 
પ્રકાર 

રે્ળવેલ 
િગાર 

     
     
     
     

 

 

            

        

 



ણબડાણ કરેલ કાગળો : (તર્ાર્ પ્રર્ાણિત્રોની પ્રર્ાણણત નકલો જ સારે્લ કરવી) 

(જે પ રાવા અરજી સાથે સારે્લ કયામ હોય તેની સારે્ જ (√) ની નનશાની કરો.) 

૧. જન્ર્દાખલો    (    ) 
૨. શાળા છોડયાન  ંપ્રર્ાણિત્ર  (    ) 
૩. ધોરણ-૭ ની ર્ાકમશીટ   (    ) 

ધોરણ-૭ ની પ્રર્ાણિત્ર           (    ) 
૪. જાનતન  ંપ્રર્ાણિત્ર    (    ) 
૫. અન્ય નવશેષ લાયકાત   (    ) 

 

 

 

કબ લાત નામ  
 આથી હ ં નીચે સહી કરનાર જણાવ  ંછંુ કે,અરજીર્ા ંજણાવેલ તર્ાર્ નવગતો સપં ણમિણે સાચી છે.અને આ 

અંગે કોઈ પ્રશ્ન ઉિસ્પથત થાય તો ર્ારી ઉરે્દવારી ગેરલાયક થશે અને જો નનર્ણ કં િારે્લ હોઈશ તો તે રદ 

થવાને િાત્ર રહશેે. 

 

 

પથળ: 
તારીખ:                    અરજદારની સહી 
  



 
 

ભરૂચ નગરપાલિકા,ભરૂચ. 
 

અ.ન.ં જગ્યાન  ં
નાર્ 

ખાલી 
જગ્યા 

અનાર્ત જગ્યા શૈક્ષણણક 
લાયકાત 

હફક્સ 
િગારધોરણ 

િગારધોરણ 

ણબન 
અનાર્ત 

સા.શૈ: 
િછાત 

અન  
જાનત 

અન .જ 
જાનત 

નવકલાગં 

૧ સફાઈ 
કાર્દાર 

૬૩ - - - - - ધોરણ-૭ 
િાસ  

૧૬૨૨૪ ૪૪૪૦-૭૪૪૦-૧૩૦૦ 

 
 
 
 
 

                             મ ખ્ય અનધકારી 
           ભરૂચ નગરિાણલકા, 
                  ભરૂચ. 
  



શરતો :- 
 
(૧) શહરેી નવકાસ અને શહરેી ગહૃનનર્ામણ નવભાગ િત્ર ક્રર્ાંક:ઇએસટી/૧૦૨૦૦૫/૬૨૭૮/આર,તા.૮/૫/૨૦૦૬ ના િત્ર 

મ જબની સીધી ભરતીથી નનર્ણ કં િાચં વષમના સર્યગાળા ર્ાટે હફક્સ િગારથી અજર્ાયશી તરીકે નનર્ણ કં 

આિવાર્ા ંઆવશે તથા સરકારશ્રી તરફથી વખતોવખત જે સ ધારા જાહરે થશે તે લાગ  િડશે. 

(૨) ઉરે્દવારો ર્ાટે જગ્યાની લધ ત્તર્ શૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ-૭ રહશેે તેની ર્હત્તર્ વયર્યામદા ૨૮ વષમની ગણાશે. 

િરંત   ભરૂચ નગરિાણલકાના કર્મચારીઓના હકપસાર્ાં નનયાર્કશ્રીની કચેરી નગરિાણલકાઓ ગ જરાત રાજ્ય 

ગાધંીનગરના િરીિત્ર ક્રર્ાકં ન.ંનિાની/ય .૧/વશી/૪૦૩૫/૦૪ તા.૩/૮/૨૦૦૪ થી િરીિત્રથી કરાયેલ અર્રેલી 

નગરિાણલકાના હકપસાર્ા ંપિે.સી.એ.ન.ં૫૭૪૬/૧૯૯૯ ર્ા ંનાર્દાર હાઈકોટમની ફુલબેચ દ્વારા અિાયેલ જજરે્ન્ટર્ાં 

દશામવેલ ગાઈડલાઈનને ધ્યાને લઈ સીધી ભરતીથી જગ્યાઓ ભરવાર્ા ંઆવશે. 

(૩) ભરૂચ નગરિાણલકર્ાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને નગરિાણલકાર્ાં કરેલ નોકરીના વષોના અન ભવને ધ્યાને 

 લઈ ઉિલી વય ર્યામદાર્ા ંઅને લાયકાત અને અન ભવર્ાં છુટછાટ આિી પ્રથર્  િસદંગી આિવાર્ા ંઆવશે.આ 

 અંગેનો આખરી નનણમય િસદંગી સનર્નતનો રહશેે. 

(૪) અરજી સાથે જન્ર્ તારીખ,શૈક્ષણણક લાયકાત,જ્ઞાનત તથા અન ભવ અંગેના પ્રર્ાણિત્રોની ખરી નકલો  અવશ્ય રજ  

 કરવી તથા અરજી ઉિર તાજેતરનો િાસિોટમ  સાઇઝનો ફોટો તથા અરજી ફોર્મ બનેં ઉિર  સહી આવે તેર્ સહી 

 કરવી.ખોટા આધાર પ રાવા સારે્લ કરનાર સારે્ ફોજદારી રાહ ેકાયમવાહી કરવાર્ા ં આવશે.અને એવા ઉરે્દવારની 

 અરજી ધ્યાને લેવાર્ા ંઆવશે નહીં.  

(૫) આ જાહરેાત પ્રનસધ્ધ થયા અગાઉની અરજીઓ તથા નનયત સર્યર્યામદા બાદ આવેલ અરજીઓ તથા 

 અધ રી નવગતો દશામવતી અરજીઓ ર્ાન્ય ગણવાર્ા ંઆવશે નહીં. 

(૬) સદર ભરતી પ્રહક્રયા નગરિાણલકા નનયાર્કશ્રી દ્વારા સ ણચત ભરતી બઢતીના નનયર્ોના ફેરફારો અને  જગ્યાઓ 

 ભરવાની ર્જં રીના નનણમયને આધીન રહશેે.  

(૭) અરજી ર્ોકલવાન  ંસરનામ :ં-મ ખ્ય અનધકારીશ્રી,ભરૂચ નગરિાણલકા,સીવીલ હૉસ્પિટલ રોડ,ભરૂચ.૩૯૨૦૦૧. 

 

              મ ખ્ય અનધકારી 
           ભરૂચ નગરિાણલકા, 
                  ભરૂચ. 
 


