
અર  ફોમ િવનામુ ય ે  

ખંભાિળયા નગરપાિલકા, ખંભાિળયા 
િવભાગીય ફાયર અિધકારીનું અર ફોમ 

 

 

 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા 

 
િવભાગીય ફાયર અિધકારીની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 

હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ ન.ં.................................... 

િત:-........................... ાિત / પેટા ાિત :-..................................... કેટેગરી.................................... 

મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનું વષ બોડ/યુિન.નું નામ  ટકા/ ેડ 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

 નાતક    

અનુ  નાતક     

નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ 
નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર 
ઓફીસરનો કોષ 

   

 
અનુભવઃ-  

સં થાનું નામ  હો ો તારીખ થી તારીખ કુલ અનુભવના વષ  
    
    
    
 
હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃ-  ................................................................................... 
 
અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં...................................તા.................................... 



તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 



 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
તારીખ.:-           ઉમેદવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છો યાનું માણપ   
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ  
(૩) નાતકની માકશીટ  
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.  
(૫) નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર ઓફીસરનો કોષનું માણપ   
(૬) િતનો દાખલો  
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ. 
(૮) CCC કો યુટર કોષ માણપ  
(૯) અનુભવના માણપ ો 
 
  



અર  ફોમ િવનામુ યે 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા, ખંભાિળયા 

ટેશન ફાયર અિધકારીનું અર ફોમ 
 

 

 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા 

 
ટેશન ફાયર અિધકારીની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 

હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ ન.ં......................... 

િત:-........................... ાિત / પેટા ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનું વષ બોડ/યુિન.નું નામ  ટકા/ ેડ 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

 નાતક    

અનુ  નાતક     

નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગપુરનો ટેશન 
ઓફીસર અને ઇ ટરનો કોષ અથવા નેશનલ ફાયર 
એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર 
સ વસ કોલેજ નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોષ  

   

 
અનુભવઃ-  

સં થાનું નામ  હો ો તારીખ થી તારીખ કુલ અનુભવના વષ  
    
    
    
 
હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃ-  ................................................................................ 
 

અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં.................................તા............................... 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 





બાંહેધરી 
 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
તારીખ.:-           ઉમેદવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છો યાનું માણપ   
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ  
(૩) નાતકની માકશીટ  
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.  
(૫) નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગપુરનો ટેશન ઓફીસર અને ઇ ટરનો કોષ અથવા નેશનલ ફાયર 
એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોષનું માણપ   
(૬) િતનો દાખલો  
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ. 
(૮) CCC કો યુટર કોષ માણપ  
(૯) અનુભવના માણપ ો 
 
  



અર  ફોમ િવનામુ યે 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા, ખંભાિળયા 
ફાયર વાયરલેસ ઓફીસરનું અર ફોમ 

 

 

 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા 

 
ફાયર વાયરલેસ ઓફીસરની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 

હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ ન.ં......................... 

િત:-........................... ાિત / પેટા ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ િણક અને અન્  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનું વષ બોડ/યુિન.નું નામ  ટકા/ ેડ 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

 નાતક    

અનુ  નાતક     

ઇલે ોનીક એ ડ કો યુનીકેશન 
એ નીયર ગ/ટેલીકો યુિનકેશન એ નીયર ગ/ 
ઇલે ોનીક એ નીયર ગ વીથ રેડીયો કો યુનીકેશન 
ડી લોમા/ડી ી  

   

 
અનુભવઃ-  

સં થાનું નામ  હો ો તારીખ થી તારીખ કુલ અનુભવના વષ  
    
    
    

લાઇટ મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃ-  ............................................................................... 
 
અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં........................................તા........................................ 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 





 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
તારીખ.:-           ઉમેદવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છો યાનું માણપ   
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ  
(૩) નાતકની માકશીટ  
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.  
(૫) ઇલે ોનીક એ ડ કો યુનીકેશન એ નીયર ગ/ ટેલીકો યુિનકેશન એ નીયર ગ/ઇલે ોનીક એ નીયર ગ વીથ રેડીયો 
કો યુનીકેશન ડી લોમા/ડી ી નું માણપ   
(૬) િતનો દાખલો  
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ. 
(૮) CCC કો યુટર કોષ માણપ  
(૯) અનુભવના માણપ ો 
  



અર  ફોમ િવનામુ યે 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા, ખંભાિળયા 

લીડ ગ ફાયરમેનનું અર ફોમ 
 

 

 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા 

 
લીડ ગ ફાયરમેનની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 

હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ ન.ં......................... 

િત:-........................... ાિત / પેટા ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનું વષ બોડ/યુિન.નું નામ  ટકા/ ેડ 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    
 નાતક    

અનુ  નાતક     
નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા ગુજરાત 
સરકાર મા ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર ટેકનોલો  
અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ  અથવા સમક  કોષ સરકાર મા ય 
સં થામાંથી GCVT/NCVTપાસ 

   

 
અનુભવઃ-  

સં થાનું નામ  હો ો તારીખ થી તારીખ કુલ અનુભવના વષ  
    
    
    
 
હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃ-  .............................................................................. 
 

અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં.....................................તા............................................. 


તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 



 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
તારીખ.:-           ઉમેદવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છો યાનું માણપ   
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ  
(૩) નાતકની માકશીટ  
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.  
(૫) નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 
ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ અથવા સમક  કોષનું માણપ   
(૬) િતનો દાખલો  
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ. 
(૮) CCC કો યુટર કોષ માણપ  
(૯) અનુભવના માણપ ો 
  



અર  ફોમ િવનામુ યે 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા, ખંભાિળયા 
ાઇવર કમ પંપ ઓપરેટરનું અર ફોમ 

 

 

 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા 

 
ાઇવર કમ પંપ ઓપરેટરની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 

હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ ન.ં......................... 

િત:-........................... ાિત / પેટા ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનું વષ બોડ/યુિન.નું નામ  ટકા/ ેડ 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    
 નાતક    

અનુ  નાતક     
નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા ગુજરાત 
સરકાર મા ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર ટેકનોલો  
અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ  અથવા સમક  કોષ સરકાર મા ય 
સં થામાંથી GCVT/NCVT પાસ  

   

 
અનુભવઃ-  

સં થાનું નામ  હો ો તારીખ થી તારીખ કુલ અનુભવના વષ  
    
    
    
 
હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃ-  .............................................................................. 
 

અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં..............................................તા.............................. 


તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 



બાંહેધરી 
 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
તારીખ.:-           ઉમેદવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છો યાનું માણપ   
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ  
(૩) નાતકની માકશીટ  
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.  
(૫) નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 
ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ અથવા સમક  કોષનું માણપ   
(૬) િતનો દાખલો  
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ. 
(૮) CCC કો યુટર કોષ માણપ  
(૯) અનુભવના માણપ ો 
  



અર  ફોમ િવનામુ યે 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા, ખંભાિળયા 
ફાયરમેન કમ ાઇવરનું અર ફોમ 

 

 

 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
ખંભાિળયા નગરપાિલકા 

 
ફાયર મેન કમ ાઇવરની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 

હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 

  .................................................................... 

જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ ન.ં......................... 

િત:-........................... ાિત / પેટા ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનું વષ બોડ/યુિન.નું નામ  ટકા/ ેડ 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    
 નાતક    

અનુ  નાતક     
નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા ગુજરાત 
સરકાર મા ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર ટેકનોલો  
અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ  અથવા સમક  કોષસરકાર મા ય 
સં થામાંથી  GCVT/NCVTપાસ 

   

 
અનુભવઃ-  

સં થાનું નામ  હો ો તારીખ થી તારીખ કુલ અનુભવના વષ  
    
    
    
 
હેવી/લાઇટ મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃ- .......................................................................... 
 

અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં...............................તા........................................ 


તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 



બાંહેધરી 
 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
તારીખ.:-           ઉમેદવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છો યાનું માણપ   
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ  
(૩) નાતકની માકશીટ  
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.  
(૫) નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 
ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ  અથવા સમક  કોષનું માણપ   
(૬) િતનો દાખલો  
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ. 
(૮) CCC કો યુટર કોષ માણપ  
(૯) અનુભવના માણપ ો 
 


