હોમગાર્ડ ઝ ભરતી માટે ન ું અરજી પત્રક
રજીસ્ટર નોંધણી નુંબર:

રસીદ નુંબર:
તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
તા:

/

/૨૦૨૧

પ્રતિ,
ઓફિસર કમાન્ડન્ડીંગ/ડીવીઝનલ ઈન્ચાર્જશ્રી,
.............................................. હોમગાડડ ઝ યુતનટ/ડીવીઝન,
જીલ્લો..........................................
વિષય:- હોમગાડડ ઝ દળમાાં ભરિી થવા બાબિ.
શ્રીમાન,
ઉપરોક્િ તવષય અન્વયે સતવનય જણાવવાનુ ાં કે વિડમાન પત્રમાાં આવેલ જાહેરાિના અનુસધ
ાં ાને હુ ાં
આપના હોમગાડડ ઝ યુતનટ/ડીવીઝન માાં માનદ સેવા આપવાની ભાવનાથી ભરિી થવા હુ ાં મારી ઉમેદવારી નોંધાવુ ાં
છાં. હુ ાં .................................................. પોલીસ સ્ટેશન તવસ્િાર ....................... િાલુકાનો રહેવાસી છાં. મારી
શૈક્ષણણક િેમજ અન્ય લાયકાિો નીચે મુજબ છે .
(૧)

ઉમેદિારન ું નામ
(અટક, નામ, વપતા/પવતન ું નામ)

(૨)

સરનામ ું

(૩)

પીન કોર્

(૪)

જન્મ તારીખ
(ઉંમર ૧૮ િષડ થી ૫૦ િષડની િચ્ચે)

(૫)

જાવત (પરૂષ / મહહલા)

(૬)

મોબાઈલ નુંબર

(૭)

ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

(૮)

ફોટો આઈ.ર્ી. પ્રફ
(૧) આધાર નુંબર
(૨) ઈલેક્શન કાર્ડ નુંબર
(૩) પાન કાર્ડ નુંબર
(૪) પાસપોટડ નુંબર

(૯)

ડ્રાઈિીંગ લાયસન્સ નુંબર (LMV/HMV)
લાયસન્સ ઈશ્ય તારીખ
લાયસન્સ િેલીર્ અપ-ટ(તારીખ)

(૧૦)

શૈક્ષણણક લાયકાત
(૧) ધોરણ-૧૦ (ટકાિારી)
(૨) ધોરણ-૧૨ (ટકાિારી)
(૩) ર્ીપ્લોમા / I.T.I.
(૪) સ્નાતક કક્ષા (વિષય અને ટકાિારી)
(૫) અનસ્નાતક કક્ષા (વિષય અને ટકાિારી)

(૧૧)

વિશેષ લાયકાત
(૧) NCC Certificate No
(૨) રમત-ગમત સ્પધાડ (રાજય કક્ષા / રાષ્ટ્રીય
કક્ષા / યવનટ. કક્ષાએ પ્રમાણપત્ર અથિા મેર્લ
મેળિેલ હોય તો તેની વિગત.
(૩) ડ્રાઈિીંગ લાયસન્સ HMV / LMV (હા/ના)
(૪) કોમ્પપ્યટરન ું જ્ઞાન (CCC/CCC+ Certificate)
(૫) યોગા, વમકેવનકલ, ઈલેક્રીકલ, ઓહફસ ઓટો
મેશન, ઓટોમોબાઈલ્સ અને નવસિંગ વિગે રે
ટેકવનકલ કૌશલ્યમાું સરકારી માન્ય સુંસ્થાન ું
સટીફીકેટ
અન્ય

(૧૨)

શાહરરીક માપદું ર્
ઉંચાઈ ઓછામાું ઓછી ૧૬૨ સે.મી. (હા / ના)
િજન ૫૦ હકલો અથિા િધ (હા / ના)
છાતી ફુલાવ્યા િગર ઓછામાું ઓછી ૭૯ સે.મી.
(હા / ના)
છાતી ફુલાિ ઓછામાું ઓછું ૫ સે.મી.
(હા / ના)
હુ ાં માનદ સેવા કરવાની ભાવનાથી દળમાાં જોડાવવા ઈચ્છાં છાં. ભરિી સ્થળે હુ ાં સ્વખચડ / મારા જોખમે

હાજર રહીશ. પસાંદગી પામ્યા પછી રીક્રુટ િાલીમ માટે કોઈપણ ભથ્ુ ાં મળશે નફહ જે મને માંજુર છે . આ અરજી હુ ાં
સ્વૈચ્છાએ કરાં છાં. આ અરજી કરવાથી હોમગાડડ ઝ દળમાાં જોડાવાનો મારો હક દાવો રહેશે નફહ.
સ્થળ:તારીખ:(ઉમેદિારની સહી)
ણબર્ાણ: ઉપર દશાડ િેલ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણણત નકલ અરજી પત્રક સાથે સામેલ છે .
 ત્રણ પાસપોટડ સાઇઝના ફોટા

