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...................... ������	к�, ��........................, .......................... 

������ ������ 

 ............................ નગરપા�લકાના ફાયર િવભાગના કમ�ચાર�ઓની ભરતી માટ� �જુરાત સરકાર શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમા�ણ િવભાગ સ�ચવાલય ગાઘંીનગરના ઠરાવ &માકં 

: અગન-ર૦૧૮-૭૦-વ પાટ�  તા.ર૭/૦૯/ર૦૧૯ થી મ0ંુર થયેલ ફાયર િવભાગની નિવન 1ુલ-ર૧ જ2 યા તથા રાજય અિ2 ન િનવારણ સેવાઓની કચેર�, ગાઘંીનગરના પ4 &માકં : સફસ/ફન-

૧૪૯/૭૧૩/ર૦ર૧, તા.૩૦/૦૩/ર૦ર૧ તથા કિમ7નર8ી, 9 :િુનસીપાલીટ� એડમીની= >�શનની કચેર�, �જુરાત રાજય, ગાઘંીનગરના ?ુકમ &માકં :કિમ.9 :િુન.એડ�/મહ�કમ-

૧/ફાયરભરતી/વશી.૭૦૦/ર૦ર૧ તા.૦૬/૦૪/ર૦ર૧ થી (િનયમોમા ં Cઘુારા વઘારા સાથે) તથા મે.Eાદ�િશક કિમGર8ીની કચેર�, નગરપા�લકાઓ,વડોદરાના ૫4 &માકં: 

Eા.ક/વશી/.............../ર૦ર૧ તા.૧ર/૦૮/૨૦૨૧ થી મ0ંુર થયેલ છે. Cધુાર�લ ભરતી બઢતી િનયમો Nજુબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ આ Qહ�રાત EિસR થયેથી મોડામા ં મોડા 

તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ Cઘુીમા ંમળ� Qય તે ર�તે અરT કરવાની રહ�શે. ઉમેદવારો માટ�ની શૈV�ણક લાયકાત અને શાર�Wરક યો2યતાના ધોરણો નીચે Nજુબ છે. X Nજુબની યો2ય લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરT કરવાની રહ�શે. વY ુિવગત માટ� ............................... નગરપા�લકા કચેર�ની મહ�કમ શાખાનો સપંક� કરવાનો રહ�શે. 

અ.

ન.ં 
જ2યા[ુ ંનામ 

જ2યાની 

સ\ંયા 
વગ� શૈV�ણક લાયકાત, ટ�કનીકલ લાયકાત, અ[ભુવ તથા વય મયા�દા 

к������ ���� ������ ��� ����� 

�બન 

અનામત 
આ.ન.વ. સા.શૈ.પ.વ. અ[.ુQિત. 

અ[.ુજન.

Qિત. 
1ુલ 

]ુ

. 

^ી. ].ુ ^ી. ].ુ ^ી. ]ુ

. 

^ી. ].ુ ^ી.  

૧ ડ�=>�કટ ફાયર 

ઓફ�સર/ડ�વીઝનલ 

ફાયર ઓફ�સર 

૧ ૨ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

1 મા`ય :િુનવસaટ�ના =નાતક  

2 સીસીસી પર�Vા પાસ અથવા સામા`ય વહ�વટ િવભાગના 
ઠરાવ &માકં: ૫રચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક, 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ Nજુબ CCC+ની ૫ર�Vા અજમાયશી 
સમયગાળા દર9યાન પાસ કરવાની રહ�શે. 
(નગરપા�લકાઓમા ં ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુ
પડશે નહ�.) 

(૨) ��к��к	 	��к��:- 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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i. નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ, નાગ]રુનો ડ�વીઝનલ 
ફાયર ઓફ�સરનો કોષ� પાસ  

ii. હ�વી મોટર eહ�કલ ચલાવવા[ુ ંવેલીડ લાયસ`સ ધરાવતા 
હોવા જોઈએ. 

(૩) $%���:- 

ફાયર સેવાઓમા ં ફાયર ઓફ�સર/=ટ�શન ઓફ�સર/સબ-
ઓફ�સર અથવા સમકV જ2યા  ઉપર 1ુલ નોકર�ના ચાર 
વષ�નો અ[ભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૪) �� &��'(�:- ૪૫ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.) 

૨ =ટ�શન ફાયર 

ઓફ�સર  

૧ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

i. મા`ય :િુનવસaટ�ના =નાતક  

ii. સીસીસી પર�Vા પાસ અથવા સામા`ય વહ�વટ િવભાગના 
ઠરાવ &માકં: ૫રચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક, 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ Nજુબ CCCની ૫ર�Vા અજમાયશી 
સમયગાળા દર9યાન પાસ કરવાની રહ�શે. 
(નગરપા�લકાઓમા ં ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુ
પડશે નહ�.) 

(૨) ��к��к	 	��к��:- નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ, 
નાગ]રુનો =ટ�શન ઓફ�સર અને ઇ`>કટરનો કોષ� પાસને 
Eથમ પસદંગી અથવા નેશનલ ફાયર એક�ડમી 
(AIILSG),વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ 
નાગ]રુથી સબ ફાયર ઓફ�સર કોષ� પાસ (ii) હ�વી મોટર 
eહ�કલ ચલાવવા[ુ ંવેલીડ લાયસ`સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

(૩) $%���:-ફાયર સેવાઓમા ંસબ ઓફ�સર અથવા સમકV 
જ2યા ઉપર 1ુલ નોકર�ના 4ણ વષ�નો અ[ભુવ ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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(૪) �� &��'(�:- ૩૫ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.)   

૩ ફાયર વાયરલેસ 

ઓફ�સર 

૧ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

i. ઈલેn>ોિનક એ`ડ કો9:નુીક�શન એ`Tનીયરoગ/ટ�લી 
કો9:નુીક�શન એ`Tનીયરoગ/ ઈલેn>ોિનક એ`Tનીયરoગ 
િવથ ર�Wડયો કો9:નુીક�શનમા Wડpલોમા અથવા ડ�qી 
એ`Tનીયરoગ. 

ii. સીસીસી પર�Vા પાસ 

      

(૨) ��к��к	 	��к��:-  

(i) લાઈટ મોટર eહ�કલ ચલાવવા[ુ ંવેલીડ લાયસ`સ ધરાવતા 
હોવા જોઈએ.  

(૩) $%���:- 

સરકાર�, અધ�સરકાર� ક� ખાનગી સ=ંથામા ં વાયરલેસ 
ટ��લકો9:િુનક�શન ઈrnવપમે`ટ, મોબાઈલ ટાવરના લગતા 
કામોનો 4ણ વષ�નો અ[ભુવ  

(૪) �� &��'(�:- ૩૫ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.)   

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૪ લીડoગ ફાયરમેન  ૧ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ં િનમsકુ થવા માટ�  માtયિમક 

શાળા Eમાણપ4 પર�Vા એસ.એસ.સી.(ધોરણ -૧૦) અથવા 

તેની સમકV સરકાર� મા`ય કર�લ શૈV�ણક લાયકાત ધરાવતા 

હોવા જોઈએ. 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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(૨) ��к��к	 	��к��:- 

(૧)નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા �જુરાત 

સરકાર મા`ય આઈ.ટ�.આઈ.માથંી ફાયરમેન /ફાયર 

ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ અથવા સમકV કોષ� 

સરકાર મા`ય સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(૨) લાઈટ (હળવા) મોટર eહ�કલ લાયસ`સ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ . 

(૩) =વીમoગની Qણકાર� જuર� છે. 

 (૩) $%���:- 

સરકાર�, અધ�સરકાર� અથવા ખાનગી ફાયર સેવાઓમા ં
ફાયરમેન અથવા સમકV જ2યા ઉપર 1ુલ નોકર�ના – 
૦૫(પાચં) વષ�નો અ[ભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ  

(૪) �� &��'(�:- ૩૫ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.)   

૫ wાઈવર કમ પપં 

ઓપર�ટર 

૩ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ંિનમsકુ થવા માટ� માtયિમક 

શાળા Eમાણપ4 પર�Vા એસ.એસ.સી .(ધોરણ -૧૦) અથવા 

તેની સમકV સરકાર� મા`ય કર�લ શૈV�ણક લાયકાત ધરાવતા 

હોવા જોઈએ. 

(૨) ��к��к	 	��к��:- 

 (૧) નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 
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�જુરાત સરકાર મા`ય આઈ.ટ�.આઈ માથંી ફાયરમેન /ફાયર 

ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ અથવા સમકV કોષ� 

સરકાર મા`ય સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(૨) હ�વી મોટર eહ�કલ લાયસ`સ  ફરTયાત હોxુ ંજોઈએ. 

(૩) =વીમoગની Qણકાર� જuર� છે. (નગરપા�લકા ખાતે ફરજ 

બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.) 

 (૩) $%���:- 

ફાયર સેવાઓમા ં ફાયરમેન અથવા wાઈવર કમ પપં 
ઓપર�ટરની કામગીર�નો એક વષ�નો અ[ભુવ અથવા અ`ય 
જ2યાએ હ�વી મોટર વાહન ચલાવવાનો બે વષ�નો અ[ભુવ 
ધરાવતા ંહોવા જોઈએ. 

(૪) �� &��'(�:- ૩૫ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.)  

૬ ફાયરમેન કમ 

wાઈવર 

૧૨ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ંિનમsકુ થવા માટ�  માtયિમક 

શાળા Eમાણપ4 પર�Vા એસ.એસ.સી.(ધોરણ -૧૦) અથવા 

તેની સમકV સરકાર� મા`ય કર�લ શૈV�ણક લાયકાત ધરાવતા 

હોવા જોઈએ 

(૨) ��к��к	 	��к��:- 

 

(૧)નેશનલ ફાયર એક�ડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા �જુરાત 

સરકાર મા`ય આઈ.ટ�.આઈ.માથંી ફાયરમેન /ફાયર 

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 
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ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ અથવા સમકV કોષ� 

સરકાર મા`ય સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(૨) લાઈટ (હળવા)/ હ�વી મોટર eહ�કલ લાયસ`સ ફરTયાત 

હોxુ ંજોઈએ. 

(૩) =વીમoગની Qણકાર� જuર� છે. 

(૩) $%���:- 

ફાયર સેવાઓમા ં ફાયરમેન અથવા સમકV જ2યા પર 1ુલ 
નોકર�ના એક વષ�નો અ[ભુવ ધરાવતા ંહોવા જોઈએ. 

(૪) �� &��'(�:- ૩૫ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ�.) 

૭ નાયબ Wહસાબનીશ  ૧ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

૧)સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ં િનમsકુ થવા માટ� મા`ય 

:િુનવિસcટ�/સ=ંથામાથંી બેચલર ઓફ બીઝનેસ એડમીની=>�શન 

અથવા બેચલર ઓફ કોમસ� અથવા બેચલર ઓફ સાય`સ 

(મેથેમેWટnસ/=ટ�ટ�ટ�nસ) અથવા બેચલર ઓફ આટ�સ 

(=ટ�ટ�ટ�nસ/ 

ઇકોનોિમકસ/મેથેમેWટnસ)ના =નાતક અથવા તેની સમકV 

સરકાર� મા`ય કર�લ શૈV�ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ  

(૨) કો9p:ટુરના બેઝીક નોલેજ તથા સી.સી.સી. પર�Vા પાસ[ુ ં

કોઈપણ તાલીમી સ=ંથા[ુ ંEમાણપ4/ માક�શીટ ધરાવતા હોવા 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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જોઈએ  

(૩) કો9p:ટુર એક િવષય તર�ક� હોય તેવી લાયકાત સરકાર 

મા`ય :િુનવસaટ� અથવા સ=ંથામાથંી મેળવેલ હોવાના 

Eમાણપ4ો ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા 

(૪) ધોરણ -૧૦ અને ધોરણ – ૧૨ ની પર�Vા કો9p:ટુર 

િવષય સાથે પાસ કર�લ હોવાના Eમાણપ4ો ધરાવતા હોવા 

જોઈએ અરT કરવાના તબyે ઉમેદવાર આxુ ં Eમાણપ4 

ધરાવતા ના હોય તો પણ,અરT કર� શકાશે પરંz ુ િનમsકુ 

મેળવતા પહ�લા ઉમેદવાર� આxુ ંEમાણપ4 અ{કૂ ર0ુ કરવા[ુ ં 

રહ�શે, અ`યથા આવા ઉમેદવાર િનમsુકં મેળeયા બાદ 

અજમાયશી  સમયગાળા દર9યાન પાસ કરવા[ુ ંરહ�શે. 

(૫) }qેT અને �જુરાતીમા ંડ�ટા એ`>�ની કામની કલાક દ�ઠ 

ચોકસાઈ ]વૂ�ક ૫૦૦૦ Wક WડEેશનથી ઓછ� નહ� તેટલી ઝડપ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(૬) �જુરાતી અને Wહ`દ� અથવા બનંે ભાષા[ુ ંસામા`ય  ~ાન 
ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

 (૨) �� &��'(�:૨૮ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ને લા� ુપડશે નહ�.) 

૮ nલાક�   ૧ ૩ (૧) ш� �!к 	��к��:- 

(૧) સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ં િનમsુકં થવા માટ� મા`ય 

:િુનવિસcટ�માથંી =નાતક અથવા તેની સમકV સરકાર� મા`ય 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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કર�લ શૈV�ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(૨) કો9p:ટુરના બેઝીક નોલેજ તથા સી.સી.સી. પર�Vા પાસ[ુ ં

કોઈપણ  તાલીમી સ=ંથા[ુ ં Eમાણપ4/ માક�શીટ ધરાવતા 

હોવા જોઈએ 

(૩) કો9p:ટુર એક િવષય તર�ક� હોય તેવી લાયકાત સરકાર 

મા`ય :િુનવસaટ� અથવા સ=ંથામાથંી મેળવેલ હોવાના 

Eમાણપ4ો ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા 

(૪) ધોરણ – ૧૦ અને ધોરણ – ૧૨ ની પર�Vા કો9p:ટુર 

િવષય સાથે પાસ કર�લ હોવાના Eમાણપ4ો ધરાવતા હોવા 

જોઈએ અરT કરવાના તબyે ઉમેદવાર આxુ ં Eમાણપ4 

ધરાવતા ના હોય તો પણ,અરT કર� શકાશે પરંz ુ િનમsકુ 

મેળવતા પહ�લા ઉમેદવાર� આxુ ંEમાણપ4 અ{કૂ ર0ુ કરવા[ુ ં 

રહ�શે, અ`યથા આવા ઉમેદવાર િનમsુકં મેળવવાપા4 ઠરશે 

નહ�. (૫) }qેT અને �જુરાતીમા ંડ�ટા એ`>�ની કામની કલાક 

દ�ઠ ચોકસાઈ ]વૂ�ક ૫૦૦૦ ક� WડEેશનથી ઓછ� નહ� તેટલી 

ઝડપ ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(૬) �જુરાતી અને Wહ`દ� અથવા બનંે ભાષા[ુ ંસામા`ય  ~ાન 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૨) �� &��'(�:૨૮ વષ�થી વY ુ નહ� (નગરપા�લકાઓમા ં
ફરજ બQવતા કમ�ચાર�ને લા� ુપડશે નહ�.) 
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1 ઉપરોnત જ2યાઓ માટ� અરT Qહ�રાત EિસR થયેથી મોડામા ં મોડા તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ Cઘુીમા ં ચીફ ઓફ�સર,......................... નગરપા�લકા, તા........................., T-

......................... ખાતે ફnત રT=ટર પો=ટ અથવા =પીડ પો=ટથી મોકલી આપવાની રહ�શે. અ`ય ર�તે ર0ૂ થયેલ અરT રદ કરવાપા4 થશે. 

2 અરજદાર� અરT સાથે તાXતરમા ંપડાવેલ પાસપોટ� સાઈઝ ફોટા નગં-૧, શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4, શૈV�ણક લાયકાતની =વEમા�ણત નકલ ર0ુ કરવાની રહ�શે. અનામત વગ�ના 

ઉમેદવાર� Qિત }ગે[ુ ંસVમ અિધકાર�8ી[ુ ંEમાણપ4 ર0ુ કરવા[ુ ંરહ�શે. 

3 ઉપરોnત તમામ જ2યાઓ માટ� અરT સાથે �બનઅનામત વગ�ના અરજદાર� u.૫૦૦/- નો ડ�મા`ડ wા�ટ, ચીફ ઓફ�સર, ......................... નગરપા�લકાના નામથી મોકલવાનો રહ�શે. 

અ[Cુ�ુચત Qિત, અ[Cુ�ુચત જન Qિત તથા શૈV�ણક પછાતવગ�ના તથા આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� કોઈ ફ� ભરવાની રહ�શે નહ�. પરંz ુસામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�ના 

ઉમેદવાર� સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 તથા આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4 અરT સાથે ફર�જયાત 

ર0ુ કરવા[ુ ંરહ�શે તેના િસવાય અનામતના લાભો મળવાપા4 થશે નહo .  

4 અરTના કવર ઉપર X જ2યા માટ� અરT કર�લ હોય તે જ2યા[ુ ંનામ =પ�ટ દશા�વવા[ુ ંરહ�શે.(દા.ત. “િવભાગીય ફાયર ઓફ�સર તર�ક�ની અરT” ) 

5 વય મયા�દા સરકાર8ીના નીિત િનયમ Nજુબની રહ�શે. તેમજ અનામત વગ�ના ઉમેદવારોને સરકાર8ીના િનયમ Nજુબ ઉમરમા ં�ટછાટ મળવાપા4 થશે. અરT =વીકારવાની છે�લી 

તાર�ખે િનયત શૈV�ણક લાયકાત, જuર� વયમયા�દા તથા િનયત અ[ભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ.(અ[ભુવ }ગે અ[ભુવ[ુ ંEમાણપ4 X તે સ=ંથાના લેટર પેડ પર સVમ અિઘકાર�ના સહ� 

સીકકાવા� ર0ુ કરxુ ં ઓફર લેટર મા`ય ગણાશે નહ�.)  

6 દર�ક જ2યા માટ� ઉમેદવાર� અલગ-અલગ અરT કરવાની રહ�શે.(અરજદાર �ારા એક જ2યા માટ� બે અરT કરવામા ંઆવે તો આખર� અરT મા`ય રાખવામા ંઆવશે.) 

7 એક જ અરTપ4કમા એક કરતા વY ુજ2યા માટ� અરT કર�લ હશે તો અરTપ4ક રદ ગણવામા ંઆવશે. 

8 અરTપ4ક ............................... નગરપા�લકાની મહ�કમ શાખામાથંી uબuમા ં મેળવી શકાશે તથા ઈ-નગર પોટ�લ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� 

શકાશે. 

9 અYરુ� િવગતની અરT તથા અ]રૂતી ફ�, સમયમયા�દા બાદ મળેલ અરTઓ tયાને લેવામા ંઆવશે નહ� અને આ }ગે કોઈ પ4 eયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ�. 

10 આ Qહ�રાત તથા સમq ભરતી EW&યામા ંકોઈપણ કારણોસર ફ�રફાર કરવાની ક� સ]ંણૂ� અથવા }શત : રદ કરવાની આવ�યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પસદંગી કરવી ક� 

ન કરવી તે }ગે નગરપા�લકાનો  સ]ંણૂ� અબાિધત હy/અિધકાર રહ�શે. નગરપા�લકા આ માટ� કોઈ કારણો આપવા માટ� બધંાયેલ રહ�શે નહ�. જ2યાઑની સ\ંયા }દા�જત છે X ફ�રફારને 

પા4 રહ�શે. 

11 અનામત વગ�ના ઉમેદવાર સામા`ય જ2યા ઉપર અરT કર� તો અનામતના કોઈ લાભ મળવાપા4 રહ�શે નહ� અને સામા`ય વગ�ના ઉમેદવાર તર�ક�ની શરતો લા� ુપડશે. 

12 મા`ય તમામ સવંગ�ના ઉમેદવારોની =પધા��મક પર�Vા લેવામા ંઆવશે. પર�Vાનો અ�યાસ&મ િનયામક8ી, અr2નશમન સેવા �ારા િનયત કયા� Nજુબનો રહ�શે. X }ગેની Qણ મા`ય 

ઉમેદવારોને અલગથી કરવામા ંઆવશે. 

13 સરકાર8ીની નીિત અ[સુાર વગ�-(૨) સવંગ�ના અિધકાર�ઓની તેઓને મળવાપા4 કાયમી પગાર ધોરણમા ંEથમ-૨ (બે) વષ� માટ� અજમાયશી િનમsુકં આપવામા ંઆવશે. જયાર� 

વગ�-(૩) સવંગ�ના કમ�ચાર�ઓની Eથમ િનમsકુ ૫(પાચં) વષ�ના Wફnસ પગારથી કરવામા ંઆવશે. વગ�-(૩) સવંગ�ના કમ�ચાર�ઓના કરાર�ય સમયગાળો સતંોષકારક ર�તે ]ણૂ� થયેથી 

તેઓને .................................... નગરપા�લકાના Eવત�માન ધારાધોરણ અ[સુાર પગાર-ભ�થા ંમળવાપા4 થશે. 
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14 મા`યતા Eાpત અરTઓના ઉમેદવારોની શાર�Wરક Vમતા, શાર�Wરક કસોટ�, r=વિમ�ગની Qણકાર�[ુ ંપર�Vણ યોજવામા ંઆવશે. Xમા ંઉતીણ� થયેલ ઉમેદવારોની લે�ખત =પધા��મક 

પર�Vા લેવામા ંઆવશે.  
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શાર�Wરક Vમતા, શાર�Wરક કસોટ�ના માપદંડો  
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(૧) શાર�Wરક ર�તે ત�ંુર=ત હોવા જોઈએ 

(૨) લાલ, લીલા, કલરના તફાવત 

Qણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)�ચાઈ:- ]�ુુષો માટ� :- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી.. અને 

અ[Cુ�ુચત જનQિત ઉમેદવાર -૧૬૨ 

સે.મી., મWહલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર 

૧૫૮ સે.મી.. અને અ[Cુ�ુચત જનQતી 

ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી. 

(૪) વજન:- ]�ુુષો માટ� ૫૦ Wક.qા. 

લ�તુમ, મWહલા માટ� ૪૦ Wક.qા. 

લ�તુમ, (૫) છાતી:- સામા`ય-૮૧ 

સે.મી.,   લાયેલી-૮૬ સે.મી.(ફnત 

]�ુુષો માટ� ) 

(૧) શાર�Wરક ર�તે ત�ંુર=ત હોવા 

જોઈએ 

(૨) લાલ, લીલા, કલરના તફાવત 

Qણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)�ચાઈ:- ]�ુુષો માટ�:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અ[Cુ�ુચત જનQિત ઉમેદવાર -

૧૬૨ સે.મી., મWહલા માટ�:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સે.મી. અને 

અ[Cુ�ુચત જનQતી ઉમેદવાર -

૧૫૬ સે.મી. 

(૪) વજન:- ]�ુુષો માટ� ૫૦ 

Wક.qા. લ�તુમ, મWહલા માટ� ૪૦ 

Wક.qા. લ�તુમ 

(૫) છાતી:- સામા`ય-૮૧ સે.મી.,  

 લાયેલી-૮૬ સે.મી.(ફnત ]�ુુષો 

માટ� ) 

(૧) શાર�Wરક ર�તે ત�ંુર=ત હોવા 

જોઈએ 

(૨) લાલ, લીલા, કલરના તફાવત 

Qણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)�ચાઈ:- ]�ુુષો માટ�:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અ[Cુ�ુચત જનQિત ઉમેદવાર -

૧૬૨ સે.મી., મWહલા માટ�:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સે.મી. અને 

અ[Cુ�ુચત જનQતી ઉમેદવાર -

૧૫૬ સે.મી. 

(૪) વજન:- ]�ુુષો માટ� ૫૦ 

Wક.qા. લ�તુમ, મWહલા માટ� ૪૦ 

Wક.qા. લ�તુમ 

(૫) છાતી:- સામા`ય-૮૧ સે.મી.,  

 લાયેલી-૮૬ સે.મી.(ફnત ]�ુુષો 

માટ� ) 

(૧) શાર�Wરક ર�તે ત�ંુર=ત હોવા 

જોઈએ  (૨) લાલ, લીલા, કલરના 

તફાવત Qણી શકતા હોવા 

જોઈએ. (૩) �ચાઈ:- ]�ુુષો 

માટ�:- તમામ ઉમેદવાર – ૧૬૫ 

સે.મી. અને અ[Cુ�ુચત જન Qિત 

ઉમેદવાર -૧૬૨ સે.મી., મWહલા 

માટ�:- તમામ ઉમેદવાર ૧૫૮ 

સે.મી. અને અ[Cુ�ુચત જનQતી 

ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી., 

(૪)વજન:- ]�ુુષો માટ� ૫૦ 

Wક.qા. લ�તુમ, મWહલા માટ� ૪૦ 

Wક.qા. લ�તુમ, 

(૫) છાતી:- સામા`ય-૮૧ સે.મી..  

 લાયેલી-૮૬ સે.મી.,(ફnત ]�ુુષો 

માટ� ) 

(૧) શાર�Wરક ર�તે ત�ંુર=ત 

હોવા જોઈએ (૨) લાલ, 

લીલા, કલરના તફાવત 

Qણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩) �ચાઈ:- ]�ુુષો માટ�:- 

તમામ ઉમેદવાર – ૧૬૫ 

સે.મી., અને અ[Cુ�ુચત જન 

Qિત ઉમેદવાર -૧૬૨ 

સે.મી., મWહલા માટ�:- 

તમામ ઉમેદવાર ૧૫૮ 

સે.મી. અને અ[Cુ�ુચત 

જનQતી ઉમેદવાર -૧૫૬ 

સે.મી., (૪) વજન:- ]�ુુષો 

માટ� ૫૦ Wક.qા. લ�તુમ, 

મWહલા માટ� ૪૦ Wક.qા. 

લ�તુમ, (૫) છાતી:- 

સામા`ય- ૮૧ સે.મી.,  

 લાયેલી-૮૬ સે.મી.(ફnત 

]�ુુષો માટ� ) 

(૧) શાર�Wરક ર�તે ત�ંુર=ત હોવા 

જોઈએ (૨) લાલ, લીલા, કલરના 

તફાવત Qણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)�ચાઈ:- ]�ુુષો માટ�:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અ[Cુ�ુચત જન Qિત ઉમેદવાર -

૧૬૨ સે.મી., મWહલા માટ�:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સે.મી. અને 

અ[Cુ�ુચત જનQતી ઉમેદવાર -

૧૫૬ સે.મી., (૪) વજન:- ]�ુુષો 

માટ� ૫૦ Wક.qા. લ�તુમ, મWહલા 

માટ� ૪૦ Wક.qા. લ�તુમ, 

(૫) છાતી:- સામા`ય- ૮૧ સે.મી.,  

 લાયેલી- ૮૬ સે.મી. (ફnત ]�ુુષો 

માટ� ) 
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ш���-�к 

к2;�� 

(૧) ૪૦૦ મીટરની સામા`ય દોડ ૧૫૦ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૨) તરણ ૧૦૦ મીટર ૩૦૦ સેક`ડમા ં

]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથેની/વજન 

ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ-૧૫ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામા`ય દોડ-

૧૫૦ સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૩) ર=સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા[ુ-ં 

૦૫ મીટર 

(૪) લાબંી 1ુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ¡ચી 1ુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે 

 

- (૧) હોઝ પાઈપ સાથેની/વજન 

ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ-૧૫ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામા`ય દોડ-

૧૫૦ સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની 

રહ�શે. 

(૩) ર=સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા[ુ-ં 

૦૫  મીટર 

(૪) લાબંી 1ુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ¡ચી 1ુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

 

 

(૧) હોઝ પાઈપ 

સાથેની/વજન ઉચક�ને ૫૦ 

મીટરની દોડ-૧૫ સેક`ડમા ં

]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામા`ય 

દોડ-૧૫૦ સેક`ડમા ં]ણૂ� 

કરવાની રહ�શે. 

(૩) ર=સો પકડ�ને ઉપર 

ચઢવા[ુ-ં ૦૫ મીટર 

(૪) લાબંી 1ુદ -૩.૦૦ 

મીટર 

(૫) ¡ચી 1ુદ – ૧.૦૦ 

મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર- 

૩૦૦ સેક`ડમા ં]ણૂ� 

કરવાની રહ�શે. 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથેની/વજન 

ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ-૧૫ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામા`ય દોડ-

૧૫૦ સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

(૩) ર=સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા[ુ-ં 

૦૫ મીટર 

(૪) લાબંી 1ુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ¡ચી 1ુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ 

સેક`ડમા ં]ણૂ� કરવાની રહ�શે. 

Q.ન.ં-  

              

                             2<� 2�=�  

                  �2,(�� 2>&>� $�5 =�1 �1�2�  

તા.૧ર/૦૮/૨૦૨૧              ........................ ������	к�  

=થળ:............................
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

>������ 1��� �1�2�%�, $� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�' 

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

...........................નગરપા�લકા  

 

         િવષય :- િવભાગીય ફાયર ઓફ�સરની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C �>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ, નાગ]રુનો 
ડ�વીઝનલ ફાયર ઓફ�સરનો કોષ� પાસ  

   

CCC+ ૫ર�Vા પાસ    

 

            (���� �,.2 E��) 
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                                            //૨// 

અ[ભુવ:- 

2,/��%�, ��& �;(; ����х �� ����х G�	 $%����� �B' 

    

    

    

 

હ�વી મોટર eહ�કલ wાઇવoગ લાયસ`સની િવગત :- 

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

��,��H�� 
આથી ?ુ ં................................................................................ગામ 

...........................તા¢કુો......................�જ�લો................... ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ 

Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ, નાગ]રુનો ડ�વીઝનલ ફાયર ઓફ�સરનો કોષ� પાસ  

       (૬) Qિતનો દાખલો  

(૭) wાઇવoગ લાયસ`સની નકલ  

(૮) અ[ભુવના Eમાણપ4ો  

(9)  સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(10) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  

(11) CCC+ ૫ર�Vા પાસ Eમાણપ4 
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   અરT ફોમ� િવનાN�ુયે  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

/��ш� 1��� �1�2�%�, $� 1;&'  

 

 

��A���; �,��� ��2�;�'  

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

................................ નગરપા�લકા  

 

            િવષય :- =ટ�શન ફાયર ઓફ�સરની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. .......................................¡મર/વષ�...............................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-.......................................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C�>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ      નાગ]રુનો 

=ટ�શન ઓફ�સર અને ઇ`=>nટરનો કોષ� અથવા 

નેશનલ ફાયર એક�ડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા 

નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ નાગ]રુનો સબ 

ફાયર ઓફ�સર કોષ�  

   

CCC ૫ર�Vા પાસ    

            (���� �,.2 E��) 
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//૨// 

અ[ભુવ:- 

2,/��%�, ��& �;(; ����х �� ����х G�	 $%����� �B' 

    

    

    

 

હ�વી મોટર eહ�કલ wાઇવoગ લાયસ`સની િવગત :- 

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

બાહં�ધર� 

આથી ?ુ ં................................................................................ગામ ...........................તા¢કુો......................�જ�લો........................ 

ખાતર� આ]ુ ં£ ંક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો 

માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

(૫) નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ નાગ]રુનો =ટ�શન ઓફ�સર અને ઇ`સ>nટરનો કોષ� અથવા નેશનલ ફાયર એક�ડ�મી(AIILSG) 

વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સિવcસ કોલેજ નાગ]રુનો સબ ફાયર ઓફ�સર કોષ�[ુ ંEમાણપ4      

(૬) Qિતનો દાખલો  

(૭) wાઇવoગ લાયસ`સની નકલ  

(૮) અ[ભુવના Eમાણપ4ો  

(9)  સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(10) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  

(11) CCC ૫ર�Vા પાસ Eમાણપ4 
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

1��� ����	52 �1�2�%�, $� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�'  

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

.......................... નગરપા�લકા  

 

          િવષય :- ફાયર વાયરલેસ ઓફ�સરની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C�>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

ઈલેn>ોિનક એ`ડ કો9:નુીક�શન 

એ`Tનીયરoગ / ટ�લી કો9:નુીક�શન 

એ`Tનીયરoગ/ ઈલેn>ોિનક એ`Tનીયરoગ 

િવથ ર�Wડયો કો9:નુીક�શનમા Wડpલોમા 

અથવા ડ�qી એ`Tનીયરoગ. 

   

CCC ૫ર�Vા પાસ    

           (���� �,.2 E��) 
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//૨// 

અ[ભુવ:- 

2,/��%�, ��& �;(; ����х �� ����х G�	 $%����� �B' 

    

    

    

 

લાઇટ મોટર eહ�કલ wાઇવoગ લાયસ`સની િવગત:- 

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

��,��H�� 
આથી ?ુ ં........................................................................................ગામ ........................ તા¢કુો.............................. 

�જ�લો............................. ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે 

ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) ઈલેn>ોિનક એ`ડ કો9:નુીક�શન એ`Tનીયરoગ / ટ�લી કો9:નુીક�શન એ`Tનીયરoગ/ ઈલેn>ોિનક એ`Tનીયરoગ 

    િવથ ર�Wડયો કો9:નુીક�શનમા Wડpલોમા અથવા ડ�qી એ`Tનીયરoગ[ુ ંEમાણપ4  

(૬) Qિતનો દાખલો  

(૭) wાઇવoગ લાયસ`સની નકલ  

(૮) અ[ભુવના Eમાણપ4ો  

(9)  સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(10) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  

(11) CCC ૫ર�Vા પાસ Eમાણપ4 
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

લીડoગ ફાયરમેન%�, $� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�'  

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

........................... નગરપા�લકા  

 

          િવષય :- લીડoગ ફાયરમેનની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C�>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૦(એસ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા �જુરાત સરકાર મા`ય 

આઈ.ટ�.આઈ.માથંી ફાયરમેન /ફાયર 

ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ 

અથવા સમકV કોષ� સરકાર મા`ય 

સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ  

   

         (���� �,.2 E��)    
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                                          //૨// 

અ[ભુવ:- 

2,/��%�, ��& �;(; ����х �� ����х G�	 $%����� �B' 

    

    

    

 

C[JLqલાઈટ (હળવા) મોટર eહ�કલ લાયસ`સની િવગત:- 

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

��,��H�� 
આથી ?ુ ં........................................................................................ગામ ........................ તા¢કુો.............................. 

�જ�લો............................. ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે 

ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૦ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા �જુરાત સરકાર મા`ય આઈ.ટ�.આઈ.માથંી ફાયરમેન /ફાયર-         

           -ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ અથવા સમકV કોષ� સરકાર મા`ય સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ[ુ ંEમાણપ4  

(૬) Qિતનો દાખલો  

(૭) wાઇવoગ લાયસ`સની નકલ  

(૮) અ[ભુવના Eમાણપ4ો  

(9)  સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(10) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

wાઈવર કમ પપં ઓપર�ટર[ુ ં$� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�' 

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

............................. નગરપા�લકા  

 

         િવષય :- wાઈવર કમ પપં ઓપર�ટરની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C�>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૦(એસ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા �જુરાત સરકાર મા`ય 

આઈ.ટ�.આઈ માથંી ફાયરમેન /ફાયર 

ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ 

અથવા સમકV કોષ� સરકાર મા`ય 

સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ 

   

         (���� �,.2 E��)    
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                                          //૨// 

અ[ભુવ:- 

2,/��%�, ��& �;(; ����х �� ����х G�	 $%����� �B' 

    

    

    

 

હ�વી મોટર eહ�કલ લાયસ`સની િવગત:- 

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

��,��H�� 
આથી ?ુ ં........................................................................................ગામ ........................ તા¢કુો.............................. 

�જ�લો............................. ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે 

ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૦ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા �જુરાત સરકાર મા`ય આઈ.ટ�.આઈ.માથંી ફાયરમેન /ફાયર-         

           -ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ અથવા સમકV કોષ� સરકાર મા`ય સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ[ુ ંEમાણપ4  

(૬) Qિતનો દાખલો  

(૭) wાઇવoગ લાયસ`સની નકલ  

(૮) અ[ભુવના Eમાણપ4ો  

(9)  સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(10) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

ફાયરમેન કમ wાઈવર[ુ ં$� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�'  

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

.................................. નગરપા�લકા  

 

          િવષય :- ફાયરમેન કમ wાઈવરની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C�>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૦(એસ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

નેશનલ ફાયર એક�ડમી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા �જુરાત સરકાર મા`ય 

આઈ.ટ�.આઈ માથંી ફાયરમેન /ફાયર 

ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ 

અથવા સમકV કોષ� સરકાર મા`ય 

સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ 

   

         (���� �,.2 E��)    
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                                          //૨// 

અ[ભુવ:- 

2,/��%�, ��& �;(; ����х �� ����х G�	 $%����� �B' 

    

    

    

 

લાઇટ/હ�વી મોટર eહ�કલ લાયસ`સની િવગત:- 

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

��,��H�� 
આથી ?ુ ં........................................................................................ગામ ........................ તા¢કુો.............................. 

�જ�લો............................. ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે 

ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૦ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) નેશનલ ફાયર એક�ડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા �જુરાત સરકાર મા`ય આઈ.ટ�.આઈ.માથંી ફાયરમેન /ફાયર       

           ટ�કનોલોT અને ઇ`ડ=>�યલ મેનેજમે`ટ અથવા સમકV કોષ� સરકાર મા`ય સ=ંથામાથંી GCVT/NCVT પાસ[ુ ંEમાણપ4                 

       (૬) Qિતનો દાખલો  

(૭) wાઇવoગ લાયસ`સની નકલ  

(૮) અ[ભુવના Eમાણપ4ો  

(9)  સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(10) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

નાયબ Wહસાબનીશ[ુ ં$� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�' 

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

................................. નગરપા�લકા  

 

          િવષય :- નાયબ Wહસાબનીશની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C �>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

CCC ૫ર�Vા પાસ    

  

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

          (���� �,.2 E��) 
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                                          //૨// 
 

         

��,��H�� 
આથી ?ુ ં........................................................................................ગામ ........................ તા¢કુો.............................. 

�જ�લો............................. ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે 

ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) Qિતનો દાખલો  

(૬) સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(૭) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  

(૮) CCC ૫ર�Vા પાસ Eમાણપ4 
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   $� 1;&' >�����?�5  

....................... ������	к�,@�. ....................... 

nલાક�[ ુ ં$� 1;&'  

 

��A���; �,��� ��2�;�' 

2�84�; 1;�;  

Eિત, 

સ�ય સ�ચવ8ી, 

પસદંગી સિમિત અને  

ચીફ ઓફ�સર  

............................... નગરપા�લકા  

 

            િવષય :- nલાક�ની જ2યા પર િનમsુકં આપવા }ગેની ઉમેદવાર તર�ક�ની અરT. 
 

ઉમેદવાર[ુ ંનામ:- ...................................................................................... 

હાલ[ુ ંસરનાNુ ં:-.......................................................................................... 

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

જ`મ તાર�ખ :-.. ..............................¡મર/વષ�...................મોબાઈલ ન.ં.................................. 

Qિત :-.............................~ાિત/પેટા ~ાિત:-................................ક�ટ�ગર�................................. 

માર� શૈV�ણક અને અ`ય લાયકાત નીચે Nજુબ છે.  

ш� �!к 	��к��  ��� � ��2 

к��'%�, �B'  

�;.'/C�>�. %�, ��&  �к�/D5.  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

=નાતક     

અ[=ુનાતક     

CCC ૫ર�Vા પાસ    

  

અરT ફ�ની િવગત:-Wડમા`ડ wા�ટ ન.ં ............................ તા.......................... 
 

          (���� �,.2 E��) 
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                                          //૨// 
 

         

��,��H�� 
આથી ?ુ ં........................................................................................ગામ ........................ તા¢કુો.............................. 

�જ�લો............................. ખાતર� આ]ુ ં£ં ક� ઉપર જણાવેલ તમામ હક�કતો માર� ઉતમ Qણ Nજુબ સાચી અને ખર� છે 

ઉપરોnત માWહતી જો ખોટ� જણાશે તો માર� ઉમેદવાર� આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તાર�ખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહ�    

 

�બડાણની િવગત :- 

(૧) શાળા છોડ�ા[ુ ંEમાણપ4  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માક�શીટ  

(3) =નાતકની માક�શીટ  

(૪) Wડqી Eમાણપ4ની નકલ  

       (૫) Qિતનો દાખલો  

(૬) સામા�જક અને શૈV�ણક પછાત વગ�[ુ ંનોન W&મી�લયર[ુ ંEમાણપ4 

(૭) આિથcક નબળા વગ�ના ઉમેદવાર� Qહ�રાતની તાર�ખે મા`યતા Eાpત Eમાણપ4  

(૮) CCC ૫ર�Vા પાસ Eમાણપ4 

 

 

 




