
અ.નં. જગ્યાન ં નામ જગ્યા વર્ગ શૈક્ષણિક લાયકાત, ટેકનીકલ લાયકાત, અન ભવ તથા વયમયાગદા જનરલ

૧

ણવભાર્ીય ફાયર 

અણિકારી

(ત્રીજો પ્રયન્ત)

૧ ૨

(A) શૈણક્ષિક લાયકાત :- 

(૧) માન્ય ય ણનવર્સીટીના સ્નાતક,

(૨) ર્સી.ર્સી.ર્સી પરીક્ષા પાર્સ અથવા ર્સા.વ.ણવ.ના ઠરાવ ક્રમાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક- તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ મ જબ ણનમણંક પછી રજ  કરવાન ં રહેશે.(નર્રપાણલકાઓમાં ફરજ બજાવતા 

કમગચારીને લાર્  પડશે નણહ)

(B) ટેકનીકલ લાયકાત :- 

(૧) નેશનલ ફાયર ર્સર્વગર્સ કોલેજ, નાર્પ રનો ડીવીઝનલ ફાયર ઓફફર્સરનો કોર્ગ 

(૨) હેવી મોટર વ્હીકલ ચલાવવાન ં વેલીડ લાયર્સન્ર્સ િરાવતા હોવા જોઈએ.

(C) અન ભવ :-

ફાયર રે્સવાઓમાં ફાયર ઓફફર્સર / સ્ટેશન ઓફફર્સર / ર્સબ-ઓફફર્સર અથવા ર્સમકક્ષ જગ્યા ઉપર ક લ નોકરીના ૪ વર્ગનો અન ભવ િરાવતા હોવો જોઈએ.

(D) વયમયાગદા :-

૪૫ વર્ગથી વિ  નણહ(નર્રપાણલકાઓમાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને લાર્  પડશે નણહ)

૧

૨

મણહલા (અનામત) 

ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર

(ત્રીજો પ્રયત્ન)

૨ ૩

(A) શૈણક્ષિક લાયકાત :- 

(૧) ર્સીિી ભરતીથી પરં્સદર્ીમાં ણનમણંક થવા માટે ઉચ્ચતર માધ્યણમક શાળા પ્રમાિપત્ર પરીક્ષા એચ.એર્સ.ર્સી (િોરિ-૧૨) અથવા તેની ર્સમકક્ષ ર્સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત િરાવતા હોવા 

જોઈએ.

(૨)  નેશનલ ફાયર એકેડેમી(AIILSG), વડોદરા અથવા ર્ જરાત ર્સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ માંથી ફાયરમેન/ફાયર ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્રીયલ મેનેજમેન્ટ અથવા ર્સમકક્ષ કોર્ગ ર્સરકાર માન્ય 

રં્સસ્થામાંથી GCVT/NCVT પાર્સ હોવા જોઈએ.

(B) ટેકનીકલ લાયકાત :- 

(૧)  લાઈટ(હળવા) / હેવી મોટર વ્હીકલ લાયર્સન્ર્સ ફરજીયાત હોવ  જોઈએ.

(૨) સ્વીમીંર્ની જાિકારી હોવી જોઈએ. 

(C) અન ભવ :- 

ફાયર રે્સવાઓમાં ફાયરમેન અથવા ર્સમકક્ષ જગ્યા ઉપર ક લ નોકરીના ૧ વર્ગનો અન ભવ િરાવતા હોવા જોઈએ.

(D) વયમયાગદા :-

૩૫ વર્ગથી વિ  નણહ(નર્રપાણલકાઓમાં કમગચારીઓને ઉમરનો બાદ લાર્  પડશે નણહ)

૨

કાલાવડ નર્રપાણલકા , તા.કાલાવડ , જી.જામનર્ર 

કાલાવડ નર્રપાણલકામાં અણગ્નશમન રે્સવાના કમગચારીઓની ભરતી માટે નાયબ કણમશ્નરશ્રી,મ્ય ણનણર્સપાલીટી એડણમણનસ્રેશનની કચેરી, ર્ જરાત રાજ્ય, ર્ાંિીનર્રના પત્ર નં.કણમ.મ્ય ણન.એડી/મકમ-૧/ફા.નં.૧૬૪૨/ફાયર 

મહેકમ/વશી.૩૦૨૯/૨૦૧૯/૧૬૪૨૩ તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯થી મંજ ર થયેલ તથા રાજ્ય અણગ્ન ણનવારિ રે્સવાઓની કચેરી, ર્ાંિીનર્રના પત્ર ક્રમાંક:ર્સફ્ર્સ/ફન-૧૪૯/૭૧૩/૨૦૨૧, તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ તથા કણમશ્નર, 

મ્ય ણનર્સીપાલીટી એડણમણનસ્રેશનની કચેરી, ર્ જરાત રાજ્ય, ર્ાંિીનર્રના હ કમ ક્રમાંક:કણમ.મ્ય ણન.એડી/મહેકમ-૧/ફાયર ભરતી/વશી.૭૦૦/૨૦૨૧, તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧થી (ટેકનીકલ જગ્યાઓ માટે ણનયમોમાં ર્સ િારા-

વિારા ર્સાથે) મંજ ર થયેલ જગ્યાઓ માટે લાયકાત િરાવતા ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રણર્સધ્િ થયેથી ૩૫ ફદવર્સ ર્સ િીમાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત અને શારીફરક યોગ્યતાના િોરિો આ ર્સાથે 

ર્સામેલ છે. જે મ જબની યોગ્યતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વિ  ણવર્ત માટે નર્રપાણલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાં રં્સપકગ કરવાનો રહેશે.



અ.નં. જગ્યાન ં નામ જગ્યા વર્ગ શૈક્ષણિક લાયકાત, ટેકનીકલ લાયકાત, અન ભવ તથા વયમયાગદા જનરલ

૩
નાયબ એકાઉન્ટન્ટ

(પ્રથમ પ્રયત્ન)
૧ ૩

(A) શૈણક્ષિક લાયકાત :- 

(૧) ર્સીિી ભરતીથી પરં્સદર્ીમાં ણનમણંક થવા માટે માન્ય ય ણનવર્સીટી/રં્સસ્થામાંથી બેચલર ઓફ ણબઝનેશ એડણમણનસ્રેશન અથવા બેચલર ઓફ કોમર્સગ અથવા બેચલર ઓફ 

ર્સાયન્ર્સ (મેથેમેટીક્ર્સ/સ્ટેટેટીકર્સ) અથવા બેચલર ઓફ આટગર્સ (સ્ટેટેટીકર્સ/ઈકોનોમીકર્સ/મેથેમેટીક્ર્સ)ના સ્નાતક અથવા તેની ર્સમકક્ષ ર્સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત િરાવતા 

હોવા જોઈએ.

(૨) કોમ્્ય ટરના બેઝીક નોલેજ તથા ર્સી.ર્સી.ર્સી. પરીક્ષા પાર્સન ં કોઈ પિ તાલીમી રં્સસ્થાન ં પ્રમાિપત્ર/માકગશીટ િરાવતા હોવા જોઈએ.

(૩) કોમ્્ય ટર એક ણવર્ય તરીકે હોય તેવી લાયકાત ર્સરકાર માન્ય ય ણનવર્સીટી અથવા રં્સસ્થામાંથી મેળવેલ હોવાના પ્રમાિપત્રો િરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા

(૪) િોરિ-૧૦ અને િોરિ-૧૨ની પરીક્ષા કોમ્્ય ટર ણવર્ય ર્સાથે પાર્સ કરેલ હોવાના પ્રમાિપત્રો િરાવતા હોવા જોઈએ અરજી કરવાને તબક્કે ઉમેદવાર આવ ં પ્રમાિપત્ર િરાવતા 

ના હોય તો પિ અરજી કરી શકાશે પરંત  ણનમણંક મેળવતા પહેલા ઉમેદવારે આવ ં  પ્રમાિપત્ર અચૂક રજ  કરવાન ં રહેશે , અન્યથા આવા ઉમેદવારે ણનમણંક મેળવ્યા બાદ 

અજમાયશી ર્સમયર્ાળા દરમ્યાન પાર્સ કરવાન ં રહેશે.

(૫) અંગે્રજી અને ર્ જરાતીમાં ડેટા એન્રીની કામની કલાક દીઠ ચોકર્સાઈપૂવગક ૫૦૦૦ કી ડીપે્રશનથી ઓછી નણહ તેટલી ઝડપ િરાવતા હોવા જોઈએ.

(૬) ર્ જરાતી અને ણહન્દી અથવા બંને ભાર્ાન ં ર્સામાન્ય જ્ઞાન િરાવતા હોવા જોઈએ .

(B) વયમયાગદા :-

૨૮ વર્ગથી વિ  નણહ(નર્રપાણલકાઓમાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને લાર્  પડશે નણહ)

૧

૪
કલાકગ 

(પ્રથમ પ્રયત્ન)
૧ ૩

(A) શૈણક્ષિક લાયકાત :- 

(૧) ર્સીિી ભરતીથી પરં્સદર્ીમાં ણનમણંક થવા માટે માન્ય ય ણનવર્સીટીના સ્નાતક અથવા તેની ર્સમકક્ષ ર્સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત િરાવતા હોવા જોઈએ.

(૨) કોમ્્ય ટરના બેઝીક નોલેજ તથા ર્સી.ર્સી.ર્સી. પરીક્ષા પાર્સન ં કોઈ પિ તાલીમી રં્સસ્થાન ં પ્રમાિપત્ર/માકગશીટ િરાવતા હોવા જોઈએ.

(૩) કોમ્્ય ટર એક ણવર્ય તરીકે હોય તેવી લાયકાત ર્સરકાર માન્ય ય ણનવર્સીટી અથવા રં્સસ્થામાંથી મેળવેલ હોવાના પ્રમાિપત્રો િરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા

(૪) િોરિ-૧૦ અને િોરિ-૧૨ની પરીક્ષા કોમ્્ય ટર ણવર્ય ર્સાથે પાર્સ કરેલ હોવાના પ્રમાિપત્રો િરાવતા હોવા જોઈએ અરજી કરવાને તબક્કે ઉમેદવાર આવ ં પ્રમાિપત્ર િરાવતા 

ના હોય તો પિ અરજી કરી શકાશે પરંત  ણનમણંક મેળવતા પહેલા ઉમેદવારે આવ ં  પ્રમાિપત્ર અચૂક રજ  કરવાન ં રહેશે , અન્યથા આવા ઉમેદવારે ણનમણંક મેળવ્યા બાદ 

અજમાયશી ર્સમયર્ાળા દરમ્યાન પાર્સ કરવાન ં રહેશે.

(૫) અંગે્રજી અને ર્ જરાતીમાં ડેટા એન્રીની કામની કલાક દીઠ ચોકર્સાઈપૂવગક ૫૦૦૦ કી ડીપે્રશનથી ઓછી નણહ તેટલી ઝડપ િરાવતા હોવા જોઈએ.

(૬) ર્ જરાતી અને ણહન્દી અથવા બંને ભાર્ાન ં ર્સામાન્ય જ્ઞાન િરાવતા હોવા જોઈએ .

(B) વયમયાગદા :-

૨૮ વર્ગથી વિ  નણહ(નર્રપાણલકાઓમાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને લાર્  પડશે નણહ)

૧



૧. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટેની અરજી જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી ૩૫ દિવિ િુધીમાાં ચીફ ઓદફિરશ્રી, કાલાવડ નગરપાસલકા, તા.કાલાવડ, જી.જામનગર  ખાતે ફક્ત રજીસ્ટર પોસ્ટ અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહેશે.  

૨. અરજિારે અરજી િાથે તાજેતરમાાં પડાવેલ પાિપોટટ િાઈઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષસણક લાયકાતની સ્વપ્રમાસણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. અનામત વગટના ઉમેિવારે જાસત અાંગેનો િક્ષમ અસધકારીશ્રીનો 

પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનો રહેશે. 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જગ્યાઓ માટે અરજી િાથે સિન અનામત વગટના અરજિારે રૂl.૫૦૦/-નો દડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફિરશ્રી, કાલાવડ નગરપાસલકાના નામથી મોકલવાની રહેશે.અનુિુસચત જાસત, અનુિુસચત જન જાસત તથા 

શૈક્ષસણક પછાત વગટના તથા આર્થટક નિળા વગટના ઉમેિવારે પણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશે નસહ. 

૪. અરજી કવર ઉપર જે જગ્યા માટે અરજી કરેલ હોય તે જગ્યાનુાં નામ સ્પસ્ટ િશાટવવાનુાં રહેશે. 

૫. વયમયાટિા િરકારશ્રીના નીસત સનયમ મુજિની રહેશે.તેમજ અનામત વગટના ઉમેિવારોને િરકારશ્રીના સનયમ મુજિ ઉમર છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે.અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે સનયત શૈક્ષસણક લાયકાત, જરૂરી વયમયાટિા 

તથા સનયત અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૬. િરેક જગ્યા માટે ઉમેિવારે અલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૭. એક જ અરજીપત્રકમાાં એક કરતા વધુ જગ્યા માટે અરજી કરેલ હશે તો અરજીપત્રક રિ ગણવામાાં આવશે. 

૮. અરજીપત્રક નગરપાસલકાની મહેકમ શાખામાાંથી રૂિરૂમાાં, ઈ-નગર પોટટલ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.  

૯. અધુરી ફી, િમય મયાટિા િાિ મળેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાાં આવશે નસહ અને આ અાંગે કોઈ પત્ર વ્યવહાર કરવામાાં આવશે નસહ. 

૧૦. આ જાહેરાત તથા િમગ્ર ભરતી પ્રદિયામાાં કોઈ પણ કારણોિર ફેરફાર કરવાની કે િાંપૂણટ અથવા અાંશત: રિ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પિાંિગી કરવી કે ન કરવી તે અાંગે નગરપાસલકાનો િાંપૂણટ અિાસધત 

હક્ક/અસધકાર રહેશે.નગરપાસલકા આ માટે કોઈ કારણો આપવા માટે િાંધાયેલ રહેશે નસહ. જગ્યાઓની િાંખ્યા અાંિાજીત છે. જે ફેરફારને પાત્ર રહેશે. 

૧૧. અનામત વગટના ઉમેિવાર િામાન્ય જગ્યા ઉપર અરજી કરે છે તો અનામતના કોઈ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નસહ. અને િામાન્ય વગટના ઉમેિવાર તરીકેની શરતો લાગુ પડશે. 

૧૨. માન્ય તમામ િાંવગટના ઉમેિવારોની સ્પધાટત્મક પરીક્ષા લેવામાાં આવશે.પરીક્ષાનો અભ્યાિ િમ સનયામકશ્રી, અસગ્નશમન િેવા દ્રારા સનયત કયાટ મુજિનુાં રહેશે.જે અાંગેની જાણ માન્ય ઉમેિવારોને અલગથી કરવામાાં આવશે. 

૧૩. િરકારશ્રીની નીસત અનુિાર વગટ-(૨) િાંવગટના અસધકારીઓની તેઓને મળવાપાત્ર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨ (િે) વર્ટ માટે અજમાયશી સનમણાંક આપવામાાં આવશે.જયારે વગટ-(૩) િાંવગટના કચેરીઓની પ્રથમ સનમણાંક ૫ 

(પાાંચ) વર્ટના દફક્િ પગારથી કરવામાાં આવશે.વગટ-(૩) િાંવગટના કમટચારીઓનુાં કરારીય િમયગાળો પૂણટ થયેથી તેઓને નગરપાસલકાના પ્રવતટમાન ધારાધોરણ અનુિાર પગાર-ભથ્થા મળવાપાત્ર થશે. 

૧૪. (૧) શારીદરક રીતે તાંિુરસ્ત હોવા જોઈએ. (૨) લાલ,લીલા કલરના તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ :- પુરૂર્ો માટે :- તમામ ઉમેિવાર – ૧૬૫ િે.મી. અને અનુિૂસચત જન જાસત ઉમેિવાર – ૧૬૨ િે.મી., 

મસહલા માટે :- તમામ ઉમેિવાર – ૧૫૮ િે.મી. અને અનુિુસચત જન જાસત ઉમેિવાર – ૧૫૬ િે.મી. (૪) વજન :- પુરૂર્ો માટે ૫૦ કી.ગ્રા. લઘુતમ, મસહલા માટે ૪૦ કી.ગ્રા. લઘુતમ, (૫) છાતી :- િામાન્ય – ૮૧ િે.મી. 

ફૂલાયેલી – ૮૬ િે.મી. (ફક્ત પુરૂર્ો માટે), ઉપરાાંત શારીદરક કિોટીમાાં ઉતીણટ થવાનુાં રહેશે. શારીદરક કિોટીના માપિાંડોની માસહતી ઈ-નગર પોટટલ (https://enagar.gujarat.gov.in) તથા નગરપાસલકાના નોટીિ િોડટ પર 

મુકવામાાં આવશે.(ફક્ત સવભાગીય ફાયર અસધકારી તથા ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવરની જગ્યા માટે જ આ શરત માન્ય રહેશે.) 

૧૫. નાયિ એકાઉન્ટન્ટ તથા કલાકટ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત અરજીઓ મુજિના ઉમેિવારોની લેસખત સ્પધાટત્મક પરીક્ષા લેવામાાં આવશે. 

 

             જા.નાં.કાલાવડ/િી.૭૬૮/૨૦૨૦-૨૧                                                                                                                                                                  િસહ(અવાચ્ય) 

             તા. ૨૮/૧૦/૨૦૨૧                                                                                                                                                                                    (મૌલીક એચ. વૈંશ) 

             સ્થળ :- કાલાવડ                                                                                                               િભ્ય િસચવ  

                                                                                                                                                                                                 પિાંિગી િસમસત  

                                                                                                                                                                                                                                  અને  

                                                                                                                                                                                                                             ચીફ ઓદફિર  

                                                                                      કાલાવડ  નગરપાસલકા  
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