રુ નગર- ુ ધરજ-વઢવાણ નગરપા લકા
હરાત માંક-૦૨/૨૦૨૧-૨૦૨૨ (બીજો

ય ન)

રુ નગર- ુ ધરજ-વઢવાણ નગરપા લકામાં અ નશમન સેવાના કમચાર ઓની ભરતી માટ નાયબ કિમ ર,
ગાંધીનગર ના પ

નં.કિમ.

િુ ન.એડ ./મકમ-૧/ફા.નં.૧૬૪૨/ફાયર મહકમ/વશી/૩૦૧૧/૨૦૧૯/૧૬૪૬૫ તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ થી મં ુ ર થયેલ જ યાઓ માટ મે. ાદિશક
ુ ારલ ભરતી બઢતીના િનયમો
ધ

કિમ ર ી,અમદાવાદઝોન તરફથી તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૧ થી
ુ ીમાં અર
ધ
અર

કરવાની રહશે. ઉમેદવારો માટની શૈ

કરવાની રહશે.વ ુ િવગત માટ
જ યા

અ.નં.

જ યા ંુ નામ

ની

ુ રાત રાજય
િુ નિસપાલીટ એડમીની શન, જ

વગ

ુ બ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ
જ

હરાત

િસ ધ થયેથી ૩૦ દવસ

ુ બની યો યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ
જ

ણક લાયકાત અને શા રર ક યો યતા ધોરણો આ સાથે સામેલ છે .

રુ નગર- ુ ધરજ-વઢવાણ નગરપા લકા કચેર ની મહકમ શાખામાં સંપક કરવાનો રહશે.

શૈ

ુ વ તથા
ણક લાયકાત, ટકનીકલ લાયકાત, અ ભ
વયમયાદા

સં યા

ુ બ ભરવાની થતી જ યાઓ
જ

કટગર
બન

આ.ન.વ

સા.શૈ.પ.

અનામત

.

વ.

અ .ુ િત

અ .ુ જ
ન. િત

.ુ

ી

.ુ

ી

.ુ

ી

.ુ

ી

.ુ

ી

૦૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

ુલ

(૧) શૈ ણક લાયકાત
(ક) મા ય

િુ ન.સીટ ના નાતક

(ખ) સી.સી.સી. પર

ા પાસ અથવા સા.વ.િવ.ના ઠરાવ

માંક પરચ-

ુ બ િનમ ક
જ
ંુ પછ

ર ુ કરવા ું

૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬

રહશે. (નગરપા લકા ઓમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને લા ુ પડશે નહ .

(૨) ટકનીકલ લાયકાત
િવભાગીય
૧

ફાયર

ુ નો ડિવઝનલ ફાયર ઓ ફસરનો
(ક) નેશનલ ફાયર સિવસ કોલેજ નાગ ર
૧

અિધકાર

૨

કોષ પાસ
(ખ) હવી મોટર હ કલ ચલાવવા ંુ વે લીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવો જોઇએ.

ુ વ
(૩) અ ભ
ફાયર સેવાઓમાં ફાયર ઓ ફસર/
સમક

જગા ઉપર

ટશન ઓ ફસર/ સબ.ઓફ સર અથવા

ુ વ ધરાવતા હોવા
ુ લ નોકર ના ચાર વષનો અ ભ

જોઇએ.
(૪) વય મયાદા
૪૫ વષથી વ ુ નહ (નગરપા લકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને લા ુ

1
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૦૧

પડશે નહ .)

(૧) શૈ ણક લાયકાત
(ક) મા ય

િુ ન.સીટ ના નાતક

(ખ) સી.સી.સી. પર

ા પાસ અથવા સા.વ.િવ.ના ઠરાવ

માંક પરચ-

ુ બ િનમ ક
જ
ંુ પછ

ર ુ કરવા ું

૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬

રહશે. (નગરપા લકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને લા ુ પડશે નહ .

(૨) ટકનીકલ લાયકાત
ુ નો
(ક) નેશનલ ફાયર સિવસ કોલેજ નાગ ર
૨

ટશન ફાયર
ઓફ સર

ઇ
૧

૩

કટરનો કોષ પાસને

ટશન ઓ ફસર અને

થમ પસંદગી અથવા નેશનલ ફાયર એકડમી

ુ થી સબ
(AIILSG), વડોદરા અથવા ને શનલ ફાયર સિવસ કોલે જ નાગર ર

૦૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

૦૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

ફાયર ઓફ સર કોષ પાસ
(ખ) હવી મોટર હ કલ ચલાવવા ંુ વેલીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવો જોઇએ.

ુ વ
(૩) અ ભ
ફાયર સેવાઓમાં સબ.ઓ ફસર અથવા સમક

જગા ઉપર

ુ લ નોકર ના

ુ વ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
ણ વષનો અ ભ
(૪) વય મયાદા
૩૫ વષથી વ ુ નહ (નગરપા લકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને લા ુ
પડશે નહ .)

(૧) શૈ ણક લાયકાત
(ક)
એ

ફાયર
3

વાયરલેસ
ઓફ સર

૧

૩

ઇલેક ોિનક

કો

નીયર ગ/ઇલેક ોનીક એ

ડ લોમા અથવા ડ ી એ
(ખ) સી.સી.સી.પર

િુ નકશન

એ

નીયર ગ/ટલીકો

નીયર ગ વીથ રડ યો કો

િુ નકશન
ુ ીકશનમાં
ન

િનયર ગ

ા પાસ

(૨) ટકનીકલ લાયકાત
(ક) લાઇટ મોટર

2

એ ડ

હકલ ચલાવવા ંુ વે લીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવો જોઇએ.
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ુ વ
(૩) અ ભ
સરકાર

અધ સરકાર

ક ખાનગી સં થામાં વાયરલેશ ટલીકો

ઇકવીપમે ટ,મોબાઇલ ટાવરના લગતા કામનો

િુ નકશન

ુ વ.
ણ વષનો અ ભ

(૪) વય મયાદા
૩૫ વષથી વ ુ નહ (નગરપા લકા ઓમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને લા ુ
પડશે નહ .)

(૧) શૈ ણક લાયકાત
(ક) સીધી ભરતીથી પસંદગીમાં િનમ ક
ં ૂ થવા માટ ઉ ચતર મા યિમક શાળા
માણપ

પર

મા ય કરલ શૈ

ા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨) અથવા તે ની સમક

સરકાર

ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.

(ખ) નેશનલ ફાયર એકડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા
મા ય આઇ.ટ .આઇ. માંથી ફાયરમેન /ફાયર ટકનોલો
મેનેજમે ટ અથવા સમક

ુ રાત સરકાર
જ
અને ઇ ડ

યલ

કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી GCVT/NCVT

પાસ હોવા જોઇએ.
(ગ) લાઇટ (હળવા) મોટર હ કલ લાયસ સ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
૪

લીડ ગ
ફાયરમેન

(ઘ) વીમ ગની
૧

૩

ણકાર જ ર છે .

(૨) ટકનીકલ લાયકાત

૦૧

(ક) નેશનલ ફાયર એકડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા
મા ય આઇ.ટ .આઇ. માંથી ફાયરમેન /ફાયર ટકનોલો
મેનેજમે ટ અથવા સમક

ુ રાત સરકાર
જ
અને ઇ ડ

યલ

કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથ ી પાસ હોવો

જોઇએ.
(ખ) હવી/લાઇટ મોટર

હકલ ચલાવવા ંુ વે લીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવો

જોઇએ.

ુ વ
(૩) અ ભ
સરકાર ક અધ સરકાર અથવા ખાનગી ફાયર સેવાઓમાં ફાયરમેન અથવા
સમક

જ યા ઉપર

ુ વ ધરાવતા હોવા
ુ લ નોકર ના પાંચ વષનો અ ભ

જોઇએ.

3
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૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૧

(૪) વય મયાદા
૩૫ વષથી વ ુ નહ (નગરપા લકા ઓમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને લા ુ
પડશે નહ .)

(૧) શૈ ણક લાયકાત
(ક) સીધી ભરતીથી પસંદગીમાં િનમ કૂં થવા માટ મા યિમક અથવા
ઉ ચતર મા યિમક શાળા
અથવા તે ની સમક

માણપ

પર

ા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨)

સરકાર મા ય કરલ શે

ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા

જોઇએ.
ુ રાત સરકાર
જ

(ખ) નેશનલ ફાયર એકડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા
મા ય આઇ.ટ .આઇ. માંથી ફાયરમેન /ફાયર ટકનોલો
મેનેજમે ટ અથવા સમક

પંપ

યલ

કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી GCVT/NCVT

પાસ હોવા જોઇએ.

ાઇવર કમ
૫

અને ઇ ડ

૨

૩

ઓપરટર

(૨) ટકનીકલ લાયકાત
(ક) હવી મોટર

હકલ લાયસ સ હો ંુ ફર યાત હો ંુ જોઇએ.

(ખ) વીમ ગની

૦૩

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦૩

૫

૨

૧

૦

૩

૦

૦

૦

૧

૦

૧૨

ણકાર જ ર છે .

(નગરપા લકા ખાતે ફરજ કરલ/બ વતા કમચાર ઓને લા ુ પડશે નહ .)

ુ વ
(૩) અ ભ
ફાયર

સે વાઓમાં

ફાયરમેન

અથવા

ાઇવર

કમ

પંપ

ઓપરટરની

ુ વ અથવા અ ય જ યાએ હવી મોટર વાહન
કામગીર નો એક વષનો અ ભ
ુ વ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
ચલાવવાનો બે વષ નો અ ભ
(૪) વય મયાદા
૩૫ વષથી વ ુ નહ (નગરપા લકાના કમચાર ઓને ઉમંરનો બાદ લા ુ
પડશે નહ .

(૧) શૈ ણક લાયકાત
૬

ફાયરમેન
કમ ાઇવર

૧૨

૩

(ક) સીધી ભરતીથી પસંદગીમાં િનમ ક
ં ૂ થવા માટ ઉ ચતર મા યિમક શાળા
માણપ

પર

મા ય કરલ શે

4

ા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨) અથવા તે ની સમક
ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.
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સરકાર

(ખ) નેશનલ ફાયર એકડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા
મા ય આઇ.ટ .આઇ. માંથી ફાયરમે ન /ફાયર ટકનોલો
મેનેજમે ટ અથવા સમક

ુ રાત સરકાર
જ
અને ઇ ડ

યલ

કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી GCVT/NCVT

પાસ હોવા જોઇએ.

(૨) ટકનીકલ લાયકાત
(ક) લાઇટ (હળવા)/હવી મોટર
(ખ) વીમ ગની

હકલ લાયસ સ ફર યાત હો ંુ જોઇએ

ણકાર જ ર છે .

ુ વ
(૩) અ ભ
ફાયર સેવાઓમાં ફાયરમેન અથવા સમક

જગા ઉપર

ુ લ નોકર ના એક

ુ વ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
વષનો અ ભ
(૪) વય મયાદા
૩૫ વષથી વ ુ નહ (નગરપા લકાના કમચાર ઓને ઉમંરનો બાદ લા ુ
પડશે નહ .

૧.

ઉપરોકત જ યાઓ માટની અર
પાસે,તા.વઢવાણ

૨.

અરજદાર અર

. રુ નગર ખાતે ફકત ર

િસ ધ થયેથી ૩૦ દવસ

ટર પો ટ અથવા પીડ પો ટથી મોકલી આપવાની રહશે. અ ય ર તે ર ુ થયેલ અર

ગે ંુ સ મ અિધકાર

િત

ઉપરોકત તમામ જ યાઓ માટ અર
ભરવાની રહશે નહ . પરં ુ શૈ
કવર ઉપર

ા ત

માણપ

ી ંુ

માણપ

િત,અ ુ ુ ચત જન

માણપ ,શૈ

.૫૦૦/- નો ડ મા ડ
મીલીયર ું

માણપ

ફર યાત ર ુ કરવા ંુ રહશે. તેના સીવાય અનામતના લાભો મળાવાપા

અર

જ યા માટ અર

૫.

વય મયાદા સરકાર ીના િનિત િનયમ
વીકારવાની છે લી તાર ખે િનયત શૈ

થશે.

ણક લાયકાતની વ- મા ણત નકલ ર ુ કરવાની
ાફટ, ચીફ ઓફ સર ી, રુ નગર- ુ ધરજ-વઢવાણ

િત તથા શૈ ણક પછાત વગ તથા આિથક નબળા વગના ઉમેદવાર પણ કોઇ ફ

ણક પછાત વગના ઉમેદવાર શા.શૈ.પ.વગ ંુ નોન

૪.

રદ પા

ર ુ કરવા ંુ રહશે.

સાથે બન અનામત વગના અરજદાર

નગરપા લકાના નામથી મોકલવાનો રહશે. અ ુ ુ ચત
તાર ખે મા યતા

ુ ીમાં ચીફ ઓફ સર ી, રુ નગર-દ રુ જ-વઢવાણ નગરપા લકા, કલેકટર કચેર
ધ

સાથે તા તરમાં પડાવેલ પાસપોટ સાઇઝ ફોટા નંગ-૦૧, શાળા છોડયા ું

રહશે. અનામત વગના ઉમેદવાર
૩.

હરાત

તથા આિથક નબળા વગના ઉમેદવાર

હરાતની

થશે નહ .

કરલ હોય તે જ યા ંુ નામ પ ટ દશાવવા ંુ રહશે. દા.ત. "િવભાગીય ફાયર ઓફ સર તર કની અર "
ુ બની રહશે.તેમજ અનામત વગના ઉમેદાવારોને સરકાર ીના િનયમ
જ

ુ બ ઉમંરમાં
જ

ુ વ ધરાવતા હોવા જોઇએ. (અ ભ
ુ વ
ણક લાયકાત જ ર વયમયાદા તથા િનયત અ ભ

ટછાટ મળવાપા
ુ વ ંુ
ગે અ ભ

થશે. અર
માણપ

તે

સં થા ના લેટર પેડ પર ર ુ કર ંુ ઓફર લેટર મા ય રહશે નહ .
૬.

દરક જ યા માટ ઉમેદવાર અલગથી અર
5

કરવાની રહશે. અરજદાર ારા એક જ યા માટ બે અર

D:\Esta SNR\Fire Bharti\2nd Bharti\02-2021-2022 Jaherat.docx

કરવામાં આવે તો આખર અર

મા ય રાખવામાં આવશે.

૭.

એકજ અર પ કમાં એક કરતા વ ુ જ યા માટ અર

૮.

અર પ ક

રુ નગર- ુ ધેરજ-વઢવાણ

રદ કરવામાં આવેશ.ે

કરલ હશે તો અર પ

નગરપા લકાની

મહકમશાખા

માંથી

બ માં,

https://surendranagarnagarpalika.org/

તથા

https://enagar.gujarat.gov.in/ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર શકાશે.
૯.

અ રુ ફ , સયમ મયાદાબાદ મળે લ અર ઓ યાને લેવામાં આવશે નહ . અને આ

૧૦.

આ

હરાત તથા સમ

ુ અથવા
યામાં કોઇપણ કારણોસર ફરફાર કરવાની ક સં ણ

ભરતી

ુ અબાિધત હ
ગે નગરપા લકાનો સં ણ

તથા પસંદગી કરવી ક ન કરવી તે
જ યાઓની સં યા
૧૧.

દા ત છે .

યવહાર કરવામાં આવેશે નહ .

ગે કોઇ પ

ફરફારને પા

શત: રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની

/અિધકાર રહશે.નગરપાલીકા આ બાબતે કોઇ કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે નહ .

રહશે.

અનામત વગના ઉમેદવાર સામા ય જ યા ઉપર અર

કર છે તો અનામતના કોઇ લાભ મળવાપા

રહશે નહ . અને સમા ય વગના ઉમેદવાર તર કની શરતો

લા ુ પડશે.
૧૨.

ુ ાર વગ-(૨) સંવગના અિધકાર ઓની મળવાપા
સરકાર ીની િનતી અ સ
આવશે. જયાર વગ-(૩) સંવગના કમચાર ઓની

૧૩.

મા યતા

ુ બના ઉમેદવારોની
જ

ા ત અર ઓ

થમ િનમ ;ુ ક ૫ (પાંચ) વષના ફ કસ પગારથી કરવામાં આવશે.વગ-(૩) સંવગના કમચાર ઓનો કરાર ય
ુ ાર પગાર-ભ થા મળવાપા
વતમાન ધારાધોરણ અ સ

ૂણ થયેથી તેઓને નગરપા લકાના

સમયગાળો

થમ ૨ (બે) વષ માટ અજમાયશી િનમ ક
ંુ આપવામાં

કાયમી પગાર ધોરણમાં

શા રર ક

મતા તથા કસોટ યોજવામાં આવશે.

થશે.
માં ઉ ીણ થયેલ ઉમેદવારોની લે ખત પધા મક પ ર ા

લેવામાં આવેશ.ે
(ક)

શા રર ક

મતા અને કસોટ

જ યા ંુ નામ

િવભાગીય ફાયર

ટશન ફાયર ઓફ સર

ફાયર વાયરલેસ ઓ ફસર

લડ ગ ફાયરમે ન

ાઇવર કમ પંપ

અિધકાર
શાર રક

(૧)

મતા

શાર રક

ઓપરટર
ર તે

શાર રક

ર તે

(૧) શાર રક ર તે તં ુ ર ત

(૧) શાર રક ર તે તં ુ ર ત

(૧)

હોવા જોઇએ.

તં ુ ર ત હોવા જોઇએ.

હોવા જોઇએ.

(૨)લાલ.લીલો

(૨)લાલ.લીલો

તં ુ ર ત હોવા જોઇએ.

હોવા જોઇએ.

(૨)લાલ.લીલો

(૨)લાલ.લીલો

(૨)લાલ.લીલો

કલરના

ણી

શકતા

હોવા જોઇએ.
(૩)
તમામ
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(૧)

તં ુ ર ત હોવા જોઇએ.
તફાવત
ચાઇ

ફાયરમે ન કમ ાઇવર

તફાવત

કલરના

ણી

શકતા

હોવા જોઇએ.
ુ ષો માટ

(૩)

ઉમેદવાર-૧૬૫

તમામ

સે.મી. અને અ ુ ુ ચત

સે.મી.

ચાઇ

ણી શકતા હોવા

જોઇએ.
ુ ષો માટ

ઉમે દવાર-૧૬૫
અને

તફાવત

કલરના

અ ુ ુ ચત
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(૩)
તમામ

(૨)લાલ.લીલો
તફાવત

કલરના

ણી શકતા હોવા

જોઇએ.
ચાઇ

ુ ષો

માટ

ઉમેદવાર-૧૬૫

સે.મી. અને અ ુ ુ ચત જન

(૩)
તમામ

શાર રક

તફાવત

ર તે
કલરના

ણી

શકતા

હોવા જોઇએ.
ચાઇ

ુ ષો

માટ

ઉમેદવાર-૧૬૫

સે.મી. અને અ ુ ુ ચત જન

(૩)
તમામ

ચાઇ

(૧) શાર રક ર તે તં ુ ર ત

તફાવત

કલરના

ણી શકતા હોવા

જોઇએ.
ુ ષો માટ

(૩)

ઉમેદવાર-૧૬૫

તમામ

સે.મી. અને અ ુ ુ ચત

સે.મી.

ુ ષો

ચાઇ

માટ

ઉમેદવાર-૧૬૫
અને

અ ુ ુ ચત

જન

િત

૧૬૨

ઉમે દવાર-

સે.મી.,

મ હલા

જન

િત

ઉમેદવારો-

િત

ઉમેદવાર-૧૬૨

િત

ઉમેદવાર-૧૬૨

જન

િત

ઉમે દવાર-

િત ઉમે દવાર-૧૬૨

૧૬૨ સે.મી., મ હલા માટ

સે.મી., મ હલા માટ -તમામ

સે.મી., મ હલા માટ -તમામ

૧૬૨

મ હલા

સે.મી.,

માટ -તમામ ઉમે દવાર-

-તમામ

ઉમેદવાર-૧૫૮ સે.મી. અને

ઉમેદવાર-૧૫૮ સે.મી. અને

માટ -તમામ ઉમેદવાર-

તમામ

૧૫૮

સે.મી.

ુ ચત
અ સ

ુ ચત
અ સ

૧૫૮

સે.મી.

સે.મી.

ુ ચત
અ સ

અને

જન

િત

ઉમેદવાર ૧૫૬ સે.મી.
૫૦

ુ મ
લ ત

ક ા.

મ હલા

માટ

અને

ુ ચત
અ સ

િત

ઉમે દવાર

જન

૧૫૬ સે.મી.

ુ ષો માટ

(૪) વજન

ઉમેદવાર-૧૫૮

,
૪૦

ુ ષો માટ

૫૦
મ હલા

માટ

ુ ષો માટ ૫૦

ુ મ
ક ા. લ ત

જન

િત

ુ ચત
અ સ

ઉમેદવાર ૧૫૬ સે.મી.
(૪) વજન

સે.મી.

ુ ષો માટ ૫૦

અને

જન

િત

ઉમેદવાર ૧૫૬ સે.મી.

, મ હલા

ુ મ , મ હલા
ક ા. લ ત

(૪) વજન

,

ુ મ
માટ ૪૦ કલો ામ લ ત

ુ મ
માટ ૪૦ કલો ામ લ ત

૫૦

૪૦

(૫) છાતી ::- સામા ય -૮૧

(૫) છાતી ::- સામા ય -૮૧

મ હલા

ુ મ
લ ત

ક ા.

િત

ઉમેદવાર ૧૫૬ સે.મી.
(૪) વજન

(૪) વજન

જન

સે.મી.,

જન

ુ ષો માટ

ુ મ ,
ક ા. લ ત
માટ

૪૦

જન

મ હલા

માટ

-

ઉમેદવાર-૧૫૮
ુ ચત
અ સ

અને

િત ઉમે દવાર ૧૫૬

સે.મી.
ુ ષો માટ ૫૦

(૪) વજન

ુ મ , મ હલા
ક ા. લ ત
માટ

૪૦

કલો ામ

ુ મ
કલો ામ લ ત

ુ મ
કલો ામ લ ત

સે.મી.

લાયેલી -૮૬ સે.મી.

સે.મી.

લાયેલી -૮૬ સે.મી.

ુ મ
કલો ામ લ ત

ુ મ
લ ત

(૫) છાતી ::- સામા ય -

(૫) છાતી ::- સામા ય -

(ફકત

ુ ષ માટ)

(ફકત

ુ ષ માટ)

(૫) છાતી ::- સામા ય -

(૫) છાતી ::- સામા ય -

૮૧ સે.મી. લાયેલી -૮૬

૮૧ સે.મી.

૮૧ સે.મી.

૮૧ સે.મી.

ુ ષ માટ)

સે.મી. (ફકત

લાયે લી -૮૬
ુ ષ માટ)

સે.મી. (ફકત

લાયેલી -

૮૬ સે.મી. (ફકત

ુ ષ

લાયે લી -૮૬

સે.મી. (ફકત

ુ ષ માટ)

માટ)
શા રર ક

(૧)

૪૦૦

મીટરની

કસોટ

સામા ય

દોડ

સેક ડમાં

ૂણ કરવાની

(૧) હોઝ પાઇપ સાથેની

(૧) હોઝ પાઇપ સાથેની

વજન ઉચક ને ૫૦ મીટરની

વજન

મીટરની

દોડ

૧૫

દોડ

રહશે.

સેક ડમાં

ૂણ

(૨) તરણ ૧૦૦ મીટર

રહશે.

૩૦૦

(૨)

કરવાની રહશે.

૪૦૦

કરવાની
મીટરની

સામા ય

૫૦

વજન

મીટરની

દોડ

૧૫

મીટરની દોડ ૧૫ સેક ડમાં

કરવાની રહશે.

સેક ડમાં

ૂણ કરવાની

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામા ય

રહશે.

દોડ-૧૫૦

(૨)

૧૫

સેક ડમાં

સે ક ડમાં

ૂણ

ૂણ

ઉચક ને

ૂણ કરવાની રહશે.
(૨)

૪૦૦

૫૦

૪૦૦

મીટરની

સામા ય
સેક ડમાં

મીટરની
દોડ-૧૫૦

સામા ય

દોડ-૧૫૦

(૩) ર સો પકડ ને ઉપર

સેક ડમાં

ૂણ કરવાની

રહશે.

ચઢવા ંુ -૦૫ મીટર

રહશે.

(૩) ર સો પકડ ને ઉપર

(૩) ર સો પકડ ને ઉપર

(૪) લાંબી ુ દ -૩.૦૦ મીટર

(૩) ર સો પકડ ને ઉપર

ચઢવા ંુ -૦૫ મીટર

ચઢવા ંુ -૦૫ મીટર

(૫)

ચઢવા ંુ -૦૫ મીટર

(૪)

(૪)

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -

(૪) લાંબી

મીટર

૩૦૦

મીટર

લાંબી

દોડ-૧૫૦

ઉચક ને

કરવાની રહશે.

સેક ડમાં

ૂણ

કરવાની

ુ દ -૩.૦૦

મીટર

7

(૧) હોઝ પાઇપ સાથેની

૫૦

ૂણ

વજન

------

ઉચક ને

સેક ડમાં

૧૫૦

(૧) હોઝ પાઇપ સાથેની
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ચી ુ દ -૧.૦૦ મીટર
સેક ડમાં

ૂણ

ુ દ -૩.૦૦

ૂણ

કરવાની

રહશે.

(૫)

લાંબી

ુદ

-૩.૦૦

ચી ુદ -૧.૦૦ મીટર

(૫)

ચી

ુદ

-૧.૦૦

1.

(૫)

ચી

ુ દ -૧.૦૦

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -

મીટર

મીટર

૩૦૦

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -

કરવાની રહશે.

૩૦૦

૩૦૦

સેક ડમાં

ૂણ

કરવાની રહશે.

(ખ)

કરવાની રહશે.

સેક ડમાં

ૂણ

કરવાની રહશે.

લે ખત પધા મક કસોટ સીલેબસ

Divisional/ District Fire Officer

1.

Fire Ground Hydraulics and water management
1.1
Nozzie discharge (pressure and Flow)
1.2
Friction losses
1.3
Application of Bernoulli’s Principle
1.4
Pumps and its Operations

3.

Special Rescue Tool
3.1
Hydraulic tools
3.2
Pneumatic tools
3.3
Mechanical Tools
3.4
Underwater Apparatus
Positive Pressure Ventilation
5.1
Deciding volume and requirements of Ventilations

5.

7.

Plan Reading
7.1
Identifying Symbols of various fire system installation etc.
7.2
Travel Distance

9.

HAZMAT- Chemical accidents and Containment
9.1
Types of Typical Chemicals used in transportation
9.2
Chemical Sealing Equipment Types
8
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2. Special Fire Appliance
2.1 HAZMAT Van
2.2 DCP tender
2.3 Foam Tender
2.4 Hydraulic Aerial platform /Turn table ladder
2.5 Breathing Apparatus Van
2.6 Air Crash Tender
2.7 Emergency Tender
2.8 Multifunctional Rescue Crane tender
4.
Brething Apparatus
4.1
Type of Breathing Appratus
4.2
Calculation of working time
4.3
Entrap Procedure
4.4
Practical use of Brething Apparatus
6.
Fire Service Administration
6.1
Record Keeping
6.2
Tendering Process
6.3
Format of Notice for violation
8.
Urban Search And Rescue
8.1
Mitigation and Planning
8.2
Communication
8.3
All types of Search Cameras
8.4
Rope Rescue equipments
8.5
First Aid and Resuscitation
10.
Fire Ground Communication
10.1 Information to control room
10.2 Demand of various vehicales as required

સેક ડમાં

ૂણ

9.3
Basic Chemistry
9.4
Methods of Dilution and Decontamination
Tactical Drills and Commands
11.1 Word of Commands
11.2 Different type of Drills (hose,pump,ladder,water tender
etc)

11.

2.

10.3
12.

Water Supply and Management

NBC Part-IV Fire protection system
12.1 Classification of Buildings
12.2 Active and passive Fire Protection system in various
Occupancies
12.3 Special / Mixed Occupancies

Station Fire Officer
1. Chemistry Of Fire
1.1
Triangle of Fire
1.2
Classification Of Fire
1.3
Chemical Chain Reaction
3. Pump Operations and testing
3.1
Classification Of pumps
3.2
Advantages and Type of Centrifugal Pumps
3.3
Deep lift pumps
3.4
Care and Maintenance of Fire pumps
5. Foam And Foam Making Equipment
5.1
Types of Foam
5.2
Foam Making Branches
5.3
Foam Making Generators
5.4
Expansion ratios of different foam making equipment
7. Fire Service Appliances
7.1
DCP tender
7.2
Foam Tender
7.3
Hydraulic Aerial platform/ Turn table ladder
7.4
Brething Apparatus Van
7.5
Emergency Tender
9. Fire Extinguishers
9.1
Classification of Fire Extinguishers
9.2
Care and maintenaced of Fire Extinguishers
9.3
Working Pressure, Standard and hydro pressure test
11. Special service Call
11.1 Sever Rescue
11.2 Gas and Chemical Leakage
11.3 Building Collapse
9
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2. Hydraulics
2.1
Nozzie discharge (pressure and Flow)
2.2
Friction losse
2.3
Volume of different Shapes and sizes of containers
4. Small Gears
4.1
All types of Saw
4.2
Petrol and Electrical cutting tools
4.3
Lighting equipment
4.4
Types of Breaking Tools
6. Practical Fireman Ship
6.1
Force Entry
6.2
Ventilating Fire Spot
6.3
Rescue techniques
8. Fix Fire Fighting Installations
8.1
Sprinkler systen
8.2
Hydrant system
8.3
Pupm House
8.4
Fixed Monitors
8.5
Smoke detection system
10. Deection system
10.1 Fire Heat and Smoke
12. Laders
12.1 Alltypes of Ladder
12.2 Ladder Testing
12.3 Care and Maintenace

3.

13. Breathing Apparatus and Airlins equipments
13.1 Care and Maintenace
13.2 Testing
13.3 Uses
15. Fure Ground Communication
15.1 Information to control room
15.2 Demand of various Vehicales as required
15.3 Water Supply and Management

14. Fire Entry Procedure

17. Entrapment Procedure

18. Knots and Lines
18.1 All types of rescue notes

16. Tactical Frills and Commands
16.1 Word of Commands
16.2 Different type of Drills (hose, pump, ladder, water tender
etc)

Fire Wireless Officer
Wireless Communication
Propagation Model,Multiple Access Techniqule
Mobile Communication.
GSM,and Wireless Network
Antenna and Wave Propagation
Antenna Basic- Design,
Analog/ Digital. Communication and System
Analog and Digital Conversation
Digital modulation
Modulation techniques
AM,FM,SSB pulse Modulation, Time Modulation
Radio Signal and Transmission Theory
Low / High / Multi frequency transmission
Magneto Statics
Transmission Line
Cable, Connectors, Switches
Semi Conductor Device
Magnetic and Di-electric device
Basic Electronics and Circuits
Principal of Communication
Radio Receiver

4.

Leading Fireman
1. Hose and Hose Fitting
1.1 Classification
1.2 Care and Maintenace
3. Fire Extinguishers
a. Classification of Fire Extinguishers
10
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2. Ladders
2.1 All types of Ladder
2.2 Ladder Testing
2.3 Care and Maintenace
4. Brething Apparatus
a. Care and Maintenance

b. Care and maintenace of Fire Extinguishers
c. Working pressure, Standard and hydro pressure test
5. Ward of Command for Drill and Fire Ground Operation
5.1 Information to control room
5.2 Demand of various vehicles as required
5.3 Water Supply and Management
5.4 Explanation of All type of Drill command
7. Care and Maintenace of Fire equpments
7.1 All types of Pumps
7.2 All types of Cutting Tools
9. Disciplone

b. Testing
c. Uses
6. Knots and Lines
6.1 All types of rescue notes

8. Small Gear and Operation
8.1 All Types of saw
8.2 Petrol and Electrical cutting tools
8.3 Lighting equpment
8.4 Types of Breaking tools
10. Watch Room Procedure
10.1
All register maintenace
10.2
Fire Call/ Rescue call and Fire Station monitoring

11. Foam And Foam Making Equipment
11.1
Type of Foam
11.2
Foam Making Branches
11.3
Foam Making Generators

5.

6.

Driver Cum Pump Operator

1.
2.
3.
4.

Operation of Auxiliary equipments
Fire Pump Operation
IC Engine and Chassis Maintenace.
Automatic and Manual Transmission PTO operation

Fireman Cum Driver
1. Hose and Hose Fitting
1.1
Classification
1.2
Care and Maintenance
3.

Fire Extiguishers Opretion
3.2
Classification of Fire Extinguishers
3.3
Care and Maintenance of Fire Extinguishers
3.4
Working Pressure, Standard and hydro Pressure test
Knots and Lines
5.1
All types of rescue notes

5.

11
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2. Ladders
2.4
All types of Ladder
2.5
Ladder Testing
2.6
Care and Maintenace
4.
Brething Apparatus
4.2
Care and Maintenace
4.3
Testing
4.4
Uses
6.
Care and Maintenance of Fire equipments
6.1
All types of Pumps
6.2
All types of Cutting Tools

7.

9.

11.

Small Gear and Operation
7.1
All types Of Saw
7.2
Petrol and Electrical Cutting tools
7.3
Lighting equipment
7.4
Types of Breaking tools
Watch Room Procedure
9.1
All register maintenace
9.2
Fire Call /Rescue call and Fire Station monitoring

8.

Discipline

10.

Hydraunt
11.1 Classification
11.2 Care and Maintenace

12.

Foam And Foam Making Equipment
10.1 Types of Foam
10.2 Foam Making Branches
10.3 Foam Making Generators
Practical Fireman Ship
18.1 Force Entry
18.2 Ventilating Fire spot
18.3 Rescue techniques
Fire Drill
14.1 All type of Practical Drill

13.

Salvage
14.
13.1 salvage at Fire ground
15.
Fire Pump Opration- Portable / inbuilt and Water source
ભરતી ગે ની મા હતી રુ નગર- ુ ધરજ-વઢવાણ નગરપા લકાના નોટ સ બોડ ઉપર તથા https://surendranagarnagarpalika.org/ વેબ સાઇટ પરથી મેળવી

૧૪.

શકાશે.
૧૫.

શા રર ક

મતા તથા કસોટ તથા લે ખત પ ર ા સંભિવત ઓગ ટ/સ ટ બર-૨૦૨૧ માં યોજવામાં આવશે.

ુ ા પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ
ુ ે ટની િવગત ડ ટઇલ
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન

૧૬.

હરાતમાંથી મેળવી લેવા િવનંતી

.નં.
તા.

/૦૬/૨૦૨૧

થળ::-

રુ નગર
સ ય સ ચવ
પસંદગી સિમતી અને ચીફ ઓફ સર
રુ નગર- ુ ધેરજ-વઢવાણ નગરપા લકા

12
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અર

ફોમ િવનામુ યે

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર
િવભાગીય ફાયર અિધકારીનું અર

ફોમ
તાજે તરનો રંગીન

િત,

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

સ ય સિચવ ી,
પસંદગી સિમિત અને
ચીફ ઓ ફસર
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા

િવભાગીય ફાયરની જ યા પર િનમ કં આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .
ઉમેદવારનું નામ :-...................................................................
હાલનું સરનામું :-....................................................................
....................................................................
જ મ તારીખ :-................................. મર/વષ....................... મોબાઇલ નં..........................
િત:-.......................... ાિત / પેટા ાિત :-.................................. કેટેગરી.......................
મારી શૈ િણક અને અ ય લાયકાત નીચે મુજબ છે .
શૈ િણક લાયકાત
પરી ા પાસ કયાનું
બોડ/યુિન.નું નામ
ટકા/ ડે
વષ
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)
નાતક
અનુ નાતક
નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગપુરનો
ડીવીઝનલ ફાયર ઓફીસરનો કોષ
અનુભવઃસં થાનું નામ

હો ો

તારીખ થી તારીખ

હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃઅર

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

13
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કુલ અનુભવના વષ

બાંહધ
ે રી

આથી હુ ં ...................................................... ગામ...................... તાલુકો.................
લો............. ખાતરી આપું છુ ં 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

હેરાત મુજબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િ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) અનુભવના માણપ ો
(૯) .......................................

ુ ા
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન
ડ ટઇલ

ુ ે ટની િવગત
પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ

હરાતમાંથી મેળવી લેવા િવનંતી

14
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અર

ફોમ િવનામુ યે

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર
ટેશન ફાયર અિધકારીનું અર
િત,

ફોમ
તાજે તરનો રંગીન
પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

સ ય સિચવ ી,

પસંદગી સિમિત અને
ચીફ ઓ ફસર
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા

ટેશન ફાયરની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .
ઉમેદવારનું નામ :-...................................................................
હાલનું સરનામું :-....................................................................
....................................................................
જ મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ નં..........................
િ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/ ડે
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)
નાતક
અનુ નાતક
નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગપુરનો
ઓ ફસર અને ઇ

કટરનો કોષ પાસને

ટેશન
થમ

પસંદગી અથવા નેશનલ ફાયર એકેડમી (AIILSG),
વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ
નાગરપુરથી સબ ફાયર ઓફીસર કોષ પાસ.
અનુભવઃસં થાનું નામ

હો ો

તારીખ થી તારીખ

હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃઅર

ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં..........તા.............
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કુલ અનુભવના વષ

બાંહધ
ે રી
આથી હુ ં .................................... ગામ...................... તાલુકો.................
લો.............
ખાતરી આપું છુ ં 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.:સહી

ઉમેદવારની

હેરાત મુજબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િ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 ઓ ફસર અને ઇ કટરનો કોષ પાસને થમ પસંદગી અથવા
નેશનલ ફાયર એકેડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ નાગરપુરથી સબ ફાયર ઓફીસર કોષ
પાસ.
(૬) િતનો દાખલો
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ.
(૮) અનુભવના માણપ ો
(૯) ...............................

ુ ા
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન
ડ ટઇલ

ુ ે ટની િવગત
પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ

હરાતમાંથી મેળવી લેવા િવનંતી
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અર

ફોમ િવનામુ યે

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર
ફાયર વાયરલેસ ઓફીસરનું અર ફોમ
તાજે તરનો રંગીન
પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

િત,
સ ય સિચવ ી,
પસંદગી સિમિત અને
ચીફ ઓ ફસર
સુરે નગર-દધુરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા

ફાયર વાયરલેસ ઓફીસરની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .
ઉમેદવારનું નામ :-...................................................................
હાલનું સરનામું :-....................................................................
....................................................................
જ મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ નં..........................
િ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
ઇલેક ોિનક એ ડ કો યુિનકેશન એ
ટેલીકો યુિનકેશન એ
એ

નીયર ગ/

નીયર ગ/ઇલેક ોનીક

નીયર ગ વીથ રેડીયો કો યુનીકેશનમાં

ડ લોમા અથવા ડ ી એ
અનુભવઃસં થાનું નામ

િનયર ગ

હો ો

તારીખ થી તારીખ

લાઇટ મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃઅર

ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં..........તા.............
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કુલ અનુભવના વષ

બાંહધ
ે રી
આથી હુ ં .................................... ગામ...................... તાલુકો.................
લો.............
ખાતરી આપું છુ ં 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

હેરાત મુજબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િબડાણની િવગતઃ(૧) શાળા છો યાનું માણપ
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ
(૩) નાતકની માકશીટ
(૪) ડી ી માણપ ની નકલ.
(૫) ઇલેક ોિનક એ ડ કો યુિનકેશન એ નીયર ગ/ ટેલીકો યુિનકેશન એ
રેડીયો કો યુનીકેશનમાં ડ લોમા અથવા ડ ી એ િનયર ગ
(૬) િતનો દાખલો
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ.
(૮) અનુભવના માણપ ો
(૯) ................................
ુ ા
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન
ડ ટઇલ

નીયર ગ વીથ

ુ ે ટની િવગત
પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ

હરાતમાંથી મેળવી લેવા િવનંતી
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અર

ફોમ િવનામુ યે

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર
લીડ ગ ફાયરમેનનું અર

ફોમ
તાજે તરનો રંગીન
પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

િત,
સ ય સિચવ ી,
પસંદગી સિમિત અને
ચીફ ઓ ફસર
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા

લીડ ગ ફાયરમેનની જ યા પર િનમ કં આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .
ઉમેદવારનું નામ :-...................................................................
હાલનું સરનામું :-....................................................................
....................................................................
જ મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ નં..........................
િ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/ ડે
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)/સમક
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 થા માંથી પાસ
હોવો જોઇએ.
અનુભવઃસં થાનું નામ

હો ો

તારીખ થી તારીખ

હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃઅર

ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં..........તા.............
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કુલ અનુભવના વષ

બાંહધ
ે રી
આથી હુ ં .................................... ગામ...................... તાલુકો.................
લો.............
ખાતરી આપું છુ ં 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

હેરાત મુજબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િ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 કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી પાસ હોવો જોઇએ.
(૬) િતનો દાખલો
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ.
(૮) અનુભવના માણપ ો
(૯) .....................................................

ુ ા
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન
ડ ટઇલ

ુ ે ટની િવગત
પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ

હરાતમાંથી મેળવી લે વા િવનંતી
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અર

ફોમ િવનામુ યે

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર
ાઇવર કમ પંપ ઓપરેટરનું અર

ફોમ
તાજે તરનો રંગીન
પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

િત,
સ ય સિચવ ી,
પસંદગી સિમિત અને
ચીફ ઓ ફસર
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા

ાઇવર કમ પંપ ઓપરેટરની જ યા પર િનમ કં આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .
ઉમેદવારનું નામ :-...................................................................
હાલનું સરનામું :-....................................................................
....................................................................
જ મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ નં..........................
િ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/ ડે
ધોરણ - ૧૦ (એસ.એસ.સી.)/ધોરણ-૧૨
(એચ.એચ.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 થા માંથી
GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઇએ.
અનુભવઃસં થાનું નામ

હો ો

તારીખ થી તારીખ

હેવી મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃઅર

ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં..........તા.............
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કુલ અનુભવના વષ

બાંહધ
ે રી
આથી હુ ં .................................... ગામ...................... તાલુકો.................
લો.............
ખાતરી આપું છુ ં 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

હેરાત મુજબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િબડાણની િવગતઃ(૧) શાળા છો યાનું માણપ
(૨) ધોરણ-૧૦/ 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 કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી GCVT/NCVT પાસ હોવા
જોઇએ.
(૬) િતનો દાખલો
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ.
(૮) અનુભવના માણપ ો
(૯) ................................

ુ ા
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન
ડ ટઇલ

ુ ે ટની િવગત
પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ

હરાતમાંથી મેળવી લેવા િવનંતી
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અર

ફોમ િવનામુ યે

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર
ફાયરમેન કમ ાઇવરનું અર

ફોમ
તાજે તરનો રંગીન
પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

િત,
સ ય સિચવ ી,
પસંદગી સિમિત અને
ચીફ ઓ ફસર
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા

ફાયર મેન કમ ાઇવરની જ યા પર િનમ કં આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .
ઉમેદવારનું નામ :-...................................................................
હાલનું સરનામું :-....................................................................
....................................................................
જ મ તારીખ :-................................. મર/વષ............................ મોબાઇલ નં..........................
િ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/ ડે
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)
નાતક
અનુ નાતક
ને શનલ ફાયર એકડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા
ુ રાત સરકાર મા ય આઇ.ટ .આઇ. માંથી ફાયરમેન
જ
/ફાયર ટકનોલો
સમક

અને ઇ ડ

યલ મે નેજમે ટ અથવા

કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી GCVT/NCVT

પાસ હોવા જોઇએ.

અનુભવઃસં થાનું નામ

હો ો

તારીખ થી તારીખ

હેવી/લાઇટ મોટર હીકલ ાઇવ ગ લાયસ સની િવગતઃઅર

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

23

D:\Esta SNR\Fire Bharti\2nd Bharti\02-2021-2022 Jaherat.docx

કુલ અનુભવના વષ

બાંહધ
ે રી
આથી હુ ં .................................... ગામ...................... તાલુકો.................
લો.............
ખાતરી આપું છુ ં 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

હેરાત મુજબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િ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 કોષ સરકાર મા ય સં થા માંથી GCVT/NCVT પાસ
(૬) િતનો દાખલો
(૭) ાઇવ ગ લાયસ સની નકલ.
(૮) અનુભવના માણપ ો
(૯) .......................................

ુ ા
હરાતમાં આપેલ ફોમ ન ન
ડ ટઇલ

ુ ે ટની િવગત
પે આપવામાં આવેલ છે . તેમાં બીડાણ કરવાના જ ર ડોક મ

હરાતમાંથી મેળવી લેવા િવનંતી
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