
રાજ્યની ૩૨ િવભાગીય નગરપાિલકાઓ(ફાયર)ની યાદી  

કર્મ ઝોનનુ ંનામ  િજ લાનુ ંનામ ન.પા.નુ ંનામ 
ન.પા..નો 
વગર્

1 

અમદાવાદ 

અમદાવાદ ધોળકા બ 
2 બોટાદ બોટાદ અ 
3 સરેુન્દર્નગર સરેુન્દર્નગર અ 
4 ખડેા નડીયાદ અ 
5 

ગાધંીનગર  

ગાધંીનગર માણસા ક 
6 સાબરકાઠંા  િહંમતનગર બ 
7 મહસેાણા  મહસેાણા અ 
8 બનાસકાઠંા પાલનપરુ અ 
9 પાટણ  પાટણ અ 
10 અરવ લી મોડાસા બ 
11 

વડોદરા  

આણદં  આણદં અ 
12 પચંમહાલ ગોધરા અ 
13 દાહોદ  દાહોદ બ  
14 છોટાઉદેપરુ  છોટા ઉદેપરુ ક 
15 મિહસાગર લણુાવાડા ક 
16 વડોદરા  કરજણ ક 
17 

સરુત  

નમર્દા રાજપીપલા નગરપાિલકા  ક 
18 નવસારી  નવસારી  અ 
19 વલસાડ વલસાડ નગરપાિલકા અ 
20 ભ ચ  ભ ચ  અ 
21 સરુત બારડોલી  બ 
22 તાપી યારા ક 
23 

ભાવનગર  

ગીર સોમનાથ વેરાવળ-પાટણ સયંકુત નગરપાિલકા અ 
24 અમરેલી અમરેલી અ 
25 ભાવનગર તળાજા ક  
26 જુનાગઢ કેશોદ બ 
27 

રાજકોટ  

રાજકોટ ગ ડલ નગરપાિલકા અ 
28 મોરબી  મોરબી અ 
29 જામનગર કાલાવડ ક 
30 પોરબદંર  પોરબદંર  અ 
31 દેવભિુમ ારકા ખભંાળીયા ક 
32 કચ્છ  ભજુ  અ 

 



.........................ફઙળબીુવગી, દી............... જી................. 
જાઽૉળીદ 

........ ફઙળબીુવગીરીઅ ઇુ સરફ ૉ઼ષીફી ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ રીડૉ  ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ, સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽુફરીર્થ ુષયીઙ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળફી ઢળીષ કર્રીઅગ:ઇઙફ-
૪૨૩૱-૯૨-ષ બીડર્ , દી.૪૯/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લીક રીડૉ  વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ જાઽૉળીદ ુ઼ધ્પ ધલૉધૂ ૫૨ િનષ઼ ઼ૃપૂરીઅ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળ્ રીડૉફૂ 
સોક્ષુથગ વીલગીદ ઇફૉ સીિળળૂગ લ્ગ્લદીફી પ્ળથ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. ઞ ૉ રૃઞમફૂ લ્ગ્લદી પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.ષપૃ ુષઙદ રીડૉ  ફઙળબીુવગી ગજૉળૂફૂ રઽૉગર 
સીઘીરીઅ ઼અબગર્  ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

ઇ.
ફઅ. 

 
ઞગ્લીફૃઅ ફીર 

 
ઞગ્લીફૂ 
઼અખ્લી 

 
ષઙર્ સોક્ષુથગ વીલગીદ, ડૉક્ફૂગવ વીલગીદ, ઇફૃયષ દધી ષલરલીર્ની 

ગૉડૉઙળૂ રૃઞમ યળષીફૂ ધદૂ ઞગ્લીક 
ુમફ 

ઇફીરદ 
ઈ.ફ.ષ. ઼ી.સો.બ.ષ. ઇફૃ. જાુદ. ઇફૃ. ઞફ. 

જાુદ. 
ગૃવ

બૃ  ૂ બૃ ૂ બૃ. ૂ બૃ. ૂ બૃ. ૂ
૩  ુષયીઙૂલ ભીલળ ઇુપગીળૂ  ૩  ૪  (1) શૈ ણક લાયકાત :‐ 

(I)માન્ય યિુનવસીર્ટીના નાતક 
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ 
(2) ટકનીકલ લાયકાત 

(I) નેશનલ ફાયર સિવર્સ કોલેજ, નાગપરુનો િડિવઝનલ ફાયર 
ઓિફસરનો કોષર્ પાસ  
(II) હવેી મોટર હીકલ ચલાવવાનુ ંવેલીડ લાયસન્સ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(3) અ ભુવ:-   
ફાયર સેવાઓમા ંફાયર ઓિફસર/ ટેશન ઓિફસર/સબ-ઓિફસર 
અથવા સમકક્ષ જગા ઉપર સળંગ નોકરીનો ચાર વષર્નો અનભુવ 
ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
(4) વયમયાદા :- 40 વષર્થી વધ ુનહી 

૩  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩

૪  ડૉસફ ભીલળ કિભ઼ળ  ૩  ૫  (1) શૈ ણક લાયકાત:‐ 

 (I)માન્ય યિુનવસીર્ટીના  નાતક 
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ 
(2) ટકનીકલ લાયકાત (i) નેશનલ ફાયર સિવર્સ કોલેજ, નાગપરુનો 
ટેશન ઓિફસર અને ઇન્ટર્ક્ટરનો કોષર્ પાસને પર્થમ પસદંગી અથવા 
નેશનલ ફાયર એકેડમી (AIILSG) , ફાયર સિવર્સ કોલેજ નાગપરુથી 
સબ ફાયર ઓિફસર કોષર્ પાસ (i i ) હવેી મોટર હીકલ ચલાવવાનુ ં
વેલીડ લાયસન્સ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
(3) અ ભુવ:- 

ફાયર સેવાઓમા ંસબ ઓિફસર અથવા સમકક્ષ જગ્યા ઉપર સળંગ 
નોકરીના ંતર્ણ વષર્નો અનભુવ. 
(4) વયમયાદા :- 35 વષર્થી વધ ુનહી 

૩  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩



૫  ભીલળ ષીલળવૉ઼ કભૂ઼ળ  ૩  ૫  (1) શૈ ણક લાયકાત:‐ 

(i) ઇલક્ટર્ોિનક એન્ડ કોમ્યિુનકેશન એન્જીિનયરીંગ/ ઇલક્ટર્ોિનક 
એન્જીિનયરીંગ વીથ રેડીયો કોમ્યિુનકેશનમા ંિડપ્લોમા અથવા િડગર્ી 
એન્જીિનયરીંગ  

(2) ટકનીકલ લાયકાત 

( I ) લાઇટ મોટર હીકલ ચલાવવાનુ ંવેલીડ લાયસન્સ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(3) અ ભુવ:- 

સરકારી, અધર્સરકારી અથવા ખાનગી સં થામા ંવાયરલેસ 
ટેલીકોમ્યિુનકેશન ઇક્વીપમેન્ટ, મોબાઇલ ટાવરને લગતા કામનો તર્ણ 
વષર્નો અનભુવ 

(4) વયમયાદા :- 35 વષર્થી વધ ુનહી 

૩  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩

૬  વૂણીંઙ ભીલળરૉફ  ૩  ૫  (1) શૈ ણક લાયકાત:‐ 

(I) સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ંિનમણુકં થવા માટે માધ્યિમક અથવા 
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા પર્માણપતર્ પિરક્ષા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨) 
અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા 
હોવા જોઇએ.  
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ 
(2) ટકનીકલ લાયકાત 

(I ) નેશનલ ફાયર એકેડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા ગજુરાત 
સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માથંી ફાયરમેન/ફાયર ટેક્નોલોજી અથવા 
સમકક્ષ કોષર્ સરકાર માન્ય સં થામાથંી પાસ હોવા જોઇએ. (II) લાઇટ 
(હળવા) મોટર હીકલ લાયસન્સ ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
(III) વીમીંગની જાણકારી જ રી છે. 
(૩) અનભુવ:- 
સરકારી કે અધર્ સરકારી અથવા ખાનગી ફાયર સેવાઓમા ંફાયરમેન 
અથવા સમકક્ષ જગા ઉપર સળંગ નોકરીના ૭ વષર્નો અનભુવ 
ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(4) વયમયાદા :- 35 વષર્થી વધ ુનહી 

૩  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩

૭ ણર્ ીઉષળ ગર બઅબ કબળૉડળ  ૫  ૫  (1) શૈ ણક લાયકાત:‐ 

(I) સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ંિનમણુકં થવા માટે માધ્યિમક અથવા 
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા પર્માણપતર્ પિરક્ષા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨) 
અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા 
હોવા જોઇએ.  
(2) ટકનીકલ લાયકાત 

(I ) નેશનલ ફાયર એકેડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા ગજુરાત 

૫  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫



સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માથંી ફાયરમેન/ફાયર ટેક્નોલોજી અને 
ઇન્ડ ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોષર્ સરકાર માન્ય સં થામાથંી 
પાસ હોવા જોઇએ. 
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ 
(III) હવેી મોટર હીકલ લાયસન્સ ફરજીયાત હોવુ ંજોઇએ. 
(૩) અનભુવ:- 
ફાયર સેવાઓમા ંફાયરમેન અથવા ડર્ાઇવર કમ પપં ઓપરેટરની 
કામગીરીનો બે વષર્નો અનભુવ અથવા અન્ય જગ્યાએ હવેી મોટર 
વાહન ચલાવવાનો પાચં વષર્નો અનભુવ ધરાવતા ંહોવા જોઇએ. 
(4) વયમયાદા :- ૩૫ વષર્થી વધ ુનહી 

૮ ભીલળરૉફ ગર ણર્ ીઉષળ  ૩૪  ૫  (૧) સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ંિનમણુકં થવા માટે માધ્યિમક અથવા 
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા પર્માણપતર્ પિરક્ષા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨) 
અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા 
હોવા જોઇએ.  
(૨) રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્દર્ સરકાર માન્ય સં થામાથંી 
ફાયરમેન/ફાયર ટેક્નોલોજી અથવા સમકક્ષ કોષર્ સરકાર માન્ય 
સં થામાથંી પાસ હોવા જોઇએ. 
(3) સીસીસી પરીક્ષા પાસ 
(૪) લાઇટ/હવેી મોટર હીકલ લાયસન્સ ફરજીયાત હોવુ ંજોઇએ. 
(૫) વીમીંગની જાણકારી જ રી છે. 
(૩) અનભુવ:- 
ફાયર સેવાઓમા ંફાયરમેન અથવા સમકક્ષ જગ્યા પર સળંગ નોકરીનો 
એક વષર્નો અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
(૪) વયમયાર્દા :- 35 વષર્થી વધ ુનહી 

૭  ૪ ૩ ૨ ૫ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩૪

 

૩. ઋબળ્ક્દ ઞગ્લીક રીડૉફૂ ઇળજી જાઽૉળીદ ુ઼ધ્પ ધલૉધૂ ૫૨ િનષ઼ ઼ૃપૂરીઅ જૂભ કિભ઼ળ ૂ,  ........, ફઙળબીુવગી, દી............., જી.............. ઘીદૉ ભક્દ ળજી ડળ બ્ ડ ઇધષી બૂણ બ્ ડધૂ ર્ગવૂ 

ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. 

૪. ઇળઞનીળૉ  ઇળજી ઼ીધૉ દીઞ ૉદળરીઅ બણીષૉવ બી઼બ્ડર્  ઼ીઉટ ભ્ડી ફઅઙ-૨૩, સીશી ઝ્ ીફૃઅ રીથબ , સોક્ષુથગ વીલગીદફૂ ષ રીુથદ ફગવ ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઇફીરદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળૉ  જાુદ ઇઅઙૉફૃઅ ઼ક્ષર 

ઇુપગીળૂ ૂફૃઅ રીથબ  ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

૫. ઋબળ્ક્દ દરીર ઞગ્લીક રીડૉ  ઇળજી ઼ીધૉ ુમફઇફીરદ ષઙર્ફી ઇળઞનીળૉ  .૭૨૨/- ફ્ ણૂરીન્ણ ણર્ ીફ્ડ, જૂભ કિભ઼ળ ૂ, ....... ફઙળબીુવગીફી ફીરધૂ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ, ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફ 

જાુદ દધી સૉક્ષુથગ બઝીદષઙર્ફી દધી ઈુધર્ગ ફમશી ષઙર્ફી ઋરૉનષીળૉ  બથ ગ્ઉ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ ફિઽ. 

૬. ઇળજી ગષળ ઋબળ ઞ ૉ ઞગ્લી રીડૉ  ઇળજી ગળૉવ ઽ્લ દૉ ઞગ્લીફૃઅ ફીર બ  નસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

૭. ષલ રલીર્ની ઼ળગીળ ૂફી ુફુદ ુફલર રૃઞમફૂ ળઽૉસૉ. દૉરઞ ઇફીરદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળ ૂફી ુફલર રૃઞમ ઋરળરીઅ ઝૃડઝીડ રશષી બી  ધસૉ. ઇળજી ષૂગીળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘૉ ુફલદ સોક્ષુથગ વીલગીદ, 

ઞ ળૂ ષલરલીર્ની દધી ુફલદ ઇફૃયષ પળીષદીઅ ઽ્ષી જોઉસૉ. 
૮. નળૉગ ઞગ્લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૉ  ઇવઙ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 



૯. ઑગ ઞ ઇળજીબ ગરીઅ ઑગ ગળદી ષપૃ ઞગ્લી રીડૉ  ઇળજી ગળૉવ ઽસૉ દ્ ઇળજીબ ગ ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

૱. ઇળજીબ ગ ફઙળબીુવગીફૂ રઽૉગર સીઘીરીઅધૂ  મ રીઅ, ઉ-ફઙળ બ્ડર્વ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઋબળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ સગીસૉ. 

૯. ઇપૃળૂ ભૂ,  ઼રલ રલીર્નીમીન રશૉવ ઇળજીક ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં ઇફૉ ઈ ઇઅઙૉ ગ્ઉ બ  લષઽીળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. 

૩૨. ઈ જાઽૉળીદ દધી ઼રગર્ યળદૂ િકર્લીરીઅ ગ્ઉબથ ગીળથ઼્ળ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ગૉ  અ઼બૄથર્ ઇધષી ઇઅસદ: ળન ગળષીફૂ ઈષ લગદી ઋયૂ ધીલ દ્ દૉર ગળષીફૂ દધી બ અ઼નઙૂ ગળષૂ ગૉ  ફ ગળષૂ દૉ ઇઅઙૉ ફઙળબીુવગીફ્ 

અ઼બૄથર્ ઇમીુપદ ઽક્ક/ઇુપગીળ ળઽૉસૉ. ફઙળબીુવગી ઈ રીડૉ  ગ્ઉ ગીળથ્ ઈબષી રીડૉ  મઅપીલૉવ ળઽૉસૉ ફિઽ.ઞગ્લીકફૂ ઼અખ્લી ઇઅનીુઞદ ઝૉ. ઞ ૉ ભૉળભીળફૉ બી  ળઽૉસૉ. 

૩૩. ઇફીરદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ ઼ીરીન્લ ઞગ્લી ઋબળ ઇળજી ગળૉ  ઝૉ દ્ ઇફીરદફી ગ્ઉ વીય રશષીબી  ળઽૉસૉ ફિઽ. ઇફૉ ઼ીરીન્લ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ દળૂગૉફૂ સળદ્ વીઙૃ બણસૉ. 

૩૪.  રીન્લ દરીર અ઼ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ફૂ બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી વૉષીરીઅ ઈષસૉ. બિળક્ષીફ્ ઇભ્લી઼કર્ર ુફલીરગ ૂ, ઇુ સરફ ૉ઼ષી ીળી ુફલદ ગલીર્ રૃઞમફ્ ળઽૉસૉ. ઞ ૉ ઇઅઙૉફૂ જાથ રીન્લ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઇવઙધૂ ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ.  

૩૫. ઼ળગીળ ૂફૂ ફૂુદ ઇફૃ઼ીળ ષઙર્-(૪) અ઼ષઙર્ફી ઇુપગીળૂકફૂ દૉકફૉ રશષીબી  ગીલરૂ બઙીળ પ્ળથરીઅ ધર ૪ (મૉ) ષહર્ રીડૉ  ઇઞરીલસૂ ુફરથૄઅગ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. જ્લીળૉ  ષઙર્-(૫ ) અ઼ષઙર્ફી 
ગરર્જીળૂકફૂ ધર ુફરથૄઅગ બ (બીઅજ) ષહર્ફી ભૂક઼્ બઙીળધૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ષઙર્-(૫) અ઼ષઙર્ફી ગરર્જીળૂકફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ધલૉધૂ દૉકફૉ ફઙળબીુવગીફી ષદર્રીફ પીળીપ્ળથ ઇફૃ઼ીળ 
બઙીળ-યથ્ધી રશષીબી  ધસૉ. 

૩૬. (૩) સીળૂળૂગ ળૂદૉ દઅનૃળ દ ઽ્ષી જોઉઑ. (૪) વીવ, વૂવી ગવળફી દભીષદ જાથૂ સગદી ઽ્ષી જોઉઑ. (૫) ઉંજીઉ:- બૃ હ્ રીડૉ :- દરીર ઋરૉનષીળ-૩૮૭ ઼ૉ.રૂ. ઇફૉ ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફ જાુદ ઋરૉનષીળ- ૩૮૪ ઼ૉ.રૂ., 
રિઽવી રીડૉ :- દરીર ઋરૉનષીળ- ૩૭૱ ૉ઼.રૂ. ઇફૉ ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફ જાુદ ઋરૉનષીળ-૩૭૮ ૉ઼.રૂ. (૬) ષઞફ :- બૃ હ્ રીડૉ  ૭૨ િગ.ગર્ી. વચૃ ર, રિઽવી રીડૉ  ૬૨ િગગર્ી. વચૃ ર (૭) ઝીદૂ :- ઼ીરીન્લ - ૱૩ ૉ઼.રૂ. 
ભૃવીલૉવૂ - ૱૮  ૉ઼.રૂ. (ભક્દ બૃ હ્ રીડૉ), ઋબળીઅદ સીિળળૂગ ગ઼્ડૂરીઅ ઋદૂથર્ ધષીફૃઅ ળઽૉસૉ.સીિળળૂગ ગ઼્ડૂફી રીબનઅણ્ફૂ રીિઽદૂ ઉ-ફઙળ બ્ડર્વ (https://enagar.gujarat.gov.in) દધી ફઙળબીુવગીફી 
ફ્ડૂ઼મ્ણર્  બળ રૃગષીરીઅ ઈષસૉ. 

 
  
જા.ફઅ. 
દી. 
ધશ:- 

                                ઼ભ્લ ઼ુજષ બ અ઼નઙૂ ઼ુરુદ ઇફૉ જૂભ કિભ઼ળ 
                        ...................ફઙળબીુવગી 

 

 



અરજી ફોમર્ િવનામલુ્ય ે  

........ નગરપાિલકા,...........  
િવભાગીય ફાયર અિધકારીનુ ંઅરજી ફોમર્ 

 

 

 
 
પર્િત, 
સભ્ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓિફસર 
...............નગરપાિલકા 

 
િવભાગીય ફાયરની જગ્યા પર િનમણંુક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી.  

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

હાલનુ ંસરનામું :-.................................................................... 

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

જન્ મ તારીખ :-.................................ઉંમર/વષર્............................ મોબાઇલ નં.......................... 

જાિત:-........................... જ્ઞાિત / પેટા જ્ઞાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈક્ષિણક અન ેઅન્ ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શકૈ્ષિણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયાર્નુ ંવષર્ બોડર્/યિુન.નુ ંનામ  ટકા/ગર્ડે 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

સ્ નાતક    

અનુસ્ નાતક     

નેશનલ ફાયર સિવસ કોલેજ 
નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર 
ઓફીસરનો કોષર્ 

   

 
અનભુવઃ-  

સસં્થાનુ ંનામ  હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કુલ અનભુવના વષર્  
    
    
    

 
હવેી મોટર વ્હીકલ ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની િવગતઃ-   
 
અરજી ફીની િવગત:- િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ નં..........તા............. 

 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો



 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. જીલ્લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છોડ્યાનંુ પર્માણપતર્  
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકર્શીટ  
(૩) સ્નાતકની માકર્શીટ  
(૪) ડીગર્ી પર્માણપતર્ની નકલ.  
(૫) નશેનલ ફાયર સિવસ કોલેજ નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર ઓફીસરનો કોષર્નંુ પર્માણપતર્  
(૬) જાિતનો દાખલો  
(૭) ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની નકલ. 
(૮) અનુભવના પર્માણપતર્ો 
 
  



અરજી ફોમર્ િવનામલુ્ય ે
........ નગરપાિલકા,........... 

સ્ટશેન ફાયર ઓફીસરનુ ંઅરજી ફોમર્ 
 

 

 
 
પર્િત, 
સભ્ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓિફસર 
...............નગરપાિલકા 

 
સ્ટેશન ફાયર ઓફીસરની જગ્યા પર િનમણંુક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી.  

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

હાલનુ ંસરનામું :-.................................................................... 

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

જન્ મ તારીખ :-.................................ઉંમર/વષર્............................ મોબાઇલ નં.......................... 

જાિત:-........................... જ્ઞાિત / પેટા જ્ઞાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈક્ષિણક અન ેઅન્ ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શકૈ્ષિણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયાર્નુ ંવષર્ બોડર્/યિુન.નુ ંનામ  ટકા/ગર્ડે 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

સ્ નાતક    

અનુસ્ નાતક     

નેશનલ ફાયર સિવસ કોલેજ નાગપુરનો સ્ટેશન 
ઓફીસર અને ઇન્સ્ટર્ક્ટરનો કોષર્ અથવા નેશનલ ફાયર 
એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર 
સિવસ કોલેજ નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોષર્ 

   

 
અનભુવઃ-  

સસં્થાનુ ંનામ  હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કુલ અનભુવના વષર્  
    
    
    

 
હવેી મોટર વ્હીકલ ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની િવગતઃ-   
 
અરજી ફીની િવગત:- િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ નં..........તા............. 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો



 

 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. જીલ્લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છોડ્યાનંુ પર્માણપતર્  
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકર્શીટ  
(૩) સ્નાતકની માકર્શીટ  
(૪) ડીગર્ી પર્માણપતર્ની નકલ.  
(૫) નશેનલ ફાયર સિવસ કોલેજ નાગપુરનો સ્ટેશન ઓફીસર અને ઇન્સ્ટર્ક્ટરનો કોષર્ અથવા નશેનલ ફાયર 
એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સિવસ કોલેજ નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોષર્નું પર્માણપતર્  
(૬) જાિતનો દાખલો  
(૭) ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની નકલ. 
(૮) અનુભવના પર્માણપતર્ો 
  



અરજી ફોમર્ િવનામલુ્ય ે
........ નગરપાિલકા,........... 

ફાયર વાયરલસે ઓફીસરનુ ંઅરજી ફોમર્ 
 

 

 
 
પર્િત, 
સભ્ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓિફસર 
...............નગરપાિલકા 

 
ફાયર વાયરલસે ઓફીસરની જગ્યા પર િનમણંુક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી.  

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

હાલનુ ંસરનામું :-.................................................................... 

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

જન્ મ તારીખ :-.................................ઉંમર/વષર્............................ મોબાઇલ નં.......................... 

જાિત:-........................... જ્ઞાિત / પેટા જ્ઞાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈક્ષિણક અન ેઅન્ ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શકૈ્ષિણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયાર્નુ ંવષર્ બોડર્/યિુન.નુ ંનામ  ટકા/ગર્ડે 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

સ્ નાતક    

અનુસ્ નાતક     

ઇલેક્ટર્ોનીક એન્ડ કોમ્યુનીકેશન એન્જીનીયર ગ/ 
ઇલેક્ટર્ોનીક એન્જીનીયર ગ વીથ રેડીયો કોમ્યુનીકેશન 
ડીપ્લોમા/ડીગર્ી  

   

 
અનભુવઃ-  

સસં્થાનુ ંનામ  હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કુલ અનભુવના વષર્  
    
    
    

 
લાઇટ મોટર વ્હીકલ ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની િવગતઃ-   
 
અરજી ફીની િવગત:- િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ નં..........તા............. 

 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો



 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. જીલ્લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છોડ્યાનંુ પર્માણપતર્  
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકર્શીટ  
(૩) સ્નાતકની માકર્શીટ  
(૪) ડીગર્ી પર્માણપતર્ની નકલ.  
(૫) ઇલેક્ટર્ોનીક એન્ડ કોમ્યુનીકેશન એન્જીનીયર ગ/ ઇલેક્ટર્ોનીક એન્જીનીયર ગ વીથ રેડીયો કોમ્યુનીકેશન ડીપ્લોમા/ડીગર્ી નંુ 
પર્માણપતર્  
(૬) જાિતનો દાખલો  
(૭) ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની નકલ. 
(૮) અનુભવના પર્માણપતર્ો 
  



અરજી ફોમર્ િવનામલુ્ય ે
........ નગરપાિલકા,........... 
લીડ ગ ફાયરમેનનુ ંઅરજી ફોમર્ 

 

 

 
 
પર્િત, 
સભ્ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓિફસર 
...............નગરપાિલકા 

 
લીડ ગ ફાયરમેનની જગ્યા પર િનમણંુક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી.  

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

હાલનુ ંસરનામું :-.................................................................... 

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

જન્ મ તારીખ :-.................................ઉંમર/વષર્............................ મોબાઇલ નં.......................... 

જાિત:-........................... જ્ઞાિત / પેટા જ્ઞાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈક્ષિણક અન ેઅન્ ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શકૈ્ષિણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયાર્નુ ંવષર્ બોડર્/યુિન.નું નામ  ટકા/ગર્ડે 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

સ્ નાતક    

અનુસ્ નાતક     

નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા 
ગુજરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન 
/ ફાયર ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ  
અથવા સમકક્ષ કોષર્ સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ

   

 
અનભુવઃ-  

સસં્થાનુ ંનામ  હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કુલ અનભુવના વષર્  
    
    
    

 
હવેી મોટર વ્હીકલ ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની િવગતઃ-   
 
અરજી ફીની િવગત:- િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ નં..........તા............. 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો



 

 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. જીલ્લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છોડ્યાનંુ પર્માણપતર્  
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકર્શીટ  
(૩) સ્નાતકની માકર્શીટ  
(૪) ડીગર્ી પર્માણપતર્ની નકલ.  
(૫) નશેનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 
ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોષર્નંુ પર્માણપતર્  
(૬) જાિતનો દાખલો  
(૭) ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની નકલ. 
(૮) અનુભવના પર્માણપતર્ો 
  



અરજી ફોમર્ િવનામલુ્ય ે
........ નગરપાિલકા,........... 

ડર્ાઇવર કમ પપં ઓપરટેરનુ ંઅરજી ફોમર્ 
 

 

 
 
પર્િત, 
સભ્ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓિફસર 
...............નગરપાિલકા 

 
ડર્ાઇવર કમ પંપ ઓપરેટરની જગ્યા પર િનમણંુક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી.  

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

હાલનુ ંસરનામું :-.................................................................... 

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

જન્ મ તારીખ :-.................................ઉંમર/વષર્............................ મોબાઇલ નં.......................... 

જાિત:-........................... જ્ઞાિત / પેટા જ્ઞાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈક્ષિણક અન ેઅન્ ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શકૈ્ષિણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયાર્નુ ંવષર્ બોડર્/યુિન.નું નામ  ટકા/ગર્ડે 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

સ્ નાતક    

અનુસ્ નાતક     

નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા 
ગુજરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન 
/ ફાયર ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ  
અથવા સમકક્ષ કોષર્ સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ 

   

 
અનભુવઃ-  

સસં્થાનુ ંનામ  હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કુલ અનભુવના વષર્  
    
    
    

 
હવેી મોટર વ્હીકલ ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની િવગતઃ-   
 
અરજી ફીની િવગત:- િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ નં..........તા............. 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો



 

 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. જીલ્લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છોડ્યાનંુ પર્માણપતર્  
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકર્શીટ  
(૩) સ્નાતકની માકર્શીટ  
(૪) ડીગર્ી પર્માણપતર્ની નકલ.  
(૫) નશેનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 
ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોષર્નંુ પર્માણપતર્  
(૬) જાિતનો દાખલો  
(૭) ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની નકલ. 
(૮) અનુભવના પર્માણપતર્ો 
  



અરજી ફોમર્ િવનામલુ્ય ે
........ નગરપાિલકા,........... 

ફાયરમને કમ ડર્ાઇવરનુ ંઅરજી ફોમર્ 
 

 

 
 
પર્િત, 
સભ્ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓિફસર 
...............નગરપાિલકા 

 
ફાયર મેન કમ ડર્ાઇવરની જગ્યા પર િનમણંુક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી.  

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

હાલનુ ંસરનામું :-.................................................................... 

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

જન્ મ તારીખ :-.................................ઉંમર/વષર્............................ મોબાઇલ નં.......................... 

જાિત:-........................... જ્ઞાિત / પેટા જ્ઞાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈક્ષિણક અન ેઅન્ ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શકૈ્ષિણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયાર્નુ ંવષર્ બોડર્/યુિન.નું નામ  ટકા/ગર્ડે 
ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

સ્ નાતક    

અનુસ્ નાતક     

નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા 
ગુજરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન 
/ ફાયર ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ  
અથવા સમકક્ષ કોષર્ સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી  

   

 
અનભુવઃ-  

સસં્થાનુ ંનામ  હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કુલ અનભુવના વષર્  
    
    
    

 
હવેી/લાઇટ મોટર વ્હીકલ ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની િવગતઃ-   
 
અરજી ફીની િવગત:- િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ નં..........તા............. 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો



 

 
બાંહેધરી 

 આથી હું .................................... ગામ...................... તાલુકો................. જીલ્લો............. ખાતરી 

આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માિહતી જો ખોટી જણાશે 

તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 
િબડાણની િવગતઃ-  
(૧) શાળા છોડ્યાનંુ પર્માણપતર્  
(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકર્શીટ  
(૩) સ્નાતકની માકર્શીટ  
(૪) ડીગર્ી પર્માણપતર્ની નકલ.  
(૫) નશેનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 
ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટર્ીયલ મેનેજમેન્ટ  અથવા સમકક્ષ કોષર્નું પર્માણપતર્  
(૬) જાિતનો દાખલો  
(૭) ડર્ાઇવ ગ લાયસન્સની નકલ. 
(૮) અનુભવના પર્માણપતર્ો 
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