
ખંભાિલયા નગરપાિલકા, તા.ખંભાલીયા, .દેવભૂિમ વારકા. 
ખંભાલીયા નગરપાિલકામાં અિ નશમન સેવાના કમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ કમાંક:અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ પાટ, 

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી મંજુર થયેલ તથા રા ય અિ ન િનવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગરના પ  માંક:સ સ/ફન-૧૪૯/૭૧૩/૨૦૨૧, તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ તથા કિમ નર, યુિનસીપાલીટી એડિમિન ેશનની કચેરી, ગુજરાત 
રા ય, ગાંધીનગરના હુકમ માંક:કિમ. યુિન.એડી/મહેકમ-૧/ફાયર ભરતી/વશી.૭૦૦/૨૦૨૧, તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧થી (િનયમોમાં સુધારા-વધારાસાથે) મંજુર થયેલ જ યાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૧ થી 
તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ સુધીમાં અર  કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટેની શૈ િણક લાયકાત અને શારી રક યો યતાના ધોરણો આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યો યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર  કરવાની રહેશે. વધુ િવગત માટે 
નગરપાિલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાં સંપક કરવાનો રહેશે. 

અ.નં. જ યાનંુ 
નામ 

જ યાની 
સં યા વગ શૈ િણક લાયકાત, ટેકનીકલ લાયકાત, અનુભવ તથા વયમયાદા 

કેટેગરી મુજબ ભરવાની થતી જ યાઓ 
  
કુલ 

  

િબનઅનામત આ.ન.વ. સા.શૈ.પ.વ. અનુ. િત. અનુ. જન. 
િત. 

પુ ી પુ ી પુ ી પુ ી પુ ી 

૧ િવભાગીયફા
યર અિધકારી ૧ ૨ 

(A) શૈિ ણક લાયકાત :- 
(૧) મા ય યુિનવસ ટીના નાતક, 
(૨) સી.સી.સી પરી ા પાસ અથવા સા.વ.િવ.ના ઠરાવ માંક: પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક-
તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ મુજબ િનમ ંક પછી રજુ કરવાનંુ રહેશે.(નગરપાિલકાઓમાં ફરજ 
બ વતાકમચારીને લાગુ પડશે નિહ) 
 
(B) ટેકનીકલ લાયકાત :- 
(૧) નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ, નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર ઓ ફસરનો કોષ 

(૨) હેવી મોટર હીકલ ચલાવવાનંુ વેલીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 
(C) અનુભવ :- 
ફાયર સેવાઓમાં ફાયર ઓ ફસર / ટેશન ઓ ફસર / સબ-ઓ ફસર અથવા સમક  જ યા ઉપરકુલ 
નોકરીના ૪ વષનો અનુભવ ધરાવતા હોવો જોઈએ. 
 
(D) વયમયાદા :- 
૪૫ વષથી વધુ નિહ(નગરપાિલકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચારીને લાગુ પડશે નિહ) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨ ટેશન ફાયર 
ઓ ફસર ૧ ૩ 

(A) શૈિ ણક લાયકાત :-  
(૧) મા ય યુિનવસ ટીના નાતક, 
(૨) સી.સી.સી પરી ા પાસ અથવા સા.વ.િવ.ના ઠરાવ માંક: પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક- 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ મુજબ િનમ ંક પછી રજુ કરવાનંુ રહેશે.(નગરપાિલકાઓમાં ફરજ બ વતા 
કમચારીને લાગુ પડશે નિહ) 
 
(B) ટેકનીકલ લાયકાત :-  
(૧) નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ, નાગપુરનો ટેશન ઓ ફસર અને ઈ કટરનો કોષ પાસને થમ પસંદગી 
અથવા નેશનલ ફાયર એકેડેમી(AIILSG), વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સ વસ કોલેજ, નાગપુરથી સબ 
ફાયર ઓ ફસર કોષ પાસ, 
(૨) હેવી મોટર હીકલ ચલાવવાનંુ વેલીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવો જોઈએ. 
 
(C) અનુભવ :- 
ફાયર સેવાઓમાં સબ-ઓ ફસર અથવા સમક  જ યા ઉપર કુલ નોકરીના ૩ વષનો અનુભવ ધરાવતા 
હોવો જોઈએ. 
 

(D) વયમયાદા :- 
૩૫ વષથી વધુ નિહ(નગરપાિલકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચારીને લાગુ પડશે નિહ) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



૩ 
ફાયર 

વાયરલેસ 
ઓ ફસર 

૧ ૩ 

(A) શૈિ ણક લાયકાત :-  
(૧) ઈલે ોિનક એ ડ કો યુિનકેશન એ નીયર ગ/ટેલીકો યુિનકેશન એ નીયર ગ/ઈલે ોિનક 
એ નીયર ગ િવથ રે ડયો કો યુિનકેશનમાં ડી લોમા અથવા ડી ી, 
(૨) સી.સી.સી પરી ા પાસ 
 
(B) ટેકનીકલ લાયકાત :-  
(૧)  લાઈટ મોટર હીકલ ચલાવવાનંુ વેલીડ લાયસ સ ધરાવતા હોવો જોઈએ. 
 

(C) અનુભવ :- 
સરકારી, અધ-સરકારી કે ખાનગી સં થામાં વાયરલેસ, ટેલીકો યુિનકેશન ઇકવીપમે ટ, મોબાઈલ ટાવરના 
લગતા કામનો ૩ વષનો અનુભવ 
 
(D) વયમયાદા :- 
૩૫ વષથી વધુ નિહ(નગરપાિલકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચારીને લાગુ પડશે નિહ) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૪ લીડ ગ 
ફાયરમેન ૧ ૩ 

(A) શૈિ ણક લાયકાત :-  
(૧) સીધી ભરતીથી પસંદગીમાં િનમ ંક થવા માટે ઉ ચતર મા યિમક શાળા માણપ  પરી ા 
એચ.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની સમક  સરકારે મા ય કરેલ શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. 
(૨)  નેશનલ ફાયર એકેડેમી(AIILSG), વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઈ.ટી.આઈ માંથી 
ફાયરમેન/ફાયર ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ અથવા સમક  કોષ સરકાર મા ય સં થામાંથી 
GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 
(૩)  લાઈટ(હળવા) મોટર હીકલ લાયસ સ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
(૪) વીમ ગની ણકારી જ રી છે.  
 
(B) ટેકનીકલ લાયકાત :-  
(૧)  નેશનલ ફાયર એકેડેમી(AIILSG), વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઈ.ટી.આઈ માંથી 
ફાયરમેન/ફાયર ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ અથવા સમક  કોષ સરકાર મા ય સં થામાંથી 
પાસ હોવા જોઈએ.  
(૨)  હેવી/લાઈટ મોટર હીકલ ચલાવવાનંુ વેલીડ લાયસ સ ધરાવતો હોવો જોઈએ. 
 
(C) અનુભવ :- 
સરકારી કે અધ-સરકારી અથવા ખાનગી ફાયર સેવાઓમાં ફાયરમેન અથવા સમક  જ યા ઉપર કુલ 
નોકરીના ૫ વષનો અનુભવ ધરાવતો હોવા જોઈએ. 
 

(D) વયમયાદા :- 
૩૫ વષથી વધુ નિહ(નગરપાિલકાઓમાં ફરજ બ વતા કમચારીને લાગુ પડશે નિહ) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 
  



૫ 
ાઈવર કમ 

પંપ 
ઓપરેટર 

૩ ૩ 

(A) શૈિ ણક લાયકાત :-  
(૧) સીધી ભરતીથી પસંદગીમાં િનમ ંક થવા માટે મા યિમક અથવા ઉ ચતર મા યિમક શાળા માણપ  
પરી ા એચ.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની સમક  સરકારે મા ય કરેલ શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા 
હોવા જોઈએ. 
(૨)  નેશનલ ફાયર એકેડેમી(AIILSG), વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઈ.ટી.આઈ માંથી 
ફાયરમેન/ફાયર ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ અથવા સમક  કોષ સરકાર મા ય સં થામાંથી 
GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 
 
(B) ટેકનીકલ લાયકાત :-  
(૧)  હેવી મોટર હીકલ લાયસ સ ફર યાત હોવુ જોઈએ. 
(૨) વીમ ગની ણકારી હોવી જોઈએ. (નગરપાિલકા ખાતે ફરજ કરેલ/બ વતા કમચારીઓને લાગુ 
પડશે નિહ) 
 
(C) અનુભવ :-  
ફાયર સેવાઓમાં ફાયરમેન અથવા ાઈવર કમ પંપ ઓપરેટરની કામગીરીનંુ ૧ વષનો અનુભવ અથવા અ ય 
જ યાએ હેવી મોટર વાહન ચલાવવાનો ૨ વષનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 
(D) વયમયાદા :- 
૩૫ વષથી વધુ નિહ(નગરપાિલકાઓમાં કમચારીઓને ઉમરનો બાદ લાગુ પડશે નિહ) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૬ ફાયરમેન કમ 
ાઈવર ૧૨ ૩ 

(A) શૈિ ણક લાયકાત :-  
(૧) સીધી ભરતીથી પસંદગીમાં િનમ ંક થવા માટે ઉ ચતર મા યિમક શાળા માણપ  પરી ા 
એચ.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની સમક  સરકારે મા ય કરેલ શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. 
(૨)  નેશનલ ફાયર એકેડેમી(AIILSG), વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા ય આઈ.ટી.આઈ માંથી 
ફાયરમેન/ફાયર ટેકનોલો  અને ઇ ડ ીયલ મેનેજમે ટ અથવા સમક  કોષ સરકાર મા ય સં થામાંથી 
GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 
 
(B) ટેકનીકલ લાયકાત :-  
(૧)  લાઈટ(હળવા) / હેવી મોટર હીકલ લાયસ સ ફર યાત હોવુ જોઈએ. 
(૨) વીમ ગની ણકારી હોવી જોઈએ.  
 
(C) અનુભવ :-  
ફાયર સેવાઓમાં ફાયરમેન અથવા સમક  જ યા ઉપર કુલ નોકરીના ૧ વષનો અનુભવ ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. 
 
(D) વયમયાદા :- 
૩૫ વષથી વધુ નિહ(નગરપાિલકાઓમાં કમચારીઓને ઉમરનો બાદ લાગુ પડશે નિહ) 

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



૧. ઉપરો ત જ યાઓ માટેની અર  તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ સુધીમાં ‘‘ચીફ ઓ ફસર ી, ખંભાલીયા નગરપાિલકા, નગર ગેઇટ પાસે, ખંભાલીયા-૩૬૧૩૦૫, .દેવભૂિમ વારકા’’ ખાતે ફ ત ર ટર 

પો ટ અથવા પીડ પો ટથી મોકલવી આપવાની રહેશે.  

૨. અરજદારે અર  સાથે તાજેતરમાં પડાવેલ પાસપોટ સાઈઝ ફોટા નંગ-૦૧, શાળા છો યાનંુ માણપ , શૈ િણક લાયકાતની વ માિણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. અનામત વગના ઉમેદવારે િત અંગેનો સ મ 

અિધકારી ીનો માણપ  રજુ કરવાનો રહેશે. 

૩. ઉપરો ત તમામ જ યાઓ માટે અર  સાથે િબન અનામત વગના અરજદારે l.૫૦૦/-નો ડમા ડ ા ટ, ચીફ ઓ ફસર ી, ખંભાલીયા નગરપાિલકાના નામથી મોકલવાની રહેશે.અનુસુિચત િત, અનુસુિચત જન િત તથા 

શૈ િણક પછાત વગના તથા આ થક નબળા વગના ઉમેદવારે પણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશે નિહ. 

૪. અર  કવર ઉપર જે જ યા માટે અર  કરેલ હોય તે જ યાનંુ નામ પ  દશાવવાનંુ રહેશે. 

૫. વયમયાદા સરકાર ીના નીિત િનયમ મુજબની રહેશે.તેમજ અનામત વગના ઉમેદવારોને સરકાર ીના િનયમ મુજબ ઉમર છૂટછાટ મળવાપા  થશે.અર  વીકારવાની છે લી તારીખે િનયત શૈ િણક લાયકાત, જ રી વયમયાદા 

તથા િનયત અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૬. દરેક જ યા માટે ઉમેદવારે અલગ અર  કરવાની રહેશે. 

૭. એક જ અર પ કમાં એક કરતા વધુ જ યા માટે અર  કરેલ હશે તો અર પ ક રદ ગણવામાં આવશે. 

૮. અર પ ક નગરપાિલકાની મહેકમ શાખામાંથી બ માં અથવા તો ઈ-નગર પોટલ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.  

૯. અધુરી ફી, સમય મયાદા બાદ મળેલ અર ઓ યાને લેવામાં આવશે નિહ અને આ અંગે કોઈ પ  યવહાર કરવામાં આવશે નિહ. 

૧૦. આ હેરાત તથા સમ  ભરતી યામાં કોઈ પણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે સંપૂણ અથવા અંશત: રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પસંદગી કરવી કે ન કરવી તે અંગે નગરપાિલકાનો સંપૂણ અબાિધત 

હ ક/અિધકાર રહેશે.નગરપાિલકા આ માટે કોઈ કારણો આપવા માટે બંધાયેલ રહેશે નિહ. જ યાઓની સં યા અંદા ત છે. જે ફેરફારને પા  રહેશે. 

૧૧. અનામત વગના ઉમેદવાર સામા ય જ યા ઉપર અર  કરે છે તો અનામતના કોઈ લાભ મળવાપા  રહેશે નિહ. અને સામા ય વગના ઉમેદવાર તરીકેની શરતો લાગુ પડશે. 

૧૨. મા ય તમામ સંવગના ઉમેદવારોની પધા મક પરી ા લેવામાં આવશે.પરી ાનો અ યાસ મ િનયામક ી, અિ નશમન સેવા ારા િનયત કયા મુજબનંુ રહેશે.જે અંગેની ણ મા ય ઉમેદવારોને અલગથી કરવામાં આવશે. 

૧૩. સરકાર ીની નીિત અનુસાર વગ-(૨) સંવગના અિધકારીઓની તેઓને મળવાપા  કાયમી પગાર ધોરણમાં થમ ૨ (બે) વષ માટે અજમાયશી િનમ ંક આપવામાં આવશે.જયારે વગ-(૩) સંવગના કચેરીઓની થમ િનમ ંક 

૫ (પાંચ) વષના ફ સ પગારથી કરવામાં આવશે.વગ-(૩) સંવગના કમચારીઓનંુ કરારીય સમયગાળો પૂણ થયેથી તેઓને નગરપાિલકાના વતમાન ધારાધોરણ અનુસાર પગાર-ભ થા મળવાપા  થશે. 

૧૪. (૧) શારી રક રીતે તંદુર ત હોવા જોઈએ. (૨) લાલ,લીલા કલરના તફાવત ણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ચાઈ :- પુ ષો માટે :- તમામ ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને અનુસૂિચત જન િત ઉમેદવાર – ૧૬૨ સે.મી., 

મિહલા માટે :- તમામ ઉમેદવાર – ૧૫૮ સે.મી. અને અનુસુિચત જન િત ઉમેદવાર – ૧૫૬ સે.મી. (૪) વજન :- પુ ષો માટે ૫૦ કી. ા. લઘુતમ, મિહલા માટે ૪૦ કી. ા. લઘુતમ, (૫) છાતી :- સામા ય – ૮૧ સે.મી. 

લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ ત પુ ષો માટે), ઉપરાંત શારી રક કસોટીમાં ઉતીણ થવાનંુ રહેશે. શારી રક કસોટીના માપદંડોની માિહતી ઈ-નગર પોટલ (https://enagar.gujarat.gov.in) તથા નગરપાિલકાના નોટીસ બોડ 

પર મકુવામાં આવશે. 
 
થળ :- ખંભાલીયા. 

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૧.   
(એ.એચ. િસ હા) 

સ ય સિચવ 
પસંદગી સિમિત 

અને 
ચીફ ઓ ફસર 

ખંભાલીયા નગરપાિલકા 


