
લુ�ણા�વા�ડા� નગરપા�લિલુકા�, જી.મહી�સા�ગર
ફા�યરન�     ભરતી�     અં�ગ�ન�     જાહી�ર�તી  

લુ�ણા�વા�ડા� નગરપા�લિલુકા�ન� ફા�યર લિવાભ�ગન� કામ�ચા�ર�ઓન� ભરતી� મ�ટે�  ગ�જર�તી સારકા�ર શહી�ર� લિવાકા�સા અંન� શહી�ર� ગ!હી લિનમ��ણા
લિવાભ�ગ સાલિચાવા�લુય ગ��ઘી�નગરન� ઠર�વા ક્રમ��કા :  અંગન-ર૦૧૮-૭૦-વા પા�ટે�  તી�.ર૭/૦૯/ર૦૧૯ થી� મ�જ� ર થીય�લુ ફા�યર લિવાભ�ગન� નલિવાન કા� લુ-ર૧
જગ્ ય� તીથી� ર�જય અંલિગ્ ન લિનવા�રણા સા�વા�ઓન� કાચા�ર�,  ગ��ઘી�નગરન� પાત્ર ક્રમ��કા :  સાફાસા/ફાન-૧૪૯/૭૧૩/ર૦ર૧,  તી�.૩૦/૦૩/ર૦ર૧ તીથી�
કાલિમશ્ર્નરશ્રી�,  મ્ ય�લિનસા�પા�લુ�ટે� એડામ�ન�સ્ ટે4�શનન� કાચા�ર�,  ગ�જર�તી ર�જય,  ગ��ઘી�નગરન� હી�કામ ક્રમ��કા :કાલિમ.મ્ ય�લિન.એડા�/મહી�કામ-

૧/ફા�યરભરતી�/વાશ�.૭૦૦/ર૦ર૧ તી�.૦૬/૦૪/ર૦ર૧ થી� (લિનયમ6મ�� સા�ઘી�ર� વાઘી�ર� સા�થી�)  તીથી� મ�.પ્રા�દે�લિશકા  કાલિમશ્ર્નરશ્રી�ન�  કાચા�ર�,
નગરપા�લિલુકા�ઓ,વાડા6દેર�ન� ૫ત્ર ક્રમ��કા:  પ્રા�.કા/વાશ�/૩૬૦/ર૦ર૧ તી�.૧ર/૦૮/૨૦૨૧ થી� મ�જ� ર થીય�લુ છે� .  જ� જગ્ ય�ઓન� ભરતી� મ�ટે�  લિનયતી
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી,  શ�ર�રિરકા ક્ષમતી�,  અંન�ભવા તીથી� લિનયલિમતી વાય મય��દે� ઘીર�વાતી� ઉમ�દેવા�ર6એ અંરજી ફા6મ� તીથી� જગ્ ય�ન� લિવાગતી6 અંન� શરતી6
નગરપા�લિલુકા� લિસાલિવાકા સા�ન્ ટેર/નગરપા�લિલુકા� મહી�કામ શ�ખા�મ��થી� ઓફા�સા સામય દેરમ્ ય�ન મ�ળવા� શકા�શ� તીથી� ઇ-નગર પા6ટે�લુ
(https://enagar.gujarat.gov.in) ૫રથી� અંરજી ફા6મ� ડા�ઉનલુ6ડા કાર� શકા�શ�. લિનયતી અંરજી ફા6મ� ભર� R.P.A.D./સ્ પા�ડા પા6સ્ ટેથી� જાહી�ર�તી પ્રાલિસાઘ્ ઘી
થીય�થી� તી�.૧૪/૦૯/ર૦ર૧ સા�ઘી�મ�� કાચા�ર�ન� સામય દેરમ્ ય�ન નગરપા�લિલુકા� કાચા�ર�ન� મળ� તી� ર�તી� મ6કાલુવા�ન�� રહી�શ�.  સામયમય��દે� બા�દે આવા�લુ
અંરજીઓ ગ્રા�હીય રહી�શ� નરિહી. 

 

તી�.૧૨/૦૮/ર૦ર૧ 

જા.ન�.૧૪૦૪
લુ�ણા�વા�ડા�

(ભદ્રે�શ જ�.પાટે�લુ)

ચા�ફા ઓફા�સાર 

લુ�ણા�વા�ડા� નગરપા�લિલુકા� 

(લિIન્ દે�બા�ન એન.શ�કાલુ)

પ્રામ�ખા 

લુ�ણા�વા�ડા� નગરપા�લિલુકા�
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...................... નગરપા�લિલુકા�, તી�........................, જી..........................
ભરતી�ન�   જાહી�ર�તી  

............................ નગરપા�લિલુકા�ન� ફા�યર લિવાભ�ગન� કામ�ચા�ર�ઓન� ભરતી� મ�ટે�  ગ�જર�તી સારકા�ર શહી�ર� લિવાકા�સા અંન� શહી�ર� ગ!હી લિનમ��ણા લિવાભ�ગ સાલિચાવા�લુય ગ��ઘી�નગરન� ઠર�વા ક્રમ��કા : અંગન-ર૦૧૮-

૭૦-વા પા�ટે�  તી�.ર૭/૦૯/ર૦૧૯ થી� મ�જ� ર થીય�લુ ફા�યર લિવાભ�ગન� નલિવાન કા� લુ-ર૧ જગ્ ય� તીથી� ર�જય અંલિગ્ ન લિનવા�રણા સા�વા�ઓન� કાચા�ર�, ગ��ઘી�નગરન� પાત્ર ક્રમ��કા : સાફાસા/ફાન-૧૪૯/૭૧૩/ર૦ર૧, તી�.૩૦/૦૩/ર૦ર૧
તીથી� કાલિમશ્ર્નરશ્રી�,  મ્ ય�લિનસા�પા�લુ�ટે� એડામ�ન�સ્ ટે4�શનન� કાચા�ર�,  ગ�જર�તી ર�જય,  ગ��ઘી�નગરન� હી�કામ ક્રમ��કા :કાલિમ.મ્ ય�લિન.એડા�/મહી�કામ-૧/ફા�યરભરતી�/વાશ�.૭૦૦/ર૦ર૧ તી�.૦૬/૦૪/ર૦ર૧ થી� (લિનયમ6મ�� સા�ઘી�ર�
વાઘી�ર� સા�થી�)  તીથી� મ�.પ્રા�દે�લિશકા કાલિમશ્ર્નરશ્રી�ન� કાચા�ર�,  નગરપા�લિલુકા�ઓ,વાડા6દેર�ન� ૫ત્ર ક્રમ��કા:  પ્રા�.કા/વાશ�/.............../ર૦ર૧ તી�.૧ર/૦૮/૨૦૨૧ થી� મ�જ� ર થીય�લુ છે�.  સા�ધા�ર�લુ ભરતી� બાઢતી� લિનયમ6 મ�જબા
લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� ઉમ�દેવા�ર6એ આ જાહી�ર�તી પ્રાલિસાદ્ધ થીય�થી� મ6ડા�મ�� મ6ડા� તી�.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ સા�ઘી�મ�� મળ� જાય તી� ર�તી� અંરજી કારવા�ન� રહી�શ�.  ઉમ�દેવા�ર6 મ�ટે�ન� શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી અંન� શ�ર�રિરકા ય6ગ્યતી�ન�
ધા6રણા6 ન�ચા� મ�જબા છે�. જ� મ�જબાન� ય6ગ્ય લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� ઉમ�દેવા�ર6એ અંરજી કારવા�ન� રહી�શ�. વાધા� લિવાગતી મ�ટે�  ............................... નગરપા�લિલુકા� કાચા�ર�ન� મહી�કામ શ�ખા�ન6 સા�પાકા�  કારવા�ન6 રહી�શ�.

અં.

ન�.
જગ્ય�ન�� ન�મ

જગ્ય�ન�

સા�ખ્ય�
વાગ� શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી, ટે�કાન�કાલુ લુ�યકા�તી, અંન�ભવા તીથી� વાય મય��દે�

કા�ટે�ગર� મ�જબા ભરવા�ન� થીતી� જગ્ય�ઓ

લિબાન

અંન�મતી
આ.ન.વા. સા�.શ<.પા.વા. અંન�.જાલિતી.

અંન�.જન.

જાલિતી.
કા� લુ

પા�
.

સ્ત્રી�. પા�. સ્ત્રી�. પા�. સ્ત્રી�. પા

�ુ
.

સ્ત્રી�. પા�. સ્ત્રી�
.

૧ ડા�સ્ટે4 �કાટે ફા�યર ઓફા�સાર/

ડા�વા�ઝનલુ ફા�યર

ઓફા�સાર

૧ ૨ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

1 મ�ન્ય ય�લિનવાસાQટે�ન� સ્ન�તીકા 
2 સા�સા�સા� પાર�ક્ષ� પા�સા અંથીવા� સા�મ�ન્ય વાહી�વાટે લિવાભ�ગન� ઠર�વા

ક્રમ��કા:  ૫રચા-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કા,  તી�.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ મ�જબા
CCC+ન� ૫ર�ક્ષ� અંજમ�યશ� સામયગ�ળ� દેરમ્ય�ન પા�સા કારવા�ન�
રહી�શ�. (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ�
પાડાશ� નહી�.)

(૨) ટે�કાન�કાલુ     લુ�યકા�તી  :-  
i. ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ,  ન�ગપા�રન6 ડા�વા�ઝનલુ ફા�યર

ઓફા�સારન6 કા6ર્ષ� પા�સા 

ii. હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ ચાલુ�વાવા�ન�� વા�લુ�ડા લુ�યસાન્સા ધાર�વાતી� હી6વા�
જોઈએ.

(૩) અંન�ભવા  :-  
ફા�યર સા�વા�ઓમ�� ફા�યર ઓફા�સાર/સ્ટે�શન ઓફા�સાર/સાબા-ઓફા�સાર
અંથીવા� સામકાક્ષ જગ્ય�  ઉપાર કા� લુ ન6કાર�ન� ચા�ર વાર્ષ�ન6 અંન�ભવા
ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.

(૪)  વાય     મય��દે�  :-   ૪૫ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧

૨ સ્ટે�શન ફા�યર ઓફા�સાર ૧ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
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i. મ�ન્ય ય�લિનવાસાQટે�ન� સ્ન�તીકા 
ii. સા�સા�સા� પાર�ક્ષ� પા�સા અંથીવા� સા�મ�ન્ય વાહી�વાટે લિવાભ�ગન� ઠર�વા

ક્રમ��કા:  ૫રચા-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કા,  તી�.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ મ�જબા
CCC ન� ૫ર�ક્ષ� અંજમ�યશ� સામયગ�ળ� દેરમ્ય�ન પા�સા કારવા�ન�
રહી�શ�.  (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ�
પાડાશ� નહી�.)

(૨)  ટે�કાન�કાલુ     લુ�યકા�તી  :-    ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ,  ન�ગપા�રન6
સ્ટે�શન ઓફા�સાર અંન� ઇન્ટે4કાટેરન6 કા6ર્ષ� પા�સાન� પ્રાથીમ પાસા�દેગ� અંથીવા�
ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ� (AIILSG),વાડા6દેર�  અંથીવા�  ન�શનલુ ફા�યર
સાલિવા�સા કા6લુ�જ ન�ગપા�રથી� સાબા ફા�યર ઓફા�સાર કા6ર્ષ� પા�સા (ii)  હી�વા�
મ6ટેર વ્હી�કાલુ ચાલુ�વાવા�ન�� વા�લુ�ડા લુ�યસાન્સા ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ. 

(૩) અંન�ભવા  :-  ફા�યર સા�વા�ઓમ�� સાબા ઓફા�સાર અંથીવા� સામકાક્ષ જગ્ય�
ઉપાર કા� લુ ન6કાર�ન� ત્રણા વાર્ષ�ન6 અંન�ભવા ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.

(૪)  વાય     મય��દે�  :-   ૩૫ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)  

૩ ફા�યર વા�યરલુ�સા

ઓફા�સાર

૧ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

i. ઈલુ�ક્ટે4 6લિનકા એન્ડા કા6મ્ય�ન�કા�શન એન્જીન�યરWગ/ટે�લુ�
કા6મ્ય�ન�કા�શન એન્જીન�યરWગ/ ઈલુ�ક્ટે4 6લિનકા એન્જીન�યરWગ લિવાથી
ર�રિડાય6 કા6મ્ય�ન�કા�શનમ� રિડાપ્લુ6મ� અંથીવા� ડા�ગ્રા� એન્જીન�યરWગ.

ii. સા�સા�સા� પાર�ક્ષ� પા�સા
     
(૨) ટે�કાન�કાલુ     લુ�યકા�તી  :-   
(i) લુ�ઈટે મ6ટેર વ્હી�કાલુ ચાલુ�વાવા�ન�� વા�લુ�ડા લુ�યસાન્સા ધાર�વાતી� હી6વા�
જોઈએ. 

(૩) અંન�ભવા  :-  
સારકા�ર�,  અંધા�સારકા�ર� કા�  ખા�નગ� સા�સ્થી�મ�� વા�યરલુ�સા
ટે� લિલુકા6મ્ય�લિનકા�શન ઈલિક્વાપામ�ન્ટે,  મ6બા�ઈલુ ટે�વારન� લુગતી� કા�મ6ન6
ત્રણા વાર્ષ�ન6 અંન�ભવા 

(૪)  વાય     મય��દે�  :-   ૩૫ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)  

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧

૪ લુ�ડાWગ ફા�યરમ�ન ૧ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

(૧)સા�ધા� ભરતી�થી� પાસા�દેગ�મ�� લિનમણુકા થીવા� મ�ટે�   મ�ધ્યલિમકા શ�ળ�

પ્રામ�ણાપાત્ર પાર�ક્ષ� એસા.એસા.સા�.(ધા6રણા -૧૦)  અંથીવા� તી�ન� સામકાક્ષ

સારકા�ર�  મ�ન્ય કાર�લુ શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
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(૨) ટે�કાન�કાલુ     લુ�યકા�તી  :-  

(૧)ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર� અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર

મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ.મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર ટે�કાન6લુ6જી અંન� 

ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય 

સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સા હી6વા� જોઈએ

(૨) લુ�ઈટે (હીળવા�) મ6ટેર વ્હી�કાલુ લુ�યસાન્સા ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ .

(૩) સ્વા�મWગન� જાણાકા�ર� જરૂર� છે� .
 (૩) અંન�ભવા  :-  
સારકા�ર�,  અંધા�સારકા�ર� અંથીવા� ખા�નગ� ફા�યર સા�વા�ઓમ�� ફા�યરમ�ન
અંથીવા� સામકાક્ષ જગ્ય� ઉપાર કા� લુ ન6કાર�ન� – ૦૫(પા��ચા) વાર્ષ�ન6
અંન�ભવા ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ 

(૪)  વાય     મય��દે�  :-   ૩૫ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)  

૫ ડા4 �ઈવાર કામ પા�પા

ઓપાર�ટેર

૩ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

(૧)સા�ધા� ભરતી�થી� પાસા�દેગ�મ�� લિનમણુકા થીવા� મ�ટે�  મ�ધ્યલિમકા શ�ળ� 

પ્રામ�ણાપાત્ર પાર�ક્ષ� એસા.એસા.સા� .(ધા6રણા -૧૦) અંથીવા� તી�ન� સામકાક્ષ 

સારકા�ર�  મ�ન્ય કાર�લુ શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.

(૨) ટે�કાન�કાલુ     લુ�યકા�તી  :-  

 (૧) ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર� અંથીવા� ગ�જર�તી 

સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર ટે�કાન6લુ6જી અંન� 

ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય 

સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સા હી6વા� જોઈએ

(૨) હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ લુ�યસાન્સા  ફારજીય�તી હી6વા�� જોઈએ.

(૩) સ્વા�મWગન� જાણાકા�ર� જરૂર� છે� . (નગરપા�લિલુકા� ખા�તી� ફારજ 

બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩
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 (૩) અંન�ભવા  :-  
ફા�યર સા�વા�ઓમ�� ફા�યરમ�ન અંથીવા� ડા4 �ઈવાર કામ પા�પા ઓપાર�ટેરન�
કા�મગ�ર�ન6 એકા વાર્ષ�ન6 અંન�ભવા અંથીવા� અંન્ય જગ્ય�એ હી�વા� મ6ટેર
વા�હીન ચાલુ�વાવા�ન6 બા� વાર્ષ�ન6 અંન�ભવા ધાર�વાતી�� હી6વા� જોઈએ.

(૪)  વાય     મય��દે�  :-   ૩૫ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.) 

૬ ફા�યરમ�ન કામ ડા4 �ઈવાર ૧૨ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

(૧)સા�ધા� ભરતી�થી� પાસા�દેગ�મ�� લિનમણુકા થીવા� મ�ટે�   મ�ધ્યલિમકા શ�ળ� 

પ્રામ�ણાપાત્ર પાર�ક્ષ� એસા.એસા.સા�.(ધા6રણા -૧૦) અંથીવા� તી�ન� સામકાક્ષ 

સારકા�ર�  મ�ન્ય કાર�લુ શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ

(૨) ટે�કાન�કાલુ     લુ�યકા�તી  :-  

(૧)ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�, (AIILSG), વાડા6દેર� અંથીવા� ગ�જર�તી 

સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ.મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર ટે�કાન6લુ6જી અંન� 

ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય 

સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સા હી6વા� જોઈએ

(૨) લુ�ઈટે (હીળવા�)/ હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ લુ�યસાન્સા ફારજીય�તી હી6વા��

જોઈએ.

(૩) સ્વા�મWગન� જાણાકા�ર� જરૂર� છે�.

(૩) અંન�ભવા  :-  
ફા�યર સા�વા�ઓમ�� ફા�યરમ�ન અંથીવા� સામકાક્ષ જગ્ય� પાર કા� લુ ન6કાર�ન�
એકા વાર્ષ�ન6 અંન�ભવા ધાર�વાતી�� હી6વા� જોઈએ.

(૪)  વાય     મય��દે�  :-   ૩૫ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ઓન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨

૭ ન�યબા રિહીસા�બાન�શ ૧ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

૧)સા�ધા� ભરતી�થી� પાસા�દેગ�મ�� લિનમણુકા થીવા� મ�ટે�  મ�ન્ય ય�લિનવાલિસા�ટે�/

સા�સ્થી�મ��થી� બા�ચાલુર ઓફા બા�ઝન�સા એડામ�ન�સ્ટે4�શન અંથીવા� બા�ચાલુર

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
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ઓફા કા6મસા� અંથીવા� બા�ચાલુર ઓફા સા�યન્સા (મ�થી�મ�રિટેક્સા/સ્ટે�ટે�ટે�ક્સા)

અંથીવા� બા�ચાલુર ઓફા આટે�સા (સ્ટે�ટે�ટે�ક્સા/

ઇકા6ન6લિમકાસા/મ�થી�મ�રિટેક્સા)ન� સ્ન�તીકા અંથીવા� તી�ન� સામકાક્ષ સારકા�ર�

મ�ન્ય કાર�લુ શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ 

(૨)  કા6મ્પ્ય�ટેરન� બા�ઝ�કા ન6લુ�જ તીથી� સા�.સા�.સા�.  પાર�ક્ષ� પા�સાન��

કા6ઈપાણા તી�લુ�મ� સા�સ્થી�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર/  મ�કા�શ�ટે ધાર�વાતી� હી6વા�

જોઈએ 

(૩)  કા6મ્પ્ય�ટેર એકા લિવાર્ષય તીર�કા�  હી6ય તી�વા� લુ�યકા�તી સારકા�ર મ�ન્ય

ય�લિનવાસાQટે� અંથીવા� સા�સ્થી�મ��થી� મ�ળવા�લુ હી6વા�ન� પ્રામ�ણાપાત્ર6

ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ. અંથીવા�

(૪) ધા6રણા -૧૦ અંન� ધા6રણા – ૧૨ ન� પાર�ક્ષ� કા6મ્પ્ય�ટેર લિવાર્ષય સા�થી�

પા�સા કાર�લુ હી6વા�ન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ અંરજી કારવા�ન�

તીબાક્કે�  ઉમ�દેવા�ર આવા�� પ્રામ�ણાપાત્ર ધાર�વાતી� ન� હી6ય તી6 પાણા,અંરજી

કાર� શકા�શ� પાર�તી� લિનમણુકા મ�ળવાતી� પાહી�લુ� ઉમ�દેવા�ર�  આવા�� પ્રામ�ણાપાત્ર

અંચા^કા રજ�  કારવા�ન��  રહી�શ�, અંન્યથી� આવા� ઉમ�દેવા�ર લિનમણુ�કા મ�ળવ્ય�

બા�દે અંજમ�યશ�  સામયગ�ળ� દેરમ્ય�ન પા�સા કારવા�ન�� રહી�શ�.

(૫)  અં�ગ્રા�જી અંન� ગ�જર�તી�મ�� ડા�ટે� એન્ટે4 �ન� કા�મન� કાલુ�કા દે�ઠ

ચા6કાસા�ઈ પ̂ાવા�કા ૫૦૦૦ રિકા રિડાપ્રા�શનથી� ઓછે� નહી� તી�ટેલુ� ઝડાપા

ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ

(૬)  ગ�જર�તી� અંન� રિહીન્દે� અંથીવા� બા�ન� ભ�ર્ષ�ન�� સા�મ�ન્ય  જ્ઞા�ન
ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.

 (૨)  વાય     મય��દે�  :  ૨૮ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)

૮ ક્લુ�કા�   ૧ ૩ (૧) શ<ક્ષલિણાકા     લુ�યકા�તી  :-  

(૧)  સા�ધા� ભરતી�થી� પાસા�દેગ�મ�� લિનમણુ�કા થીવા� મ�ટે�  મ�ન્ય

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
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ય�લિનવાલિસા�ટે�મ��થી� સ્ન�તીકા અંથીવા� તી�ન� સામકાક્ષ સારકા�ર�  મ�ન્ય કાર�લુ

શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ

(૨)  કા6મ્પ્ય�ટેરન� બા�ઝ�કા ન6લુ�જ તીથી� સા�.સા�.સા�.  પાર�ક્ષ� પા�સાન��

કા6ઈપાણા  તી�લુ�મ� સા�સ્થી�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર/  મ�કા�શ�ટે ધાર�વાતી� હી6વા�

જોઈએ

(૩)  કા6મ્પ્ય�ટેર એકા લિવાર્ષય તીર�કા�  હી6ય તી�વા� લુ�યકા�તી સારકા�ર મ�ન્ય

ય�લિનવાસાQટે� અંથીવા� સા�સ્થી�મ��થી� મ�ળવા�લુ હી6વા�ન� પ્રામ�ણાપાત્ર6

ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ. અંથીવા�

(૪)  ધા6રણા – ૧૦ અંન� ધા6રણા – ૧૨ ન� પાર�ક્ષ� કા6મ્પ્ય�ટેર લિવાર્ષય

સા�થી� પા�સા કાર�લુ હી6વા�ન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ અંરજી

કારવા�ન� તીબાક્કે�  ઉમ�દેવા�ર આવા�� પ્રામ�ણાપાત્ર ધાર�વાતી� ન� હી6ય તી6

પાણા,અંરજી કાર� શકા�શ� પાર�તી� લિનમણુકા મ�ળવાતી� પાહી�લુ� ઉમ�દેવા�ર�

આવા�� પ્રામ�ણાપાત્ર અંચા^કા રજ�  કારવા�ન��  રહી�શ�, અંન્યથી� આવા� ઉમ�દેવા�ર

લિનમણુ�કા મ�ળવાવા�પા�ત્ર ઠરશ� નહી�. (૫)  અં�ગ્રા�જી અંન� ગ�જર�તી�મ�� ડા�ટે�

એન્ટે4 �ન� કા�મન� કાલુ�કા દે�ઠ ચા6કાસા�ઈ પ̂ાવા�કા ૫૦૦૦ કા� રિડાપ્રા�શનથી�

ઓછે� નહી� તી�ટેલુ� ઝડાપા ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ

(૬)  ગ�જર�તી� અંન� રિહીન્દે� અંથીવા� બા�ન� ભ�ર્ષ�ન�� સા�મ�ન્ય  જ્ઞા�ન

ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.

(૨)  વાય     મય��દે�  :  ૨૮ વાર્ષ�થી� વાધા� નહી� (નગરપા�લિલુકા�ઓમ�� ફારજ
બાજાવાતી� કામ�ચા�ર�ન� લુ�ગ� પાડાશ� નહી�.)

1 ઉપાર6ક્તી જગ્ય�ઓ મ�ટે�  અંરજી જાહી�ર�તી પ્રાલિસાદ્ધ થીય�થી� મ6ડા�મ�� મ6ડા� તી�.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ સા�ઘી�મ�� ચા�ફા ઓફા�સાર,......................... નગરપા�લિલુકા�, તી�........................., જી-......................... ખા�તી�
ફાક્તી રજીસ્ટેર પા6સ્ટે અંથીવા� સ્પા�ડા પા6સ્ટેથી� મ6કાલુ� આપાવા�ન� રહી�શ�. અંન્ય ર�તી� રજ̂ થીય�લુ અંરજી રદે કારવા�પા�ત્ર થીશ�.

2 અંરજદે�ર�  અંરજી સા�થી� તી�જ�તીરમ�� પાડા�વા�લુ પા�સાપા6ટે�  સા�ઈઝ ફા6ટે� ન�ગ-૧, શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર, શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તીન� સ્વાપ્રામ�લિણાતી નકાલુ રજ�  કારવા�ન� રહી�શ�. અંન�મતી વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાલિતી અં�ગ�ન�� સાક્ષમ
અંલિધાકા�ર�શ્રી�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર રજ�  કારવા�ન�� રહી�શ�.

3 ઉપાર6ક્તી તીમ�મ જગ્ય�ઓ મ�ટે�  અંરજી સા�થી� લિબાનઅંન�મતી વાગ�ન� અંરજદે�ર�  રૂ.૫૦૦/- ન6 ડા�મ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે, ચા�ફા ઓફા�સાર, ......................... નગરપા�લિલુકા�ન� ન�મથી� મ6કાલુવા�ન6 રહી�શ�. અંન�સા�લિચાતી જાલિતી,

અંન�સા�લિચાતી જન જાલિતી તીથી� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તીવાગ�ન� તીથી� આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  કા6ઈ ફા� ભરવા�ન� રહી�શ� નહી�. પાર�તી� સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી
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વાગ�ન��  ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન��  પ્રામ�ણાપાત્ર તીથી� આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા�  મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર અંરજી સા�થી�  ફારલિજય�તી રજ�  કારવા�ન��  રહી�શ�  તી�ન�  લિસાવા�ય અંન�મતીન� લુ�ભ6
મળવા�પા�ત્ર થીશ� નહીW . 

4 અંરજીન� કાવાર ઉપાર જ� જગ્ય� મ�ટે�  અંરજી કાર�લુ હી6ય તી� જગ્ય�ન�� ન�મ સ્પાષ્ટ દેશ��વાવા�ન�� રહી�શ�.(દે�.તી. “લિવાભ�ગ�ય ફા�યર ઓફા�સાર તીર�કા�ન� અંરજી” )
5 વાય મય��દે� સારકા�રશ્રી�ન� ન�લિતી લિનયમ મ�જબાન� રહી�શ�.  તી�મજ અંન�મતી વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર6ન� સારકા�રશ્રી�ન� લિનયમ મ�જબા ઉમરમ�� છ̂ેટેછે�ટે મળવા�પા�ત્ર થીશ�.  અંરજી સ્વા�કા�રવા�ન� છે�લ્લી� તી�ર�ખા� લિનયતી શ<ક્ષલિણાકા

લુ�યકા�તી, જરૂર� વાયમય��દે� તીથી� લિનયતી અંન�ભવા ધાર�વાતી� હી6વા� જોઈએ.(અંન�ભવા અં�ગ� અંન�ભવાન�� પ્રામ�ણાપાત્ર જ� તી� સા�સ્થી�ન� લુ�ટેર પા�ડા પાર સાક્ષમ અંલિઘીકા�ર�ન� સાહી� સા�કાકા�વા�ળ� રજ�  કારવા��  ઓફાર લુ�ટેર મ�ન્ય
ગણા�શ� નહી�.) 

6 દેર�કા જગ્ય� મ�ટે�  ઉમ�દેવા�ર�  અંલુગ-અંલુગ અંરજી કારવા�ન� રહી�શ�.(અંરજદે�ર દ્વા�ર� એકા જગ્ય� મ�ટે�  બા� અંરજી કારવા�મ�� આવા� તી6 આખાર� અંરજી મ�ન્ય ર�ખાવા�મ�� આવાશ�.)
7 એકા જ અંરજીપાત્રકામ� એકા કારતી� વાધા� જગ્ય� મ�ટે�  અંરજી કાર�લુ હીશ� તી6 અંરજીપાત્રકા રદે ગણાવા�મ�� આવાશ�.
8 અંરજીપાત્રકા ............................... નગરપા�લિલુકા�ન� મહી�કામ શ�ખા�મ��થી� રૂબારૂમ�� મ�ળવા� શકા�શ� તીથી� ઈ-નગર પા6ટે�લુ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉપારથી� ડા�ઉનલુ6ડા કાર� શકા�શ�.
9 અંધા�ર� લિવાગતીન� અંરજી તીથી� અંપ̂ારતી� ફા�, સામયમય��દે� બા�દે મળ�લુ અંરજીઓ ધ્ય�ન� લુ�વા�મ�� આવાશ� નહી� અંન� આ અં�ગ� કા6ઈ પાત્ર વ્યવાહી�ર કારવા�મ�� આવાશ� નહી�.
10 આ જાહી�ર�તી તીથી� સામગ્રા ભરતી� પ્રારિક્રય�મ�� કા6ઈપાણા કા�રણા6સાર ફા�રફા�ર કારવા�ન� કા�  સા�પ̂ાણા� અંથીવા� અં�શતી :  રદે કારવા�ન� આવાશ્યકાતી� ઉભ� થી�ય તી6 તી�મ કારવા�ન� તીથી� પાસા�દેગ� કારવા� કા�  ન કારવા� તી� અં�ગ�

નગરપા�લિલુકા�ન6  સા�પ̂ાણા� અંબા�લિધાતી હીક્કે/અંલિધાકા�ર રહી�શ�. નગરપા�લિલુકા� આ મ�ટે�  કા6ઈ કા�રણા6 આપાવા� મ�ટે�  બા�ધા�ય�લુ રહી�શ� નહી�. જગ્ય�ઑન� સા�ખ્ય� અં�દે�લિજતી છે� જ� ફા�રફા�રન� પા�ત્ર રહી�શ�.
11 અંન�મતી વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર સા�મ�ન્ય જગ્ય� ઉપાર અંરજી કાર�  તી6 અંન�મતીન� કા6ઈ લુ�ભ મળવા�પા�ત્ર રહી�શ� નહી� અંન� સા�મ�ન્ય વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� શરતી6 લુ�ગ� પાડાશ�.
12 મ�ન્ય તીમ�મ સા�વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર6ન� સ્પાધા��ત્મકા પાર�ક્ષ� લુ�વા�મ�� આવાશ�.  પાર�ક્ષ�ન6 અંભ્ય�સાક્રમ લિનય�મકાશ્રી�, અંલિkશમન સા�વા� દ્વા�ર� લિનયતી કાય�� મ�જબાન6 રહી�શ�.  જ� અં�ગ�ન� જાણા મ�ન્ય ઉમ�દેવા�ર6ન� અંલુગથી�

કારવા�મ�� આવાશ�.
13 સારકા�રશ્રી�ન� ન�લિતી અંન�સા�ર વાગ�-(૨)  સા�વાગ�ન� અંલિધાકા�ર�ઓન� તી�ઓન� મળવા�પા�ત્ર કા�યમ� પાગ�ર ધા6રણામ�� પ્રાથીમ-૨ (બા�)  વાર્ષ� મ�ટે�  અંજમ�યશ� લિનમણુ�કા આપાવા�મ�� આવાશ�.  જય�ર�  વાગ�-(૩)  સા�વાગ�ન�

કામ�ચા�ર�ઓન� પ્રાથીમ લિનમણુકા ૫(પા��ચા)  વાર્ષ�ન� રિફાક્સા પાગ�રથી� કારવા�મ�� આવાશ�.  વાગ�-(૩)  સા�વાગ�ન� કામ�ચા�ર�ઓન� કાર�ર�ય સામયગ�ળ6 સા�તી6ર્ષકા�રકા ર�તી� પ̂ાણા� થીય�થી� તી�ઓન� ....................................
નગરપા�લિલુકા�ન� પ્રાવાતી�મ�ન ધા�ર�ધા6રણા અંન�સા�ર પાગ�ર-ભથ્થી�� મળવા�પા�ત્ર થીશ�.

14 મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત અંરજીઓન� ઉમ�દેવા�ર6ન� શ�ર�રિરકા ક્ષમતી�, શ�ર�રિરકા કાસા6ટે�, લિસ્વાલિમ�ગન� જાણાકા�ર�ન�� પાર�ક્ષણા ય6જવા�મ�� આવાશ�. જ�મ�� ઉતી�ણા� થીય�લુ ઉમ�દેવા�ર6ન� લુ�લિખાતી સ્પાધા��ત્મકા પાર�ક્ષ� લુ�વા�મ�� આવાશ�. 
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શ�ર�રિરકા     ક્ષમતી�  ,     શ�ર�રિરકા     કાસા6ટે�  ન� મ�પાદે�ડા6   

જગ્ય�ન��

ન�મ

રિડાસ્ટે4 �કાટે ફા�યર  ફા�યર ઓફા�સાર/ડા�વા�ઝનલુ

ફા�યર ઓફા�સાર

સ્ટે�શન ફા�યર ઓફા�સાર ફા�યર વા�યરલુ�સા ઓફા�સાર લુ�ડાWગ ફા�યરમ�ન ડા4 �ઈવાર કામ પા�પા ઓપાર�ટેર ફા�યરમ�ન કામ ડા4 �ઈવાર

વાગ� ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩

શ�ર�રિરકા 

ક્ષમતી�

(૧) શ�ર�રિરકા ર�તી� તી�દે�રસ્તી હી6વા� જોઈએ (૨)

લુ�લુ, લુ�લુ�, કાલુરન� તીફા�વાતી જાણા� શકાતી�

હી6વા� જોઈએ.

(૩)ઊંચા�ઈ:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  :- તીમ�મ ઉમ�દેવા�ર 

– ૧૬૫ સા�.મ�.. અંન� અંન�સા�લિચાતી જનજાલિતી 

ઉમ�દેવા�ર -૧૬૨ સા�.મ�., મરિહીલુ� મ�ટે� :- 

તીમ�મ ઉમ�દેવા�ર ૧૫૮ સા�.મ�.. અંન� 

અંન�સા�લિચાતી જનજાતી� ઉમ�દેવા�ર -૧૫૬ 

સા�.મ�.

(૪) વાજન:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ,

મરિહીલુ� મ�ટે�  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ, (૫) છે�તી�:-

સા�મ�ન્ય-૮૧ સા�.મ�.,  ફ̂ાલુ�ય�લુ�-૮૬ સા�.મ�.

(ફાક્તી પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  )

(૧) શ�ર�રિરકા ર�તી� તી�દે�રસ્તી હી6વા�

જોઈએ

(૨) લુ�લુ, લુ�લુ�, કાલુરન� તીફા�વાતી

જાણા� શકાતી� હી6વા� જોઈએ.

(૩)ઊંચા�ઈ:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે� :- તીમ�મ

ઉમ�દેવા�ર – ૧૬૫ સા�.મ�. અંન�

અંન�સા�લિચાતી જનજાલિતી ઉમ�દેવા�ર -

૧૬૨ સા�.મ�., મરિહીલુ� મ�ટે� :- તીમ�મ

ઉમ�દેવા�ર ૧૫૮ સા�.મ�. અંન�

અંન�સા�લિચાતી જનજાતી� ઉમ�દેવા�ર -૧૫૬

સા�.મ�.

(૪) વાજન:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  ૫૦ રિકા.ગ્રા�.

લુઘી�તીમ, મરિહીલુ� મ�ટે�  ૪૦ રિકા.ગ્રા�.

લુઘી�તીમ

(૫) છે�તી�:- સા�મ�ન્ય-૮૧ સા�.મ�.,

ફ̂ાલુ�ય�લુ�-૮૬ સા�.મ�.(ફાક્તી પા�રુર્ષ6 મ�ટે�
)

(૧) શ�ર�રિરકા ર�તી� તી�દે�રસ્તી હી6વા�

જોઈએ

(૨) લુ�લુ, લુ�લુ�, કાલુરન� તીફા�વાતી

જાણા� શકાતી� હી6વા� જોઈએ.

(૩)ઊંચા�ઈ:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે� :- તીમ�મ

ઉમ�દેવા�ર – ૧૬૫ સા�.મ�. અંન�

અંન�સા�લિચાતી જનજાલિતી ઉમ�દેવા�ર -

૧૬૨ સા�.મ�., મરિહીલુ� મ�ટે� :- તીમ�મ

ઉમ�દેવા�ર ૧૫૮ સા�.મ�. અંન�

અંન�સા�લિચાતી જનજાતી� ઉમ�દેવા�ર -૧૫૬

સા�.મ�.

(૪) વાજન:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  ૫૦ રિકા.ગ્રા�.

લુઘી�તીમ, મરિહીલુ� મ�ટે�  ૪૦ રિકા.ગ્રા�.

લુઘી�તીમ

(૫) છે�તી�:- સા�મ�ન્ય-૮૧ સા�.મ�.,

ફ̂ાલુ�ય�લુ�-૮૬ સા�.મ�.(ફાક્તી પા�રુર્ષ6 મ�ટે�
)

(૧) શ�ર�રિરકા ર�તી� તી�દે�રસ્તી હી6વા� 

જોઈએ  (૨) લુ�લુ, લુ�લુ�, કાલુરન� 

તીફા�વાતી જાણા� શકાતી� હી6વા� જોઈએ. 

(૩) ઊંચા�ઈ:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે� :- તીમ�મ 

ઉમ�દેવા�ર – ૧૬૫ સા�.મ�. અંન� 

અંન�સા�લિચાતી જન જાલિતી ઉમ�દેવા�ર -

૧૬૨ સા�.મ�., મરિહીલુ� મ�ટે� :- તીમ�મ 

ઉમ�દેવા�ર ૧૫૮ સા�.મ�. અંન� 

અંન�સા�લિચાતી જનજાતી� ઉમ�દેવા�ર -

૧૫૬ સા�.મ�., (૪)વાજન:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  

૫૦ રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ, મરિહીલુ� મ�ટે�  ૪૦ 

રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ,

(૫) છે�તી�:- સા�મ�ન્ય-૮૧ સા�.મ�..  

ફ̂ાલુ�ય�લુ�-૮૬ સા�.મ�.,(ફાક્તી પા�રુર્ષ6 

મ�ટે�  )

(૧) શ�ર�રિરકા ર�તી� તી�દે�રસ્તી 

હી6વા� જોઈએ (૨) લુ�લુ, લુ�લુ�, 

કાલુરન� તીફા�વાતી જાણા� શકાતી� 

હી6વા� જોઈએ. (૩) ઊંચા�ઈ:- 

પા�રુર્ષ6 મ�ટે� :- તીમ�મ ઉમ�દેવા�ર 

– ૧૬૫ સા�.મ�., અંન� 

અંન�સા�લિચાતી જન જાલિતી 

ઉમ�દેવા�ર -૧૬૨ સા�.મ�., 

મરિહીલુ� મ�ટે� :- તીમ�મ ઉમ�દેવા�ર

૧૫૮ સા�.મ�. અંન� અંન�સા�લિચાતી 

જનજાતી� ઉમ�દેવા�ર -૧૫૬ 

સા�.મ�., (૪) વાજન:- પા�રુર્ષ6 

મ�ટે�  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ, 

મરિહીલુ� મ�ટે�  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 

લુઘી�તીમ, (૫) છે�તી�:- સા�મ�ન્ય-

૮૧ સા�.મ�.,  ફ̂ાલુ�ય�લુ�-૮૬ 

સા�.મ�.(ફાક્તી પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  )

(૧) શ�ર�રિરકા ર�તી� તી�દે�રસ્તી હી6વા� જોઈએ 

(૨) લુ�લુ, લુ�લુ�, કાલુરન� તીફા�વાતી જાણા�

શકાતી� હી6વા� જોઈએ. (૩)ઊંચા�ઈ:- પા�રુર્ષ6

મ�ટે� :- તીમ�મ ઉમ�દેવા�ર – ૧૬૫ સા�.મ�. 

અંન� અંન�સા�લિચાતી જન જાલિતી ઉમ�દેવા�ર -

૧૬૨ સા�.મ�., મરિહીલુ� મ�ટે� :- તીમ�મ 

ઉમ�દેવા�ર ૧૫૮ સા�.મ�. અંન� અંન�સા�લિચાતી 

જનજાતી� ઉમ�દેવા�ર -૧૫૬ સા�.મ�., (૪) 

વાજન:- પા�રુર્ષ6 મ�ટે�  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ,

મરિહીલુ� મ�ટે�  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. લુઘી�તીમ,

(૫) છે�તી�:- સા�મ�ન્ય- ૮૧ સા�.મ�.,  

ફ̂ાલુ�ય�લુ�- ૮૬ સા�.મ�. (ફાક્તી પા�રુર્ષ6 મ�ટે�
)
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શ�ર�રિરકા

કાસા6ટે�

(૧) ૪૦૦ મ�ટેરન� સા�મ�ન્ય દે6ડા ૧૫૦

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૨) તીરણા ૧૦૦ મ�ટેર ૩૦૦ સા�કાન્ડામ�� પા^ણા�

કારવા�ન� રહી�શ�.

(૧) હી6ઝ પા�ઈપા સા�થી�ન�/વાજન

ઉચાકા�ન� ૫૦ મ�ટેરન� દે6ડા-૧૫

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૨) ૪૦૦ મ�ટેરન� સા�મ�ન્ય દે6ડા-

૧૫૦ સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૩) રસ્સા6 પાકાડા�ન� ઉપાર ચાઢવા�ન��- ૦૫

મ�ટેર

(૪) લુ��બા� કા� દે -૩.૦૦ મ�ટેર

(૫) ઉંચા� કા� દે – ૧.૦૦ મ�ટેર

(૬) તીરણા ૧૦૦ મ�ટેર -૩૦૦

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�

- (૧) હી6ઝ પા�ઈપા સા�થી�ન�/વાજન

ઉચાકા�ન� ૫૦ મ�ટેરન� દે6ડા-૧૫

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૨) ૪૦૦ મ�ટેરન� સા�મ�ન્ય દે6ડા-

૧૫૦ સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૩) રસ્સા6 પાકાડા�ન� ઉપાર ચાઢવા�ન��-

૦૫  મ�ટેર

(૪) લુ��બા� કા� દે -૩.૦૦ મ�ટેર

(૫) ઉંચા� કા� દે – ૧.૦૦ મ�ટેર

(૬) તીરણા ૧૦૦ મ�ટેર -૩૦૦

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૧) હી6ઝ પા�ઈપા સા�થી�ન�/વાજન

ઉચાકા�ન� ૫૦ મ�ટેરન� દે6ડા-૧૫

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૨) ૪૦૦ મ�ટેરન� સા�મ�ન્ય

દે6ડા-૧૫૦ સા�કાન્ડામ�� પા^ણા�

કારવા�ન� રહી�શ�.

(૩) રસ્સા6 પાકાડા�ન� ઉપાર

ચાઢવા�ન��- ૦૫ મ�ટેર

(૪) લુ��બા� કા� દે -૩.૦૦ મ�ટેર

(૫) ઉંચા� કા� દે – ૧.૦૦ મ�ટેર

(૬) તીરણા ૧૦૦ મ�ટેર- ૩૦૦

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૧) હી6ઝ પા�ઈપા સા�થી�ન�/વાજન ઉચાકા�ન�

૫૦ મ�ટેરન� દે6ડા-૧૫ સા�કાન્ડામ�� પા^ણા�

કારવા�ન� રહી�શ�.

(૨) ૪૦૦ મ�ટેરન� સા�મ�ન્ય દે6ડા-૧૫૦

સા�કાન્ડામ�� પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

(૩) રસ્સા6 પાકાડા�ન� ઉપાર ચાઢવા�ન��- ૦૫

મ�ટેર

(૪) લુ��બા� કા� દે -૩.૦૦ મ�ટેર

(૫) ઉંચા� કા� દે – ૧.૦૦ મ�ટેર

(૬) તીરણા ૧૦૦ મ�ટેર -૩૦૦ સા�કાન્ડામ��

પા^ણા� કારવા�ન� રહી�શ�.

જા.ન�.-

              સાભ્ય સાલિચાવા 

   પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� ચા�ફા ઓફા�સાર 

તી�.૧ર/૦૮/૨૦૨૧ ........................ નગરપા�લિલુકા� 
સ્થીળ:............................
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   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

લિવાભ�ગ�ય     ફા�યર     ઓફા�સારન��     અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

...........................નગરપા�લિલુકા� 

         લિવાર્ષય :- લિવાભ�ગ�ય ફા�યર ઓફા�સારન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૨(એચા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ,  ન�ગપા�રન6
ડા�વા�ઝનલુ ફા�યર ઓફા�સારન6 કા6ર્ષ� પા�સા 

CCC+ ૫ર�ક્ષ� પા�સા

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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                                            //૨//

અંન�ભવા:-

સા�સ્થી�ન�� ન�મ હી6દે6 તી�ર�ખા થી� તી�ર�ખા કા� લુ અંન�ભવાન� વાર્ષ�

હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� લિવાગતી :-

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ................................................................................ગ�મ ...........................તી�લુ�કા6......................લિજલ્લી6................... 
ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� 
ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૨ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ, ન�ગપા�રન6 ડા�વા�ઝનલુ ફા�યર ઓફા�સારન6 કા6ર્ષ� પા�સા 

       (૬) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૭) ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� નકાલુ 

(૮) અંન�ભવાન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 
(9)  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(10) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 

(11) CCC+ ૫ર�ક્ષ� પા�સા પ્રામ�ણાપાત્ર
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   અંરજી ફા6મ� લિવાન�મ�લ્ય� 

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

સ્ટે�શન     ફા�યર     ઓફા�સારન��     અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

................................ નગરપા�લિલુકા� 

          લિવાર્ષય :- સ્ટે�શન ફા�યર ઓફા�સારન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. .......................................ઉંમર/વાર્ષ�...............................મ6બા�ઈલુ ન�...................................

જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-.......................................................કા�ટે�ગર�.................................

મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે�. 

શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૨(એચા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ      ન�ગપા�રન6 સ્ટે�શન
ઓફા�સાર અંન� ઇન્સ્ટે4ક્ટેરન6 કા6ર્ષ� અંથીવા� ન�શનલુ
ફા�યર એકા�ડામ�(AIILSG)વાડા6દેર� અંથીવા� ન�શનલુ
ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ ન�ગપા�રન6 સાબા ફા�યર ઓફા�સાર
કા6ર્ષ� 

CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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//૨//

અંન�ભવા:-

સા�સ્થી�ન�� ન�મ હી6દે6 તી�ર�ખા થી� તી�ર�ખા કા� લુ અંન�ભવાન� વાર્ષ�

હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� લિવાગતી :-

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ................................................................................ગ�મ ...........................તી�લુ�કા6......................લિજલ્લી6........................ ખા�તીર� 

આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� 

આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૨ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

(૫) ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ ન�ગપા�રન6 સ્ટે�શન ઓફા�સાર અંન� ઇન્સાટે4ક્ટેરન6 કા6ર્ષ� અંથીવા� ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડા�મ�(AIILSG) વાડા6દેર� અંથીવા� 

ન�શનલુ ફા�યર સાલિવા�સા કા6લુ�જ ન�ગપા�રન6 સાબા ફા�યર ઓફા�સાર કા6ર્ષ�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર     

(૬) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 

(૭) ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� નકાલુ 

(૮) અંન�ભવાન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 

(9)  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર

(10) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 

(11) CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા પ્રામ�ણાપાત્ર
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   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

ફા�યર     વા�યરલુ�સા     ઓફા�સારન��     અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

.......................... નગરપા�લિલુકા� 

          લિવાર્ષય :- ફા�યર વા�યરલુ�સા ઓફા�સારન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૨(એચા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

ઈલુ�ક્ટે4 6લિનકા એન્ડા કા6મ્ય�ન�કા�શન
એન્જીન�યરWગ /  ટે�લુ� કા6મ્ય�ન�કા�શન
એન્જીન�યરWગ/  ઈલુ�ક્ટે4 6લિનકા એન્જીન�યરWગ
લિવાથી ર� રિડાય6 કા6મ્ય�ન�કા�શનમ� રિડાપ્લુ6મ� અંથીવા�
ડા�ગ્રા� એન્જીન�યરWગ.

CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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//૨//

અંન�ભવા:-

સા�સ્થી�ન�� ન�મ હી6દે6 તી�ર�ખા થી� તી�ર�ખા કા� લુ અંન�ભવાન� વાર્ષ�

લુ�ઇટે મ6ટેર વ્હી�કાલુ ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� લિવાગતી:-

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ........................................................................................ગ�મ ........................ તી�લુ�કા6.............................. 
લિજલ્લી6............................. ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� 
જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૨ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) ઈલુ�ક્ટે4 6લિનકા એન્ડા કા6મ્ય�ન�કા�શન એન્જીન�યરWગ / ટે�લુ� કા6મ્ય�ન�કા�શન એન્જીન�યરWગ/ ઈલુ�ક્ટે4 6લિનકા એન્જીન�યરWગ
    લિવાથી ર� રિડાય6 કા6મ્ય�ન�કા�શનમ� રિડાપ્લુ6મ� અંથીવા� ડા�ગ્રા� એન્જીન�યરWગન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૬) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૭) ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� નકાલુ 

(૮) અંન�ભવાન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 
(9)  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(10) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 

(11) CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા પ્રામ�ણાપાત્ર
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   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

લુ�ડાWગ     ફા�યરમ�નન��     અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

........................... નગરપા�લિલુકા� 

          લિવાર્ષય :- લુ�ડાWગ ફા�યરમ�નન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૦(એસા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર�
અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર મ�ન્ય
આઈ.ટે�.આઈ.મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર
ટે�કાન6લુ6જી અંન� ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે
અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય સા�સ્થી�મ��થી�
GCVT/NCVT પા�સા 

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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                                          //૨//

અંન�ભવા:-

સા�સ્થી�ન�� ન�મ હી6દે6 તી�ર�ખા થી� તી�ર�ખા કા� લુ અંન�ભવાન� વાર્ષ�

C[JLq લુ�ઈટે (હીળવા�) મ6ટેર વ્હી�કાલુ લુ�યસાન્સાન� લિવાગતી:-

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ........................................................................................ગ�મ ........................ તી�લુ�કા6.............................. 
લિજલ્લી6............................. ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� 
જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૦ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર� અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ.મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર-        
           -ટે�કાન6લુ6જી અંન� ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સાન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૬) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૭) ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� નકાલુ 

(૮) અંન�ભવાન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 
(9)  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(10) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 
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   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

ડા4 �ઈવાર     કામ     પા�પા     ઓપાર�ટેર  ન��   અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

............................. નગરપા�લિલુકા� 

         લિવાર્ષય :- ડા4 �ઈવાર કામ પા�પા ઓપાર�ટેરન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૦(એસા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર�
અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ
મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર ટે�કાન6લુ6જી અંન�
ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ�
સારકા�ર મ�ન્ય સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સા

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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                                          //૨//

અંન�ભવા:-

સા�સ્થી�ન�� ન�મ હી6દે6 તી�ર�ખા થી� તી�ર�ખા કા� લુ અંન�ભવાન� વાર્ષ�

હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ લુ�યસાન્સાન� લિવાગતી:-

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ........................................................................................ગ�મ ........................ તી�લુ�કા6.............................. 
લિજલ્લી6............................. ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� 
જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૦ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર� અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ.મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર-        
           -ટે�કાન6લુ6જી અંન� ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સાન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૬) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૭) ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� નકાલુ 

(૮) અંન�ભવાન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 
(9)  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(10) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 

Fire bhartini jaherat 2021 Page 20



   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

ફા�યરમ�ન     કામ     ડા4 �ઈવાર  ન��   અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

.................................. નગરપા�લિલુકા� 

          લિવાર્ષય :- ફા�યરમ�ન કામ ડા4 �ઈવારન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૦(એસા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�,(AIILSG) ,વાડા6દેર�
અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ
મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર ટે�કાન6લુ6જી અંન�
ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ�
સારકા�ર મ�ન્ય સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સા

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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                                          //૨//

અંન�ભવા:-

સા�સ્થી�ન�� ન�મ હી6દે6 તી�ર�ખા થી� તી�ર�ખા કા� લુ અંન�ભવાન� વાર્ષ�

લુ�ઇટે/હી�વા� મ6ટેર વ્હી�કાલુ લુ�યસાન્સાન� લિવાગતી:-

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ........................................................................................ગ�મ ........................ તી�લુ�કા6.............................. 
લિજલ્લી6............................. ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� 
જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૦ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) ન�શનલુ ફા�યર એકા�ડામ�, (AIILSG), વાડા6દેર� અંથીવા� ગ�જર�તી સારકા�ર મ�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ.મ��થી� ફા�યરમ�ન /ફા�યર      

           ટે�કાન6લુ6જી અંન� ઇન્ડાસ્ટે4 �યલુ મ�ન�જમ�ન્ટે અંથીવા� સામકાક્ષ કા6ર્ષ� સારકા�ર મ�ન્ય સા�સ્થી�મ��થી� GCVT/NCVT પા�સાન�� પ્રામ�ણાપાત્ર                 

       (૬) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૭) ડા4 �ઇવાWગ લુ�યસાન્સાન� નકાલુ 

(૮) અંન�ભવાન� પ્રામ�ણાપાત્ર6 
(9)  સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(10) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 
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   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

ન�યબા     રિહીસા�બાન�શ  ન��   અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

................................. નગરપા�લિલુકા� 

          લિવાર્ષય :- ન�યબા રિહીસા�બાન�શન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૨(એચા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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                                          //૨//

        

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ........................................................................................ગ�મ ........................ તી�લુ�કા6.............................. 
લિજલ્લી6............................. ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� 
જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૨ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૬) સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(૭) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૮) CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા પ્રામ�ણાપાત્ર
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   અંરજી     ફા6મ�     લિવાન�મ�લ્ય�     

.......................   નગરપા�લિલુકા�  ,  લિજ  . .......................  

ક્લુ�કા�  ન��   અંરજી     ફા6મ�     

તી�જ�તીરન6 ર�ગ�ન પા�સાપા6ટે�

સા�ઈઝન6 ફા6ટે6 

પ્રાલિતી,

સાભ્ય સાલિચાવાશ્રી�,
પાસા�દેગ� સાલિમલિતી અંન� 
ચા�ફા ઓફા�સાર 

............................... નગરપા�લિલુકા� 

          લિવાર્ષય :- ક્લુ�કા�ન� જગ્ય� પાર લિનમણુ�કા આપાવા� અં�ગ�ન� ઉમ�દેવા�ર તીર�કા�ન� અંરજી.

ઉમ�દેવા�રન�� ન�મ:- ......................................................................................

હી�લુન�� સારન�મ�� :-..........................................................................................
                  ..........................................................................................

જન્મ તી�ર�ખા :-.. ..............................ઉંમર/વાર્ષ�...................મ6બા�ઈલુ ન�...................................
જાલિતી :-.............................જ્ઞા�લિતી/પા�ટે� જ્ઞા�લિતી:-................................કા�ટે�ગર�.................................
મ�ર� શ<ક્ષલિણાકા અંન� અંન્ય લુ�યકા�તી ન�ચા� મ�જબા છે� . 
શ<ક્ષલિણાકા લુ�યકા�તી પાર�ક્ષ� પા�સા 

કાય��ન�� વાર્ષ� 

બા6ડા� /ય�લિન. ન�� ન�મ ટેકા�/ગ્રા�ડા 

ધા6રણા -૧૨(એચા.એસા.સા�.)

સ્ન�તીકા 

અંન�સ્ન�તીકા 

CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા

અંરજી ફા�ન� લિવાગતી:-રિડામ�ન્ડા ડા4 �ફ્ટે ન�. ............................ તી�..........................

(  પા�ન� ન�  .  ૨ ઉપાર  )  
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                                          //૨//

        

બા��હી�ધાર�
આથી� હી��  ........................................................................................ગ�મ ........................ તી�લુ�કા6.............................. 
લિજલ્લી6............................. ખા�તીર� આપા�� છે� �  કા�  ઉપાર જણા�વા�લુ તીમ�મ હીકા�કાતી6 મ�ર� ઉતીમ જાણા મ�જબા સા�ચા� અંન� ખાર� છે�  ઉપાર6ક્તી મ�રિહીતી� 
જો ખા6ટે� જણા�શ� તી6 મ�ર� ઉમ�દેવા�ર� આપા6આપા રદે ગણા�શ�.

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

તી�ર�ખા:-                                                                             ઉમ�દેવા�રન� સાહી�   

લિબાડા�ણાન� લિવાગતી :-

(૧) શ�ળ� છે6ડ્યા�ન�� પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૨) ધા6રણા -૧૨ ન� મ�કા�શ�ટે 

(3) સ્ન�તીકાન� મ�કા�શ�ટે 

(૪) રિડાગ્રા� પ્રામ�ણાપાત્રન� નકાલુ 

       (૫) જાલિતીન6 દે�ખાલુ6 
(૬) સા�મ�લિજકા અંન� શ<ક્ષલિણાકા પાછે�તી વાગ�ન�� ન6ન રિક્રમ�લિલુયરન�� પ્રામ�ણાપાત્ર
(૭) આલિથી�કા નબાળ� વાગ�ન� ઉમ�દેવા�ર�  જાહી�ર�તીન� તી�ર�ખા� મ�ન્યતી� પ્રા�પ્ત પ્રામ�ણાપાત્ર 

(૮) CCC ૫ર�ક્ષ� પા�સા પ્રામ�ણાપાત્ર
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