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ધોળકા નગરપાલિકા, તા.ધોળકા, જી.અમદાવાદ 
ભરતીની જાહેરાત 

 ધોળકા નગરપાલિકાના અલનિશમન સેવાના અલિકારી, કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકારશ્રીના, શહેરી લવકાસ અને શહેરી ગૃહલનમામણ લવભાગ, સલચવાિય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક: 

અગન-૧૦૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ અાંતગમત મહે. કલમશ્નરશ્રી,મ્યુલનલસપાલિટીઝ એડલમલનસ્ટટર ેશન,ગાાંધીનગરના હુકમ ક્રમાાંક : કલમ॰મ્યુલન.એડી/મકમ-૧/ફા.નાં.૧૬૪૨/ફાયર 

મહેકમ/વશી.૩૦૧૧/૨૦૧૯ તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯થી માંજુર થયેિ જનયાઓ માટે મહે. પ્રાદેલશક કલમશ્નરશ્રી,નગરપાલિકાઓ,અમદાવાદ ઝોન,અમદાવાદના હુકમ નાં.પ્રા.ક/અલનિ.સ.ભ-

બ.સુ.ની/ધોળકા/૨૦૨૧/૨૧૮૭ તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૧થી સુધારિે ભરતી બઢતી લનયમો મુજબ િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ આ જાહેરાત પ્રલસદ્ધ થયેથી મોડામાાં મોડા તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ સુિીમાાં મળી જાય તે 

રીતે અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટેની શૈક્ષલણક િાયકાત અને શારીલરક યોનયતાના ધોરણો નીચે મુજબ છે. જ ેમુજબની યોનય િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ લવગત 

માટે ધોળકા નગરપાલિકા કચેરીની મહેકમ શાખાનો સાંપકમ  કરવાનો રહેશે. 

અ.

નાં. 
જનયાનુાં નામ 

જનયાની 

સાંખ્યા 
વગમ શૈક્ષલણક િાયકાત, ટેકનીકિ િાયકાત, અનુભવ તથા વય મયામદા 

કેટેગરી મુજબ ભરવાની થતી જગ્યાઓ 

લબન 

અનામત 
આ.ન.વ. સા.શૈ.પ.વ. અનુ.જાલત. 

અનુ.જન.

જાલત. 
કુિ 

પુ

. 

સ્ત્રી. પુ. સ્ત્રી. પુ. સ્ત્રી. પુ

. 

સ્ત્રી. પુ. સ્ત્રી.  

૧ ડીસ્ટટર ીકટ ફાયર 

ઓફીસર/ડીવીઝનિ 

ફાયર ઓફીસર 

૧ ૨ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
1 માન્ય યુલનવસીટીના સ્ટનાતક  
2 સીસીસી પરીક્ષા પાસ અથવા સામાન્ય વહીવટ લવભાગના 

ઠરાવ ક્રમાાંક: ૫રચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક, તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ 
મુજબ CCC+ની ૫રીક્ષા અજમાયશી સમયગાળા દરમ્યાન 
પાસ કરવાની રહેશે. (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ બજાવતા 
કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.) 

(૨) ટેકનીકિ િાયકાત:- 
i. નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિેજ, નાગપુરનો ડીવીઝનિ ફાયર 

ઓફીસરનો કોર્મ પાસ  
ii. હેવી મોટર વ્હીકિ ચિાવવાનુાં વેિીડ િાયસન્સ ધરાવતા 

હોવા જોઈએ. 
(૩) અનુભવ:- 
ફાયર સેવાઓમાાં ફાયર ઓફીસર/સ્ટટેશન ઓફીસર/સબ-
ઓફીસર અથવા સમકક્ષ જનયા  ઉપર કુિ નોકરીના ચાર વર્મનો 
અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
(૪) વય મયાાદા:- ૪૫ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.) 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨ સ્ટટેશન ફાયર 

ઓફીસર  

૧ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
i. માન્ય યુલનવસીટીના સ્ટનાતક  

ii. સીસીસી પરીક્ષા પાસ અથવા સામાન્ય વહીવટ લવભાગના 
ઠરાવ ક્રમાાંક: ૫રચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક, તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ 
મુજબ CCCની ૫રીક્ષા અજમાયશી સમયગાળા દરમ્યાન પાસ 
કરવાની રહેશે. (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ બજાવતા 
કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.) 

(૨) ટેકનીકિ િાયકાત:- નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિેજ, નાગપુરનો 
સ્ટટેશન ઓફીસર અને ઇન્ટરકટરનો કોર્મ પાસને પ્રથમ પસાંદગી 
અથવા નેશનિ ફાયર એકેડમી (AIILSG),વડોદરા અથવા નેશનિ 
ફાયર સલવમસ કોિેજ નાગપુરથી સબ ફાયર ઓફીસર કોર્મ પાસ (ii) 
હેવી મોટર વ્હીકિ ચિાવવાનુાં વેિીડ િાયસન્સ ધરાવતા હોવા 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



Fire bhartini jaherat 2021 Page 2 
 

જોઈએ.  
(૩) અનુભવ:-ફાયર સેવાઓમાાં સબ ઓફીસર અથવા સમકક્ષ 
જનયા ઉપર કુિ નોકરીના ત્રણ વર્મનો અનુભવ ધરાવતા હોવા 
જોઈએ. 
(૪) વય મયાાદા:- ૩૫ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.)   

૩ ફાયર વાયરિેસ 

ઓફીસર 

૧ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
i. ઈિેક્ટટર ોલનક એન્ડ કોમ્યુનીકેશન એન્જીનીયરી ાંગ/ટેિી 

કોમ્યુનીકેશન એન્જીનીયરી ાંગ/ ઈિેક્ટટર ોલનક એન્જીનીયરી ાંગ 
લવથ રલેડયો કોમ્યુનીકેશનમા લડપ્િોમા અથવા ડીગ્રી 
એન્જીનીયરી ાંગ. 

ii. સીસીસી પરીક્ષા પાસ 
      
(૨) ટેકનીકિ િાયકાત:-  
(i) િાઈટ મોટર વ્હીકિ ચિાવવાનુાં વેિીડ િાયસન્સ ધરાવતા 
હોવા જોઈએ.  
(૩) અનુભવ:- 
સરકારી, અધમસરકારી કે ખાનગી સાંસ્ટથામાાં વાયરિેસ 
ટેલિકોમ્યુલનકેશન ઈલિપમેન્ટ, મોબાઈિ ટાવરના િગતા કામોનો 
ત્રણ વર્મનો અનુભવ  
(૪) વય મયાાદા:- ૩૫ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.)   

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૪ િીડી ાંગ ફાયરમેન  ૧ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં લનમણુક થવા માટે  ઉચ્ચતર 

માધ્યલમક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા એચ.એસ.સી.(ધોરણ -૧૨) 

અથવા તેની સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરિે શૈક્ષલણક િાયકાત 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૨) ટેકનીકિ િાયકાત:- 

(૧)નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા ગુજરાત 

સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમેન /ફાયર ટેકનોિોજી 

અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય 

સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(૨) િાઈટ (હળવા) મોટર વ્હીકિ િાયસન્સ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ . 
(૩) સ્ટવીમી ાંગની જાણકારી જરૂરી છે. 
 (૩) અનુભવ:- 
સરકારી, અધમસરકારી અથવા ખાનગી ફાયર સેવાઓમાાં ફાયરમેન 
અથવા સમકક્ષ જનયા ઉપર કુિ નોકરીના – ૦૫(પાાંચ) વર્મનો 
અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ  
(૪) વય મયાાદા:- ૩૫ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.)   

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૫ ડર ાઈવર કમ પાંપ 

ઓપરટેર 

૩ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં લનમણુક થવા માટે ઉચ્ચતર 

માધ્યલમક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા એચ.એસ.સી .(ધોરણ -૧૨) 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 
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અથવા તેની સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરિે શૈક્ષલણક િાયકાત 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૨) ટેકનીકિ િાયકાત:- 

 (૧) નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા ગુજરાત 

સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ માાંથી ફાયરમેન /ફાયર ટેકનોિોજી 

અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય 

સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(૨) હેવી મોટર વ્હીકિ િાયસન્સ  ફરજીયાત હોવુાં જોઈએ. 

(૩) સ્ટવીમી ાંગની જાણકારી જરૂરી છે. (નગરપાલિકા ખાતે ફરજ 

બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.) 
 (૩) અનુભવ:- 
ફાયર સેવાઓમાાં ફાયરમેન અથવા ડર ાઈવર કમ પાંપ ઓપરટેરની 
કામગીરીનો એક વર્મનો અનભુવ અથવા અન્ય જનયાએ હેવી 
મોટર વાહન ચિાવવાનો બે વર્મનો અનુભવ ધરાવતાાં હોવા 
જોઈએ. 
(૪) વય મયાાદા:- ૩૫ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.)  

૬ ફાયરમેન કમ ડર ાઈવર ૧૨ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં લનમણુક થવા માટે  ઉચ્ચતર 

માધ્યલમક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા એચ.એસ.સી.(ધોરણ -૧૨) 

અથવા તેની સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરિે શૈક્ષલણક િાયકાત 

ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(૨) ટેકનીકિ િાયકાત:- 
 

(૧)નેશનિ ફાયર એકેડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા ગુજરાત 

સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમેન /ફાયર ટેકનોિોજી 

અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય 

સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(૨) િાઈટ (હળવા)/ હેવી મોટર વ્હીકિ િાયસન્સ ફરજીયાત હોવુાં 

જોઈએ. 

(૩) સ્ટવીમી ાંગની જાણકારી જરૂરી છે. 
(૩) અનુભવ:- 
ફાયર સેવાઓમાાં ફાયરમેન અથવા સમકક્ષ જનયા પર કુિ 
નોકરીના એક વર્મનો અનુભવ ધરાવતાાં હોવા જોઈએ. 
(૪) વય મયાાદા:- ૩૫ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીઓને િાગુ પડશે નહી.) 

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 

૭ નાયબ લહસાબનીશ  ૧ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 

૧)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં લનમણુક થવા માટે માન્ય 

યુલનવલસમટી/સાંસ્ટથામાાંથી બેચિર ઓફ બીઝનેસ એડમીનીસ્ટટર ેશન 

અથવા બેચિર ઓફ કોમસમ અથવા બેચિર ઓફ સાયન્સ 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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(મેથેમેલટક્ટસ/સ્ટટેટેટીક્ટસ) અથવા બેચિર ઓફ આટમસ (સ્ટટેટેટીક્ટસ/ 

ઇકોનોલમકસ/મેથેમેલટક્ટસ)ના સ્ટનાતક અથવા તેની સમકક્ષ 

સરકાર ેમાન્ય કરિે શૈક્ષલણક િાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ  

(૨) કોમ્પ્યુટરના બેઝીક નોિેજ તથા સી.સી.સી. પરીક્ષા પાસનુાં 

કોઈપણ તાિીમી સાંસ્ટથાનુાં પ્રમાણપત્ર/ માકમશીટ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ  

(૩) કોમ્પ્યુટર એક લવર્ય તરીકે હોય તેવી િાયકાત સરકાર માન્ય 

યુલનવસીટી અથવા સાંસ્ટથામાાંથી મેળવેિ હોવાના પ્રમાણપત્રો 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા 

(૪) ધોરણ -૧૦ અને ધોરણ – ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર લવર્ય સાથે 

પાસ કરિે હોવાના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈએ અરજી 

કરવાના તબકે્ક ઉમેદવાર આવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ના હોય તો 

પણ,અરજી કરી શકાશે પરાં તુ લનમણુક મેળવતા પહેિા ઉમેદવાર ે

આવુાં પ્રમાણપત્ર અચૂક રજુ કરવાનુાં  રહેશે, અન્યથા આવા 

ઉમેદવાર લનમણુાંક મેળવ્યા બાદ અજમાયશી  સમયગાળા 

દરમ્યાન પાસ કરવાનુાં રહેશે. 

(૫) અાંગ્રજેી અને ગુજરાતીમાાં ડેટા એન્ટર ીની કામની કિાક દીઠ 

ચોકસાઈ પૂવમક ૫૦૦૦ લક લડપે્રશનથી ઓછી નહી તેટિી ઝડપ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ 
(૬) ગુજરાતી અને લહન્દી અથવા બાંને ભાર્ાનુાં સામાન્ય  જ્ઞાન 
ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 (૨) વય મયાાદા:૨૮ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીને િાગુ પડશે નહી.) 

૮ ક્િાકમ    ૧ ૩ (૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:- 

(૧) સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં લનમણુક થવા માટે માન્ય 

યુલનવલસમટીમાાંથી સ્ટનાતક અથવા તેની સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરિે 

શૈક્ષલણક િાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ 

(૨) કોમ્પ્યુટરના બેઝીક નોિેજ તથા સી.સી.સી. પરીક્ષા પાસનુાં 

કોઈપણ  તાિીમી સાંસ્ટથાનુાં પ્રમાણપત્ર/ માકમશીટ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ 

(૩) કોમ્પ્યુટર એક લવર્ય તરીકે હોય તેવી િાયકાત સરકાર માન્ય 

યુલનવસીટી અથવા સાંસ્ટથામાાંથી મેળવેિ હોવાના પ્રમાણપત્રો 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા 

(૪) ધોરણ – ૧૦ અને ધોરણ – ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર લવર્ય 

સાથે પાસ કરિે હોવાના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈએ 

અરજી કરવાના તબકે્ક ઉમેદવાર આવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ના 

હોય તો પણ,અરજી કરી શકાશે પરાંતુ લનમણુક મેળવતા પહેિા 

ઉમેદવાર ે આવુાં પ્રમાણપત્ર અચૂક રજુ કરવાનુાં  રહેશે, અન્યથા 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 
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આવા ઉમેદવાર લનમણુાંક મેળવવાપાત્ર ઠરશે નહી. (૫) અાંગ્રજેી 

અને ગુજરાતીમાાં ડેટા એન્ટર ીની કામની કિાક દીઠ ચોકસાઈ પવૂમક 

૫૦૦૦ કી લડપે્રશનથી ઓછી નહી તેટિી ઝડપ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ 

(૬) ગુજરાતી અને લહન્દી અથવા બાંને ભાર્ાનુાં સામાન્ય  જ્ઞાન 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
(૨) વય મયાાદા:૨૮ વર્મથી વધુ નહી (નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ 
બજાવતા કમમચારીને િાગુ પડશે નહી.) 

 

1 ઉપરોક્ત જનયાઓ માટે અરજી જાહેરાત પ્રલસદ્ધ થયેથી મોડામાાં મોડા તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ સુિીમાાં ચીફ ઓફીસર,ધોળકા નગરપાલિકા, તા.ધોળકા, જી-અમદાવાદ ખાતે ફક્ત રજીસ્ટટર પોસ્ટટ અથવા 

સ્ટપીડ પોસ્ટટથી મોકિી આપવાની રહેશે. અન્ય રીતે રજૂ થયેિ અરજી રદ કરવાપાત્ર થશે. 

2 અરજદાર ેઅરજી સાથે તાજતેરમાાં પડાવેિ પાસપોટમ  સાઈઝ ફોટા નાંગ-૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષલણક િાયકાતની સ્ટવપ્રમાલણત નકિ રજુ કરવાની રહેશે. અનામત વગમના ઉમેદવાર ેજાલત 

અાંગેનુાં સક્ષમ અલધકારીશ્રીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે. 

3 ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટે અરજી સાથે લબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટ, ચીફ ઓફીસર,ધોળકા નગરપાલિકાના નામથી મોકિવાનો રહેશે. અનુસુલચત જાલત, 

અનુસુલચત જન જાલત તથા શૈક્ષલણક પછાતવગમના તથા આલથમક નબળા વગમના ઉમેદવાર ે કોઈ ફી ભરવાની રહેશે નહી. પરાંતુ સામાલજક અન ે શૈક્ષલણક પછાત વગમના ઉમેદવાર ે સામાલજક અન ે

શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર તથા આલથમક નબળા વગમના ઉમેદવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે ફરલજયાત રજુ કરવાનુાં રહેશે તેના લસવાય 

અનામતના િાભો મળવાપાત્ર થશે નહી ાં .  

4 અરજીના કવર ઉપર જ ેજનયા માટે અરજી કરિે હોય તે જનયાનુાં નામ સ્ટપષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશે.(દા.ત. “લવભાગીય ફાયર ઓફીસર તરીકેની અરજી” ) 

5 વય મયામદા સરકારશ્રીના નીલત લનયમ મુજબની રહેશે. તેમજ અનામત વગમના ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. અરજી સ્ટવીકારવાની છેલ્િી તારીખે લનયત 

શૈક્ષલણક િાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા લનયત અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ.(અનુભવ અાંગે અનુભવનુાં પ્રમાણપત્ર જ ેતે સાંસ્ટથાના િેટર પેડ પર સક્ષમ અલિકારીના સહી સીકકાવાળુ રજુ કરવુાં  

ઓફર િેટર માન્ય ગણાશે નહી.)  

6 દરકે જનયા માટે ઉમેદવાર ેઅિગ-અિગ અરજી કરવાની રહેશે.(અરજદાર દ્વારા એક જનયા માટે બે અરજી કરવામાાં આવે તો આખરી અરજી માન્ય રાખવામાાં આવશે.) 

7 એક જ અરજીપત્રકમા એક કરતા વધુ જનયા માટે અરજી કરિે હશે તો અરજીપત્રક રદ ગણવામાાં આવશે. 

8 અરજીપત્રક ધોળકા નગરપાલિકાની મહેકમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં, (https://dholkanagarpalika.org) તથા ઈ-નગર પોટમિ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉપરથી ડાઉનિોડ કરી શકાશે. 

9 અધુરી લવગતની અરજી તથા અપૂરતી ફી, સમયમયામદા બાદ મળેિ અરજીઓ ધ્યાને િેવામાાં આવશે નહી અને આ અાંગે કોઈ પત્ર વ્યવહાર કરવામાાં આવશે નહી. 

10 આ જાહેરાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રલક્રયામાાં કોઈપણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે સાંપૂણમ અથવા અાંશત : રદ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન કરવી તે અાંગ ે

નગરપાલિકાનો  સાંપૂણમ અબાલધત હક્ક/અલધકાર રહેશે. નગરપાલિકા આ માટે કોઈ કારણો આપવા માટે બાંધાયેિ રહેશે નહી. જનયાઑની સાંખ્યા અાંદાલજત છે જ ેફેરફારને પાત્ર રહેશે. 

11 અનામત વગમના ઉમેદવાર સામાન્ય જનયા ઉપર અરજી કર ેતો અનામતના કોઈ િાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહી અને સામાન્ય વગમના ઉમેદવાર તરીકેની શરતો િાગુ પડશે. 

12 માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમેદવારોની સ્ટપધામત્મક પરીક્ષા િેવામાાં આવશે. પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ લનયામકશ્રી, અલનિશમન સેવા દ્વારા લનયત કયામ મુજબનો રહેશે. જ ેઅાંગેની જાણ માન્ય ઉમદેવારોન ે

અિગથી કરવામાાં આવશે. 

13 સરકારશ્રીની નીલત અનુસાર વગમ-(૨) સાંવગમના અલધકારીઓની તેઓને મળવાપાત્ર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ-૨ (બે) વર્મ માટે અજમાયશી લનમણુાંક આપવામાાં આવશે. જયાર ેવગમ-(૩) સાંવગમના 

કમમચારીઓની પ્રથમ લનમણુક ૫(પાાંચ) વર્મના લફક્ટસ પગારથી કરવામાાં આવશે. વગમ-(૩) સાંવગમના કમમચારીઓના કરારીય સમયગાળો સાંતોર્કારક રીતે પૂણમ થયેથી તેઓને ધોળકા નગરપાલિકાના 

પ્રવતમમાન ધારાધોરણ અનુસાર પગાર-ભથથાાં મળવાપાત્ર થશે. 

14 માન્યતા પ્રાપ્ત અરજીઓના ઉમેદવારોની શારીલરક ક્ષમતા, શારીલરક કસોટી, લસ્ટવલમાંગની જાણકારીનુાં પરીક્ષણ યોજવામાાં આવશે. જમેાાં ઉતીણમ થયેિ ઉમેદવારોની િેલખત સ્ટપધામત્મક પરીક્ષા િેવામાાં 

આવશે.  

શારીલરક ક્ષમતા, શારીલરક કસોટીના માપદાં ડો  
 

જગ્યાનુું 

નામ 

લિસ્ટટર ીકટ ફાયર  ફાયર 

ઓફીસર/િીવીઝનિ ફાયર ઓફીસર 

સ્ટટેશન ફાયર ઓફીસર ફાયર વાયરિસે ઓફીસર િીિી ુંગ ફાયરમેન િર ાઈવર કમ પુંપ ઓપરટેર ફાયરમેન કમ િર ાઈવર 
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વગા ૨ ૩ ૩ ૩ ૩ ૩ 

શારીલરક 

ક્ષમતા 

(૧) શારીલરક રીતે તાંદુરસ્ટત હોવા જોઈએ 

(૨) િાિ, િીિા, કિરના તફાવત જાણી 

શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)ઊાં ચાઈ:- પુરુર્ો માટે :- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી.. અને અનુસુલચત 

જનજાલત ઉમેદવાર -૧૬૨ સે.મી., મલહિા 

માટે:- તમામ ઉમેદવાર ૧૫૮ સ.ેમી.. અન ે

અનુસુલચત જનજાતી ઉમેદવાર -૧૫૬ 

સે.મી. 

(૪) વજન:- પુરુર્ો માટે ૫૦ લક.ગ્રા. 

િિુતમ, મલહિા માટે ૪૦ લક.ગ્રા. િિતુમ, 

(૫) છાતી:- સામાન્ય-૮૧ સે.મી.,  ફૂિાયેિી-

૮૬ સે.મી.(ફક્ત પુરુર્ો માટે ) 

(૧) શારીલરક રીતે તાંદુરસ્ટત હોવા 

જોઈએ 

(૨) િાિ, િીિા, કિરના તફાવત 

જાણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)ઊાં ચાઈ:- પુરુર્ો માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અનુસુલચત જનજાલત ઉમેદવાર -૧૬૨ 

સે.મી., મલહિા માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સ.ેમી. અને 

અનુસુલચત જનજાતી ઉમેદવાર -૧૫૬ 

સે.મી. 

(૪) વજન:- પુરુર્ો માટે ૫૦ લક.ગ્રા. 

િિુતમ, મલહિા માટે ૪૦ લક.ગ્રા. 

િિુતમ 

(૫) છાતી:- સામાન્ય-૮૧ સે.મી.,  

ફૂિાયેિી-૮૬ સ.ેમી.(ફક્ત પુરુર્ો માટે 

) 

(૧) શારીલરક રીતે તાંદુરસ્ટત હોવા 

જોઈએ 

(૨) િાિ, િીિા, કિરના તફાવત 

જાણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)ઊાં ચાઈ:- પુરુર્ો માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અનુસુલચત જનજાલત ઉમેદવાર -૧૬૨ 

સે.મી., મલહિા માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સ.ેમી. અને 

અનુસુલચત જનજાતી ઉમેદવાર -૧૫૬ 

સે.મી. 

(૪) વજન:- પુરુર્ો માટે ૫૦ લક.ગ્રા. 

િિુતમ, મલહિા માટે ૪૦ લક.ગ્રા. 

િિુતમ 

(૫) છાતી:- સામાન્ય-૮૧ સે.મી.,  

ફૂિાયેિી-૮૬ સ.ેમી.(ફક્ત પુરુર્ો માટે 

) 

(૧) શારીલરક રીતે તાંદુરસ્ટત હોવા 

જોઈએ  (૨) િાિ, િીિા, કિરના 

તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩) ઊાં ચાઈ:- પુરુર્ો માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અનુસુલચત જન જાલત ઉમેદવાર -

૧૬૨ સે.મી., મલહિા માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સ.ેમી. અને 

અનુસુલચત જનજાતી ઉમેદવાર -

૧૫૬ સે.મી., (૪)વજન:- પુરુર્ો માટે 

૫૦ લક.ગ્રા. િિતુમ, મલહિા માટે ૪૦ 

લક.ગ્રા. િિુતમ, 

(૫) છાતી:- સામાન્ય-૮૧ સે.મી..  

ફૂિાયેિી-૮૬ સ.ેમી.,(ફક્ત પુરુર્ો 

માટે ) 

(૧) શારીલરક રીતે તાંદુરસ્ટત 

હોવા જોઈએ (૨) િાિ, િીિા, 

કિરના તફાવત જાણી શકતા 

હોવા જોઈએ. (૩) ઊાં ચાઈ:- 

પુરુર્ો માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી., અને 

અનુસુલચત જન જાલત 

ઉમેદવાર -૧૬૨ સે.મી., 

મલહિા માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર ૧૫૮ સ.ેમી. અને 

અનુસુલચત જનજાતી 

ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી., (૪) 

વજન:- પુરુર્ો માટે ૫૦ 

લક.ગ્રા. િિુતમ, મલહિા માટે 

૪૦ લક.ગ્રા. િિુતમ, (૫) 

છાતી:- સામાન્ય- ૮૧ સે.મી.,  

ફૂિાયેિી-૮૬ સ.ેમી.(ફક્ત 

પુરુર્ો માટે ) 

(૧) શારીલરક રીતે તાંદુરસ્ટત હોવા 

જોઈએ (૨) િાિ, િીિા, કિરના 

તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. 

(૩)ઊાં ચાઈ:- પુરુર્ો માટે:- તમામ 

ઉમેદવાર – ૧૬૫ સે.મી. અને 

અનુસુલચત જન જાલત ઉમેદવાર -૧૬૨ 

સે.મી., મલહિા માટે:- તમામ ઉમેદવાર 

૧૫૮ સ.ેમી. અને અનુસુલચત જનજાતી 

ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી., (૪) વજન:- 

પુરુર્ો માટે ૫૦ લક.ગ્રા. િિુતમ, 

મલહિા માટે ૪૦ લક.ગ્રા. િિતુમ, 

(૫) છાતી:- સામાન્ય- ૮૧ સે.મી.,  

ફૂિાયેિી- ૮૬ સ.ેમી. (ફક્ત પુરુર્ો માટે 

) 

શારીલરક 

કસોટી 

(૧) ૪૦૦ મીટરની સામાન્ય દોડ ૧૫૦ 

સેકન્ડમાાં પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

(૨) તરણ ૧૦૦ મીટર ૩૦૦ સેકન્ડમાાં પૂણમ 

કરવાની રહેશ.ે 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથનેી/વજન 

ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ-૧૫ 

સેકન્ડમાાં પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામાન્ય દોડ-૧૫૦ 

સેકન્ડમાાં પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

(૩) રસ્ટસો પકડીને ઉપર ચઢવાનુાં- 

૦૫ મીટર 

(૪) િાાંબી કુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ઉાંચી કુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમાાં 

પૂણમ કરવાની રહેશ ે
 

- (૧) હોઝ પાઈપ સાથનેી/વજન 

ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ-૧૫ 

સેકન્ડમાાં પૂણમ કરવાની રહેશે. 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામાન્ય દોડ-

૧૫૦ સેકન્ડમાાં પણૂમ કરવાની રહેશે. 

(૩) રસ્ટસો પકડીને ઉપર ચઢવાનુાં- 

૦૫  મીટર 

(૪) િાાંબી કુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ઉાંચી કુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમાાં 

પૂણમ કરવાની રહેશે. 
 
 

(૧) હોઝ પાઈપ 

સાથેની/વજન ઉચકીને ૫૦ 

મીટરની દોડ-૧૫ સેકન્ડમાાં 

પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામાન્ય 

દોડ-૧૫૦ સેકન્ડમાાં પણૂમ 

કરવાની રહેશ.ે 

(૩) રસ્ટસો પકડીને ઉપર 

ચઢવાનુાં- ૦૫ મીટર 

(૪) િાાંબી કુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ઉાંચી કુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર- ૩૦૦ 

સેકન્ડમાાં પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથનેી/વજન 

ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ-૧૫ 

સેકન્ડમાાં પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

(૨) ૪૦૦ મીટરની સામાન્ય દોડ-૧૫૦ 

સેકન્ડમાાં પણૂમ કરવાની રહેશ.ે 

(૩) રસ્ટસો પકડીને ઉપર ચઢવાનુાં- ૦૫ 

મીટર 

(૪) િાાંબી કુદ -૩.૦૦ મીટર 

(૫) ઉાંચી કુદ – ૧.૦૦ મીટર 

(૬) તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમાાં 

પૂણમ કરવાની રહેશ.ે 

જા.નાં.-૧૧૭૦  
              

                             સભ્ય સલિવ  

                  પસુંદગી સલમલત અને િીફ ઓફીસર  

તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧               ધોળકા નગરપાલિકા  

સ્ટથળ:િોળકા
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   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

લવભાગીય ફાયર ઓફીસરનુું અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

         લવભાગીય ફાયર ઓફીસરની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિેજ, નાગપુરનો 
ડીવીઝનિ ફાયર ઓફીસરનો કોર્મ પાસ  

 

   

CCC+ ૫રીક્ષા પાસ    

 

            (પાના નું.૨ ઉપર) 



Fire bhartini jaherat 2021 Page 8 
 

                                            //૨// 

અનુભવ:- 
સુંસ્ટથાનુું નામ હોદો તારીખ થી તારીખ કુિ અનુભવના વર્ા 

    

    

    

 
હેવી મોટર વ્હીકિ ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની લવગત :- 

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ................................................................................ગામ ...........................તાિુકો......................લજલ્િો................... ખાતરી 

આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી 

ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિેજ, નાગપુરનો ડીવીઝનિ ફાયર ઓફીસરનો કોર્મ પાસ  

       (૬) જાલતનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની નકિ  

(૮) અનુભવના પ્રમાણપત્રો  

(9)  સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(10) આલથમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  

(11) CCC+ ૫રીક્ષા પાસ પ્રમાણપત્ર 
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   અરજી ફોમમ લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

સ્ટટેશન ફાયર ઓફીસરનુું અરજી ફોમા  
 

 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

            સ્ટટેશન ફાયર ઓફીસરની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. .......................................ઉાંમર/વર્મ...............................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-.......................................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિજે      નાગપુરનો સ્ટટેશન 

ઓફીસર અને ઇન્સ્ટટર ક્ટટરનો કોર્મ અથવા નેશનિ 

ફાયર એકેડમી(AIILSG)વડોદરા અથવા નેશનિ 

ફાયર સલવમસ કોિજે નાગપુરનો સબ ફાયર 

ઓફીસર કોર્મ  

   

CCC ૫રીક્ષા પાસ    

            (પાના નું.૨ ઉપર) 
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//૨// 

અનુભવ:- 

સુંસ્ટથાનુું નામ હોદો તારીખ થી તારીખ કુિ અનુભવના વર્ા 

    

    

    
 

હેવી મોટર વ્હીકિ ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની લવગત :- 

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

બાાંહેધરી 
આથી હુાં  ................................................................................ગામ ...........................તાિુકો......................લજલ્િો........................ ખાતરી આપુાં છુાં  કે 

ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી 

આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    

 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

(૫) નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિેજ નાગપુરનો સ્ટટેશન ઓફીસર અને ઇન્સટરક્ટટરનો કોર્મ અથવા નશેનિ ફાયર એકેડેમી(AIILSG) વડોદરા 

અથવા નેશનિ ફાયર સલવમસ કોિેજ નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોર્મનુાં પ્રમાણપત્ર      

(૬) જાલતનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની નકિ  

(૮) અનુભવના પ્રમાણપત્રો  

(9)  સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(10) આલથમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  

(11) CCC ૫રીક્ષા પાસ પ્રમાણપત્ર 



Fire bhartini jaherat 2021 Page 11 
 

   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

ફાયર વાયરિેસ ઓફીસરનુું અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

          ફાયર વાયરિેસ ઓફીસરની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

ઈિેક્ટટર ોલનક એન્ડ કોમ્યુનીકેશન 
એન્જીનીયરી ાંગ / ટેિી કોમ્યુનીકેશન 
એન્જીનીયરી ાંગ/ ઈિેક્ટટર ોલનક એન્જીનીયરી ાંગ 
લવથ રલેડયો કોમ્યુનીકેશનમા લડપ્િોમા 
અથવા ડીગ્રી એન્જીનીયરી ાંગ. 

 

   

CCC ૫રીક્ષા પાસ    

           (પાના નું.૨ ઉપર) 
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//૨// 

અનુભવ:- 
સુંસ્ટથાનુું નામ હોદો તારીખ થી તારીખ કુિ અનુભવના વર્ા 

    

    

    

 
િાઇટ મોટર વ્હીકિ ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની લવગત:- 

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ........................................................................................ગામ ........................ તાિુકો.............................. 

લજલ્િો............................. ખાતરી આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  
       (૫) ઈિેક્ટટર ોલનક એન્ડ કોમ્યુનીકેશન એન્જીનીયરી ાંગ / ટેિી કોમ્યુનીકેશન એન્જીનીયરી ાંગ/ ઈિેક્ટટર ોલનક એન્જીનીયરી ાંગ 

    લવથ રલેડયો કોમ્યુનીકેશનમા લડપ્િોમા અથવા ડીગ્રી એન્જીનીયરી ાંગનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૬) જાલતનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની નકિ  

(૮) અનુભવના પ્રમાણપત્રો  

(9)  સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(10) આલથમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  

(11) CCC ૫રીક્ષા પાસ પ્રમાણપત્ર 
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   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

િીડી ાંગ ફાયરમેનનુું અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

          િીડી ાંગ ફાયરમેનની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પેટા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમેન /ફાયર 

ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ 

અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય 

સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસ  

   

         (પાના નું.૨ ઉપર)    
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                                          //૨// 

અનુભવ:- 
સુંસ્ટથાનુું નામ હોદો તારીખ થી તારીખ કુિ અનુભવના વર્ા 

    

    

    

 
હેવી/િાઈટ (હળવા) મોટર વ્હીકિ િાયસન્સની લવગત:- 

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ........................................................................................ગામ ........................ તાિુકો.............................. 

લજલ્િો............................. ખાતરી આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમેન /ફાયર-         

           -ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૬) જાલતનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની નકિ  

(૮) અનુભવના પ્રમાણપત્રો  

(9)  સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(10) આલથમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  
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   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

ડર ાઈવર કમ પાંપ ઓપરટેરનુાં અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

          ડર ાઈવર કમ પાંપ ઓપરટેરની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ 

માાંથી ફાયરમેન /ફાયર ટેકનોિોજી અને 

ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ 

સરકાર માન્ય સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસ 

   

         (પાના નું.૨ ઉપર)    
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                                          //૨// 

અનુભવ:- 
સુંસ્ટથાનુું નામ હોદો તારીખ થી તારીખ કુિ અનુભવના વર્ા 

    

    

    

 
હેવી મોટર વ્હીકિ િાયસન્સની લવગત:- 

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ........................................................................................ગામ ........................ તાિુકો.............................. 

લજલ્િો............................. ખાતરી આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમેન /ફાયર-         

           -ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૬) જાલતનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની નકિ  

(૮) અનુભવના પ્રમાણપત્રો  

(9)  સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(10) આલથમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  
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   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

ફાયરમેન કમ ડર ાઈવરનુાં અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

          ફાયરમેન કમ ડર ાઈવરની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

નેશનિ ફાયર એકેડમી,(AIILSG) ,વડોદરા 

અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ 

માાંથી ફાયરમેન /ફાયર ટેકનોિોજી અને 

ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ 

સરકાર માન્ય સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસ 

   

         (પાના નું.૨ ઉપર)    
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                                          //૨// 

અનુભવ:- 
સુંસ્ટથાનુું નામ હોદો તારીખ થી તારીખ કુિ અનુભવના વર્ા 

    

    

    

 
િાઇટ/હેવી મોટર વ્હીકિ િાયસન્સની લવગત:- 

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ........................................................................................ગામ ........................ તાિુકો.............................. 

લજલ્િો............................. ખાતરી આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

       (૫) નેશનિ ફાયર એકેડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમેન /ફાયર       

           ટેકનોિોજી અને ઇન્ડસ્ટટર ીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ટથામાાંથી GCVT/NCVT પાસનુાં પ્રમાણપત્ર                  

       (૬) જાલતનો દાખિો  

(૭) ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્સની નકિ  

(૮) અનુભવના પ્રમાણપત્રો  

(9)  સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(10) આલથમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  
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   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

નાયબ લહસાબનીશનુાં અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

          નાયબ લહસાબનીશની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

CCC ૫રીક્ષા પાસ    

  

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

          (પાના નું.૨ ઉપર) 
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                                          //૨// 

 
         

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ........................................................................................ગામ ........................ તાિુકો.............................. 

લજલ્િો............................. ખાતરી આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

       (૫) જાલતનો દાખિો  

(૬) સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(૭) આલથમક નબળા વગમના ઉમેદવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  

(૮) CCC ૫રીક્ષા પાસ પ્રમાણપત્ર 
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   અરજી ફોમા લવનામુલ્યે  

ધોળકા નગરપાલિકા,લજ. અમદાવાદ 

ક્િાકમનુાં અરજી ફોમા  
 

તાજતેરનો રુંગીન પાસપોટા  

સાઈઝનો ફોટો  

પ્રલત, 

સભ્ય સલચવશ્રી, 

પસાંદગી સલમલત અને  

ચીફ ઓફીસર  

ધોળકા નગરપાલિકા  
 

            ક્િાકમની જનયા પર લનમણુાંક આપવા અાંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અરજી. 
 

ઉમેદવારનુાં નામ:- ...................................................................................... 

હાિનુાં સરનામુાં :-.......................................................................................... 

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

જન્મ તારીખ :-.. ..............................ઉાંમર/વર્મ...................મોબાઈિ નાં................................... 

જાલત :-.............................જ્ઞાલત/પટેા જ્ઞાલત:-................................કેટેગરી................................. 

મારી શૈક્ષલણક અને અન્ય િાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈક્ષલિક િાયકાત  પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુું વર્ા  

બોિા/યુલન. નુું નામ  ટકા/ગ્રેિ  

ધોરણ -૧૨(એચ.એસ.સી.)    

સ્ટનાતક     

અનુસ્ટનાતક     

CCC ૫રીક્ષા પાસ    

  

અરજી ફીની લવગત:-લડમાન્ડ ડર ાફ્ટ નાં. ............................ તા.......................... 
 

          (પાના નું.૨ ઉપર) 
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                                          //૨// 

 
         

બાુંહેધરી 
આથી હુાં  ........................................................................................ગામ ........................ તાિુકો.............................. 

લજલ્િો............................. ખાતરી આપુાં છુાં  કે ઉપર જણાવેિ તમામ હકીકતો મારી ઉતમ જાણ મુજબ સાચી અને ખરી છે ઉપરોક્ત 

માલહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

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

તારીખ:-                                                                             ઉમેદવારની સહી    
 

લબડાણની લવગત :- 

(૧) શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  

(૨) ધોરણ -૧૨ ની માકમશીટ  

(3) સ્ટનાતકની માકમશીટ  

(૪) લડગ્રી પ્રમાણપત્રની નકિ  

       (૫) જાલતનો દાખિો  

(૬) સામાલજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગમનુાં નોન લક્રમીલિયરનુાં પ્રમાણપત્ર 

(૭) આલથમક નબળા વગમના ઉમેદવાર ેજાહેરાતની તારીખે માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રમાણપત્ર  

(૮) CCC ૫રીક્ષા પાસ પ્રમાણપત્ર 

 

 


