
કશોદ નગરપા�લકા�  

:: �હરાત � :: 

 

ક�શોદ નગરપા�લકામા અ��નશમન સેવાના કમચાર�ઓની ભરતી માટ� ં � �જરાત સરકારુ ના શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હ ૃ

િનમાણ િવભાગ સ�ચવાલય ગાધીનગરના ઠરાવ �માક અગન� ં ં /૨૦૧૮/૭૦/વ પાટ તા� .૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માળ� મ�ર થયેલ ુ ં ુ

છે. કિમ�નર�ી ��િનિસપાુ લીટ� એડમીની���શનની કચેર� ગાધીનગરના �કમ નં ંુ . કિમ.��િનુ .એડ�/મકમ-૧/ફા.ન.ં૧૬૪૨/ફાયર 

મહ�કમ/વશી/૭૮/૨૦૧૯ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦ થી મ�ર થયેલ જ�યાઓ માટ� મહ�ં ુ . �ાદ�િશક કિમ�ર સાહ�બ ભાવનગરના �કમ નુ .ં 

�ા.કમી.ન.પા./મકમ/અ��ન.ની.સ.ેભરતી-બઢતીના િનયમો/�ધારોુ /વશી/૭૭૦/૨૦૨૧ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ થી ભરતી-બઢતીના 

�ધારાુ  િનયમો મ�ર કરવામા આવેલ છેં ંુ . તેમજ કિમ�ર�ી, ��િનિસપાલીટ� એડમીની���શનની કચેર� ગાધીનગરના પ� ુ ં

ન.ંકિમ.��િનુ .એડ�/મહ�કમ-૧/વશી/ફાયર ભરતી/૨૦૨૦ તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૦ થી ઉકત ફાયર ભરતીના રો�ટર બાબતેની �પ�ટતા 

ર� થયાુ  �જબ ુ િનયત શૈ��ણક લાયકાત, ટ�કનીકલ લાયકાત, શાર��રક �મતા, અ�ભવ તથા િનયત વય મયાદા ધરાવતા ુ �

ઉમેદવારોએ �હ�રાત �િસ�ધ થયેથી ૩૦ �દવસ �ધીમા ુ ં R.P.A.D./�પીડ પો�ટથી અર� કરવાની રહ�શ.ે વ� િવગત માટ� ક�શોદ ુ

નગરપા�લકા કચેર�ની મહ�કમ શાખામા સપક કરવાનો રહ�શ ેતેમજ ં ં � �થમ તબકકાના પાસ થયેલા ઉમદેવારો હાજર થશે �માણે 

જ�યાની ઘટ પડશે. �ની ન�ધ લેવાની રહ�શ.ે 

અ.ન.ં જ�યા� નામું  જ�યાની 

સ�યાં  

વગ� શૈ��ણક લાયકાત, ટ�કનીકલ લાયકાત, શાર��રક લાયકાત, અ�ભવ તથા વયમયાદાુ �  

૧ િવભાગીય 

ફાયર 

અિધકાર� 

૧ ર (૧) વય મયા�દા 

૪૫ વષથી વ� નહ�� ુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(ર) સીધી ભરતીથી શ��ણક લાયકાતૈ  

(ક) મા�ય �િનસ�ટ�ના �નાતકુ  

(ખ) સી.સી.સી. પર��ા પાસ અથવા સા.વ.િવ.ના ઠરાવ �માક ં : પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક 

તા.૩૦.૦૯.૨૦૦૬ �જબ િનમ�ક પછ� ર� કરવા� રહ�શેુ ુૂં ંુ . (નગરપા�લકાઓમા ંફરજ બ�વતા 

કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(૩) ટ�કનીકલ લાયકાત 

(ક) નેશનલ ફાયર સિવ�સ કોલેજ નાગ�રનો �ડિવઝનલ ફાયર ઓ�ફુ સરનો કોષ પાસ�  

(ખ) હ�વી મોટર ��હકલ ચલાવવા� વેલીડ લાયસ�સ ધરાવતા હોવો જોઇએું . 

(૪) શાર��રક �મતા 

(ક) શાર�ર�ક ર�તે ત�ર�ત હોવા જોઇએં ુ . 

(ખ) લાલ, લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા જોઇએ. 

(ગ) �ચાઇ:- ��ષો માટ�ુ :- તમામ ઉમેદવાર- ૧૬૫ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૬૨ સે.મી. મ�હલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૫૬ સે.મી. 

(ઘ) વજન:- ��ષો માટ� ુ ૫૦ �ક.�ા. લ��મ મ�હલા ુ માટ� ૪૦ �ક.�ા. લ��મુ  

(ચ) છાતી:- સામા�ય –૮૧ સે.મી.  �લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ�ત ��ષોુ  માટ�) 

(૫) શાર��રક કસોટ� 

(ક) ૪૦૦ મીટરની સામા�ય દોડ  - ૧૫૦ સેક�ડમા �ણ કરવાની રહ�શેં ુ � .  

(ખ) તરણ ૧૦૦ મીટર ૩૦૦ સેક�ડમા �ણ કરવાની રહ�શેં ુ � . 

(૬) અ�ભવુ  

ફાયર સેવાઓમા ફાં યર ઓ�ફસર/�ટ�શન ઓ�ફસર/સબ-ઓ�ફસર અથવા સમક� જગા ઉપર �લુ  

નોકર�ના ચાર વષનો અ�ભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ� ુ . 

ર �ટ�શન ફાયર 

ઓ�ફસર 

૧ ૩ (૧) વય મયા�દા 

૩૫ વષથી વ� નહ�� ુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 



(ર) સીધી ભરતીથી શ��ણક લાયકાતૈ  

(ક) મા�ય �િનુ સ�ટ�ના �નાતક 

(ખ) સી.સી.સી. પર��ા પાસ અથવા સા.વ.િવ.ના ઠરાવ �માક ં : પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક 

તા.૩૦.૦૯.૨૦૦૬ �જબ િનમ�ક પછ� ર� કરવા� રહ�શેુ ુૂં ંુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા 

કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(૩) ટ�કનીકલ લાયકાત 

(ક) નેશનલ ફાયર સિવ�સ કોલેજ, નાગ�રનો �ટ�શુ ન ઓ�ફસર અને ����કટરનો કોષ પાસને �

�થમ પસદગી અથવા નેશનલ ફાયર એક�ડમી ં (AIILSG), વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર 

સિવ�સ કોલેજ, નાગ�રથી સબ ફાયર ઓ�ફસર કોસ પાસુ �  

(ખ) હ�વી મોટર ��હકલ ચલાવવા� વેલીડ લાયસ�સ ધરાવતા હોવો જોઇએું . 

(૪) શાર��રક �મતા 

(ક) શાર�ર�ક ર�તે ત�ંર�ત હોવા જોઇએુ . 

(ખ) લાલ, લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા જોઇએ. 

(ગ) �ચાઇ:- ��ષો માટ�ુ :- તમામ ઉમેદવાર- ૧૬૫ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૬૨ સે.મી. મ�હલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૫૬ સે.મી. 

(ઘ) વજન:- ��ષો માુ ટ� ૫૦ �ક.�ા. લ��મ મ�હલા માટ� ુ ૪૦ �ક.�ા. લ��મુ  

(ચ) છાતી:- સામા�ય –૮૧ સે.મી.  �લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ�ત ��ષોુ  માટ�) 

(૫) શાર��રક કસોટ� 

(ક) હોઝ પાઈપ સાથેની/ વજન ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ – ૧૫ સેક�ડમા �ણ કરવાનીં ુ �  રહ�શે. 

(ખ) ૪૦૦ મીટરની સામા�ય દોડ  ૧૫૦ સેક�ડમા �ણ કરવાની રહ�શેં ુ � . 

(ગ) ર�સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા�ુ ં -  ૦૫ મીટર 

(ઘ) લાબી �દ ં ુ -  ૩.૦૦ મીટર 

(ચ) ઉચી �દ ુ -  ૧.૦૦ મીટર 

(છ) તરણ ૧૦૦ મીટર - ૩૦૦ સેક�ડમા ં�ણ કરવાની રહ�શેુ �  

(૬) અ�ભવુ  

ફાયર સેવાઓમા ં  સબ-ઓ�ફસર અથવા સમક� જગા ઉપર �લુ  નોકર�ના �ણ વષનો અ�� ભુવ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૩ ફાયર 

વાયરલેસ 

ઓ�ફસર 

૧ ૩ (૧) વય મયા�દા 

૩૫ વષથી વ� નહ�� ુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(ર) સીધી ભરતીથી શ��ણક લાયકાતૈ  

(ક) ઈલે��ોિનક એ�ડ કો��િનક�શનુ  એ��િનયર�ગ/ટ�લીકો��નીક�શન એ��િનયર�ગ ુ

/ઈલેક�ોિનક એ��િનયર�ગ વીથ ર��ડયો કો��નીક�શનમા �ડ�લોમાુ ં   અથવા �ડ�ી એ��િનયર�ગ. 

(ખ) સી.સી.સી. પર��ા પાસ 

(૩) ટ�કનીકલ લાયકાત 

(ક) લાઈટ મોટર ��હકલ ચલાવવા� વેલીડ લાયસ�સ ધરાવતા હોવો જોઇએું . 

(૪) શાર��રક �મતા 

(ક) શાર�ર�ક ર�તે ત�ર�ત હોવા જોઇએં ુ . 

(ખ) લાલ, લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા જોઇએ. 

(ગ) �ચાઇ:- ��ષો માટ�ુ :- તમામ ઉમેદવાર- ૧૬૫ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૬૨ સે.મી. મ�હલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૫૬ સે.મી. 

(ઘ) વજન:- ��ષો માટ� ુ ૫૦ �ક.�ા. લ��મ મ�હલા માટ� ુ ૪૦ �ક.�ા. લ��મુ  

(ચ) છાતી:- સામા�ય –૮૧ સે.મી.  �લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ�ત ��ષોુ  માટ�) 



(૫) શાર��રક કસોટ� -- નીલ 

(૬) અ�ભવુ  

સરકાર�, અધ સરકાર� ક� ખાનગી સ�થામા વાયરલેશ� ં ં , ટ�લીકો��િનક�શન ઇ�વીપમે�ટુ , મોબાઇલ 

ટાવરના લગતા કામનો �ણ વષનો અ�ભવ� ુ . 

૪ લીડ�ગ 

ફાયરમેન 

૧ ૩ (૧) વય મયા�દા 

૩૫ વષથી વ� નહ�� ુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(ર) સીધી ભરતીથી શ��ણક લાયકાતૈ  

(ક) સીધી ભરતીથી પસદગીમા િનમ�ક થવા માટ� ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા �માણપ�ં ં ંુ  પર��ા 

એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧ર) અથવા તેની સમક� સરકાર� મા�ય કર�લ શૈ�ણીક લાયકાત ધરાવતા 

હોવા જોઇએ. 

(ખ) નેશનલ ફાયર એક�ડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા �જરાત સરકાર મા�યુ   આઈ.ટ�.આઈ. 

માથી ફાયરમેનં /ફાયર ટ��નોલો� અને ઈ�ડ���યલ મેનેજમ��ટ અથવા સમક� કોષ સરકાર�  

મા�ય સ�થામાથી ં ં GCVT/ NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 

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

(ઘ) �વ�મીગની �ણકાર� જ�ર� છે. 

(૩) ટ�કનીકલ લાયકાત 

(ક) નેશનલ ફાયર એક�ડમી (AIILSG), વડોદરા અથવા �જરાત સરકાર મા�ય ુ

આઈ.ટ�.આઈ.માથીં  ફાયરમેન /ફાયર ટ��નોલો� અને ઈ�ડ���યલ મેનેજમ��ટ અથવા સમક� 

કોષ સરકાર�  મા�ય સ�થામાથીં ં   પાસ હોવા જોઈએ. 

(ખ) હ�વી/લાઈટ મોટર ��હકલ ચલાવવા�ુ ંવેલીડ લાયસ�સ ધરાવતા હોવો જોઇએ. 

(૪) શાર��રક �મતા 

(ક) શાર�ર�ક ર�તે ત�ર�ત હોવા જોઇએં ુ . 

(ખ) લાલ, લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા જોઇએ. 

(ગ) �ચાઇ:- ��ષો માટ�ુ :- તમામ ઉમેદવાર- ૧૬૫ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૬૨ સે.મી. મ�હલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૫૬ સે.મી. 

(ઘ) વજન:- ��ષો માટ� ુ ૫૦ �ક.�ા. લ��મ મ�હલા માટ� ુ ૪૦ �ક.�ા. લ��મુ  

(ચ) છાતી:- સામા�ય –૮૧ સે.મી.  �લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ�ત ��ુષો માટ�) 

(૫) શાર��રક કસોટ� 

(ક) હોઝ પાઈપ સાથેની/ વજન ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ – ૧૫ સેક�ડમા �ણ કરવાનીં ુ �  રહ�શે. 

(ખ) ૪૦૦ મીટરની સામા�ય દોડ  ૧૫૦ સેક�ડમા �ણ કરવાની રહ�શેં ુ � . 

(ગ) ર�સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા�ુ ં -  ૦૫ મીટર 

(ઘ) લાબી �દ ં ુ -  ૩.૦૦ મીટર 

(ચ) ઉચી �દ ુ -  ૧.૦૦ મીટર 

(છ) તરણ ૧૦૦ મીટર - ૩૦૦ સેક�ડમા ં�ણ કરવાની રહ�શેુ �  

(૬) અ�ભવુ  

સરકાર� ક� અધ સરકાર� અથવા ખાનગી ફાયર સેવાઓમા ફાયરમેન અથવા સમક� જ�યા � ં

ઉપર �લુ  નોકર�ના પાચ વષનો અ�ભવ ધરાવતા હોવા જોઈએં � ુ . 

૫ �ાઇવર કમ 

પપ ઓપર�ટરં  

૩ ૩ (૧) વય મયા�દા 

૩૫ વષથી વ� નહ�� ુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(ર) સીધી ભરતીથી શ��ણક લાયકાતૈ  

(ક) સીધી ભરતીથી પસદગીમા િનમ�ક થવા માટ� મા�યિમક અથવાં ં ંુ   ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા 

�માણપ� પર��ા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧ર) અથવા તેની સમક� સરકાર� મા�ય કર�લ શૈ�ણીક 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ. 



(ખ) નેશનલ ફાયર એક�ડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા �જરાત સરકાર મા�યુ   આઈ.ટ�.આઈ. 

માથી ફાયરમેનં /ફાયર ટ��નોલો� અને ઈ�ડ���યલ મેનેજમ��ટ અથવા સમક� કોષ સરકાર�  

મા�ય સ�થામાથી ં ં GCVT/ NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 

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

(ઘ) �વ�મીગની �ણકાર� જ�ર� છે. 

(૩) ટ�કનીકલ લાયકાત 

(ક) હ�વી મોટર �હ�કલ લાયસ�સ ફર�યાત હો� જોઈએું . 

(ખ) �વ�મીગની �ણકાર� જ�ર� છે. (નગરપા�લકા ખાતે ફરજ કર�લ / બ�વતા કમચાર�ઓને �

લા� પડશે નહ�ુ .) 

(૪) શાર��રક �મતા 

(ક) શાર�ર�ક ર�તે ત�ર�તં ુ  હોવા જોઇએ. 

(ખ) લાલ, લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા જોઇએ. 

(ગ) �ચાઇ:- ��ષો માટ�ુ :- તમામ ઉમેદવાર- ૧૬૫ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૬૨ સે.મી. મ�હલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૫૬ સે.મી. 

(ઘ) વજન:- ��ષો માટ� ુ ૫૦ �ક.�ા. લ��મ મ�હલા માટ� ુ ૪૦ �ક.�ા. લ��મુ  

(ચ) છાતી:- સામા�ય –૮૧ સે.મી.  �લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ�ત ��ષોુ  માટ�) 

(૫) શાર��રક કસોટ� 

(ક) હોઝ પાઈપ સાથેની/ વજન ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ – ૧૫ સેક�ડમા �ણ કરવાનીં ુ �  રહ�શે. 

(ખ) ૪૦૦ મીટરની સામા�ય દોડ  ૧૫૦ સેક�ડમા �ણ કરવાની રહ�શેં ુ � . 

(ગ) ર�સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા�ુ ં -  ૦૫ મીટર 

(ઘ) લાબી �દ ં ુ -  ૩.૦૦ મીટર 

(ચ) ઉચી �દ ુ -  ૧.૦૦ મીટર 

(છ) તરણ ૧૦૦ મીટર - ૩૦૦ સેક�ડમા ં�ણ કરવાની રહ�શેુ �  

(૬) અ�ભવુ  

ફાયર સેવાઓમા ફાયરમેન અથવા �ાઇવર કમં  પપં ઓપર�ટરની કામગીર�નો   

એક વષનો અ�� ભુવ અથવા અ�ય જગાએ હ�વી મોટર વાહન ચલાવવાનો  

બ ેવષનો અ�ભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ� ુ . 

૬ ફાયરમેન કમ 

�ાઇવર 

૧૨ ૩ (૧) વય મયા�દા 

૩૫ વષથી વ� નહ�� ુ . (નગરપા�લકાઓમા ફરજં  બ�વતા કમચાર�ને લા� પડશે નહ�� ુ .) 

(ર) સીધી ભરતીથી શ��ણક લાયકાતૈ  

(ક) સીધી ભરતીથી પસદગીમા િનમ�કં ં ંુ  થવા માટ� મા�યિમક અથવા  ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા 

�માણપ� પર��ા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧ર) અથવા તેની સમક� સરકાર� મા�ય કર�લ શૈ�ણીક 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(ખ) નેશનલ ફાયર એક�ડમી, (AIILSG), વડોદરા અથવા �જરાત સરકાર મા�યુ   આઈ.ટ�.આઈ. 

માથી ફાયરમેનં /ફાયર ટ��નોલો� અને ઈ�ડ���યલ મેનેજમ��ટ અથવા સમક� કોષ સરકાર�  

મા�ય સ�થામાથી ં ં GCVT/ NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 

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

(ઘ) �વ�મીગની �ણકાર� જ�ર� છે. 

(૩) ટ�કનીકલ લાયકાત 

(ક) લાઇટ (હળવા) / હ�વી  મોટર �હ�કલ લાયસ�સ ફર�યાત હો� જોઈએું . 

(ખ) �વ�મીગની �ણકાર� જ�ર� છે.  

(૪) શાર��રક �મતા 

(ક) શાર�ર�ક ર�તે ત�ર�ત હોવા જોઇએં ુ . 



(ખ) લાલ, લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા જોઇએ. 

(ગ) �ચાઇ:- ��ષો માટ�ુ :- તમામ ઉમેદવાર- ૧૬૫ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૬૨ સે.મી. મ�હલા માટ�:- તમામ ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અ���ચત જન�તી ઉમેદવાર ુ ુ

– ૧૫૬ સે.મી. 

(ઘ) વજન:- ��ષો માટ� ુ ૫૦ �ક.�ા. લ��મ મ�હલા માટ� ુ ૪૦ �ક.�ા. લ��મુ  

(ચ) છાતી:- સામા�ય –૮૧ સે.મી.  �લાયેલી – ૮૬ સે.મી. (ફ�ત ��ષોુ  માટ�) 

(૫) શાર��રક કસોટ� 

(ક) હોઝ પાઈપ સાથેની/ વજન ઉચક�ને ૫૦ મીટરની દોડ – ૧૫ સેક�ડમા �ણ કરવાનીં ુ �  રહ�શે. 

(ખ) ૪૦૦ મીટરની સામા�ય દોડ  ૧૫૦ સેક�ડમા �ણ કરવાની રહ�શેં ુ � . 

(ગ) ર�સો પકડ�ને ઉપર ચઢવા�ુ ં -  ૦૫ મીટર 

(ઘ) લાબી �દ ં ુ -  ૩.૦૦ મીટર 

(ચ) ઉચી �દ ુ -  ૧.૦૦ મીટર 

(છ) તરણ ૧૦૦ મીટર - ૩૦૦ સેક�ડમા ં�ણ કરવાની રહ�ુ � શે 

(૬) અ�ભવુ  

ફાયર સેવાઓમા ફાયરમેન અથવા સમક� જગા ઉપર �લ નોકર�ના એકં ુ  વષનો�   અ�ભવ ુ

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

 

ક�ટ�ગર� �જબ ભરવાની થતી જ�યાઓુ  

�બન 

અનામત 

આ.ન.વ. સા.શૈ.પ.વ. અ�.ુ�િત. અ�.ુજન. 

�િત. 

�લુ  

અ.ન.ં  

જ�યા� નામું  

 

જ�યાની 

સ�યાં  

 

વગ� 

� ુ �ી � ુ �ી �.ુ �ી �.ુ �ી �.ુ �ી  

૧ િવભાગીય ફાયર અિધકાર� ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૨ �ટ�શન ફાયર ઓ�ફસર ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૩ ફાયર વાયરલેસ ઓફ�સર ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૪ લીડ�ગ ફાયરમેન ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૫ �ાઇવર કમ પપ ઓપર�ટરં  ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૬ ફાયરમેન કમ �ાઇવર ૧૨ ૩ ૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 

 

૧. ઉપરોકત જ�યાઓ માટ�ની અર� �હ�રાત �િસ�ધ થયેથી ૩૦ �દવસ �ધીમા ચીફ ઓ�ફસર�ીુ ં , ક�શોદ નગરપા�લકા, સરદારભવન, 

ચારચોક, ક�શોદ-૩૬૨૨૨૦ �.�નાગઢ ખાતે ફકત ર��ટર પો�ટ અથવા �પીડ પો�ટુ થી મોકલી આપવાની રહ�શે. અ�ય ર�તે ર� થયેલ ુ

અર� રદ પા� થશે. 

ર. અરજદાર� અર� સાથે તા�તરમા પડાવેલ પાસપોટ સાઇઝ ફોટા નગં ં� -૦૩, શાળા છોડયા� �માણપ�ું , શૈ��ણક લાયકાતની �વ-�મા�ણત 

નકલ ર� કરવાની રહ�શેુ . અનામત વગના ઉમેદવાર� �િત �ગે� સ�મ અિધકાર��ી� ુ ં � �માણપ� ર� કરવા� રહ�શેુ ું ંુ . 

૩. ઉપરોકત તમામ જ�યાઓ માટ� અર� સાથે �બન અનામત વગના અજદાર� �� .૫૦૦/- નો ડ�મા�ડ �ાફટ, ચીફ ઓ�ફસર�ી ક�શોદ 

નગરપા�લકાના નામથી મોકલવાનો રહ�શે. અ���ચત �િતુ ુ , અ���ચત જન�િત તથા શૈ��ણક પછાત વગ તથા આિથ�ક નબળા વગનાુ ુ � �  

ઉમેદવાર� કોઇ ફ� ભરવાની રહ�શે નહ�. પર� શૈ��ણક પછાત વગના ઉમેદવાર� શાં ુ � .શૈ.પ.વગ� નોન� ુ ં -��મીલીયર� �માણપ� તથા આિથ�ક ું

નબળા વગના ઉમેદવાર� �હ�રાતની તાર�ખે મા�યતા �ા�ત �માણપ� ફર�યાત ર� કરવા� રહ�શે અને અ���ચત �િત� ુ ુ ુ ું , અ���ચત ુ ુ

જન�િતના ઉમેદવારોએ �િત �માણપ� ર� કરવા� રહ�શેુ ુ ં . તેના િસવાય અનામતના લાભો મળવાપા� થશે નહ�. 

૪. અર� કવર ઉપર � જ�યા માટ� અર� કર�લ હોય તે જ�યા� નામ �પ�ટ દશાવવા� રહ�શેુ ું ં� . દા.ત. "િવભાગીય ફાયર અિધકાર� તર�ક�ની 

અર�" 

પ. વય મયાદા સરકાર�ીના િનિત િનયમ �જબની� ુ  રહ�શે તેમજ અનામત વગના ઉમેદવારોને સરકાર�ીના િનયમ �જબ �મરમા �ટછાટ � ુ ં

મળવાપા� થશે. અર� �વીકારવાની છે�લી તાર�ખે િનયત શૈ��ણક લાયકાત જ�ર� તથા વય મયાદા ધરાવતા હોવા જોઇએ� . 

૬. દર�ક જ�યા માટ� ઉમેદવાર� અલગથી અર� કરવાની રહ�શે. અરજદાર �ારા એક જ�યા માટ� બે અર� કરવામા આવે તો આખર� અર� ં

મા�ય રાખવામા આવશેં . 

૭. એક જ અર� પ�કમા એક કરતા વ� જ�યા માટ� અર� કર�લ હશે તો અર�પ�ક રદ કરવામા આવશેં ં ંુ . 

૮. અર� પ�ક ક�શોદ નગરપા�લકાની મહ�કમ શાખામાથી �બ� ં અથવા www.keshodnagarpalika.com ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે. 



૯. અ�ર� ફ�ુ , સમય મયાદા બાદ મળેલ અર�ઓ �યાને લેવામા આવશે નહ�� ં . અને આ �ગે કોઇ પ� �યવહાર કરવામા આવશે નહ�ં . 

૧૦. આ �હ�રાત તથા સમ� ભરતી ���યામા કોઇપણ કારણોસર ફરફાર કરવાની ક� સ�ણ અથવા �શતં ં� ુ � : રદ કરવાની આવ�યકતા ઉભી 

થાય તો તેમ કરવાની તથા પસદગીં  કરવી ક� ન કરવી તે �ગે નગરપા�લકાનો સ�ણ અબાિધત હકકં ુ � / અિધકાર નગરપા�લકાને રહ�શે. 

નગરપા�લકા આ બાબતે કોઇ કારણો આપવા બધાયેલ રહ�શે નહ�ં . જ�યાઓની સ�યા �દા�ત છેં . � ફરફારને પા� રહ�શે� . 

૧૧. અનામત વગના ઉમેદવાર સામા�ય � જ�યા ઉપર અર� કર� છે તો અનામતના કોઇ લાભ મળવાપા� રહ�શે નહ� અને સામા�ય વગના �

ઉમેદવાર તર�ક�ની શરતો લા� પડશેુ . 

૧ર. સરકાર�ીની િનતી અ�સાર વગુ �-(૩) સવગના કમચાર�ઓની �થમ િનમ�ક પં ં� � ુ (પાચં) વષના ફ�કસ પગારથી કરવામા આવશે� ં . વગ�-(૩) 

સવગના કમચાર�ઓનો કરાર�ય ં � � સમયગાળો �ણ થયેથી ુ � તેઓને નગરપા�લકાના �વતમાન ધારાધોરણ અ�સાર પગાર� ુ -ભ�થા 

મળવાપા� થશે. 

૧૩. મા�યતા �ા�ત અર�ઓ �જબના ઉમેદવારોની ુ શાર��રક �મતા ચકાસણી અને શાર��રક કસોટ�મા � ઉમેદવાર ઉિત�ણ થશે તેઓની જ ં

લે�ખત �પધા�મક પર��ા લેવામા આવશે અને િનમ�� ં ૂકં માટ� મા� લે�ખત પર��ાના �ણ �યાનમા લેવામા આવશેુ ં ં . 

૧૪. ભરતી �ગેની મા�હતી ક�શોદ નગરપા�લકાના નોટ�સ બોડ ઉપર તથા ક�શોદ નગરપા�લકાની વેબસાઇટ � www.keshodnagarpalika.com  

     પરથી મેળવી શકાશે. 

૧૫. �હ�રાતમા આપેલ ફોમ ન�ના�પે આપવામા આવેલ છેં ં� ુ . તેમા �બડાં ણ કરવાના જ�ર� ડોક�મે�ટની િવગત ડ�ટ�ઇલ �હ�રાતમાથી મેળવી ુ ં  

     લેવા િવનતીં . 

 
 
 

ક�શોદ ��.ુ�.ન.ં ૫૬૬/૨૦૨૧-૨૨          સ�ય સ�ચવ 

તાર�ખ : ૦૭/૦૮/૨૦૨૧        પસદગી સિમિત અને ચીફ ઓ�ફસરં  

�થળ : ક�શોદ            ક�શોદ નગરપા�લકા �.�નાગઢુ  



અર� ફોમ� િવનામ�ુય ે  

કશેોદ નગરપાિલકા,કશેોદ 

િવભાગીય ફાયર અિધકારીનુ ંઅર� ફોમ� 
 

 

 

 

�િત, 

સ�ય સિચવ�ી,  

પસંદગી સિમિત અને  

ચીફ ઓ�ફસર 

કેશોદ નગરપાિલકા 

 

િવભાગીય ફાયરની જ�યા પર િનમ�ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકનેી અર�.  

 

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

હાલનું સરનામું :-.................................................................... 

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

જ� મ તારીખ :-.................................�મર/વષ�............................ મોબાઇલ નં.......................... 

�િત:-........................... �ાિત / પેટા �ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ�િણક અને અ� ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શ�ૈિણક લાયકાત પરી�ા પાસ કયા�નું વષ� બોડ�/યુિન.નું નામ  ટકા/�ડે 

ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

� નાતક    

અનુ� નાતક    

નેશનલ ફાયર સ�વસ કોલજે 

નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર 

ઓફીસરનો કોષ� 

   

 

અનભુવઃ-  

સ�ંથાનુ ંનામ  હો�ો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વષ�  

    

    

    

 

હેવી મોટર �હીકલ �ાઇવ�ગ લાયસ�સની િવગતઃ-   

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો 



 

અર� ફીની િવગત:- �ડમા�ડ �ા�ટ ન.ં...........તા............... 

 

 

બાહંધેરી 
 આથી હંુ .................................... ગામ...................... તાલુકો................. ��લો............. 

ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ�મ �ણ મજુબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો�ત માિહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       

 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 

િબડાણની િવગતઃ-  

(૧) શાળા છો�યાનું �માણપ�  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માક�શીટ  

(૩) �નાતકની માક�શીટ  

(૪) ડી�ી �માણપ�ની નકલ.  

(૫) નેશનલ ફાયર સ�વસ કોલેજ નાગપુરનો ડીવીઝનલ ફાયર ઓફીસરનો કોષ�નંુ �માણપ�  

(૬) �િતનો દાખલો  

(૭) �ાઇવ�ગ લાયસ�સની નકલ. 

(૮) અનુભવના �માણપ�ો 
 



અર� ફોમ� િવનામ�ુય ે

કશેોદ નગરપાિલકા,કશેોદ 

�ટશેન ફાયર ઓફીસરનુ ંઅર� ફોમ� 
 

 

 

 

�િત, 

સ�ય સિચવ�ી,  

પસંદગી સિમિત અને  

ચીફ ઓ�ફસર 

કેશોદ નગરપાિલકા 

 

�ટેશન ફાયર ઓફીસરની જ�યા પર િનમ�ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર�.  

 

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

હાલનું સરનામું :-.................................................................... 

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

જ� મ તારીખ :-.................................�મર/વષ�............................ મોબાઇલ નં.......................... 

�િત:-........................... �ાિત / પેટા �ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ�િણક અને અ� ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શ�ૈિણક લાયકાત પરી�ા પાસ કયા�નું વષ� બોડ�/યુિન.નું નામ  ટકા/�ડે 

ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

� નાતક    

અનુ� નાતક     

નેશનલ ફાયર સ�વસ કોલજે નાગપુરનો �ટેશન 

ઓફીસર અને ઇ����ટરનો કોષ� અથવા નેશનલ ફાયર 

એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર 

સ�વસ કોલજે નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોષ�  

   

 

અનભુવઃ-  

સ�ંથાનુ ંનામ  હો�ો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વષ�  

    

    

    

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો 



 

હેવી મોટર �હીકલ �ાઇવ�ગ લાયસ�સની િવગતઃ-   

 

અર� ફીની િવગત:- �ડમા�ડ �ા�ટ ન.ં............તા............... 

 

 

બાહંધેરી 
 આથી હંુ .................................... ગામ...................... તાલુકો................. ��લો............. 

ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ�મ �ણ મજુબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો�ત માિહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       

 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 

િબડાણની િવગતઃ-  

(૧) શાળા છો�યાનું �માણપ�  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માક�શીટ  

(૩) �નાતકની માક�શીટ  

(૪) ડી�ી �માણપ�ની નકલ.  

(૫) નેશનલ ફાયર સ�વસ કોલેજ નાગપુરનો �ટેશન ઓફીસર અને ઇ����ટરનો કોષ� અથવા નેશનલ ફાયર 

એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા નેશનલ ફાયર સ�વસ કોલજે નાગપુરનો સબ ફાયર ઓફીસર કોષ�નું �માણપ�  

(૬) �િતનો દાખલો  

(૭) �ાઇવ�ગ લાયસ�સની નકલ. 

(૮) અનુભવના �માણપ�ો 



અર� ફોમ� િવનામ�ુય ે

કશેોદ નગરપાિલકા,કશેોદ 

ફાયર વાયરલસે ઓફીસરનુ ંઅર� ફોમ� 
 

 

 

 

�િત, 

સ�ય સિચવ�ી,  

પસંદગી સિમિત અને  

ચીફ ઓ�ફસર 

કેશોદ નગરપાિલકા 

 

ફાયર વાયરલસે ઓફીસરની જ�યા પર િનમ�ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર�.  

 

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

હાલનું સરનામું :-.................................................................... 

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

જ� મ તારીખ :-.................................�મર/વષ�............................ મોબાઇલ નં.......................... 

�િત:-........................... �ાિત / પેટા �ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ�િણક અને અ� ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શ�ૈિણક લાયકાત પરી�ા પાસ કયા�નું વષ� બોડ�/યુિન.નું નામ  ટકા/�ડે 

ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

� નાતક    

અનુ� નાતક     

ઇલે��ોનીક એ�ડ કો�યુનીકશેન એ��નીયર�ગ/ 

ઇલે��ોનીક એ��નીયર�ગ વીથ રેડીયો કો�યુનીકેશન 

ડી�લોમા/ડી�ી  

   

 

અનભુવઃ-  

સ�ંથાનુ ંનામ  હો�ો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વષ�  

    

    

    

 

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો 



લાઇટ મોટર �હીકલ �ાઇવ�ગ લાયસ�સની િવગતઃ-   

 

અર� ફીની િવગત:- �ડમા�ડ �ા�ટ ન.ં............તા................ 

 

 

બાહંધેરી 
 આથી હંુ .................................... ગામ...................... તાલુકો................. ��લો............. 

ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ�મ �ણ મજુબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો�ત માિહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       

 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 

િબડાણની િવગતઃ-  

(૧) શાળા છો�યાનું �માણપ�  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માક�શીટ  

(૩) �નાતકની માક�શીટ  

(૪) ડી�ી �માણપ�ની નકલ.  

(૫) ઇલે��ોનીક એ�ડ કો�યુનીકેશન એ��નીયર�ગ/ ઇલે��ોનીક એ��નીયર�ગ વીથ રેડીયો કો�યુનીકેશન ડી�લોમા/ડી�ી 

નું �માણપ� 

(૬) �િતનો દાખલો  

(૭) �ાઇવ�ગ લાયસ�સની નકલ. 

(૮) અનુભવના �માણપ�ો 



અર� ફોમ� િવનામ�ુય ે

કશેોદ નગરપાિલકા,કશેોદ 

લીડ�ગ ફાયરમનેનુ ંઅર� ફોમ� 
 

 

 

 

�િત, 

સ�ય સિચવ�ી,  

પસંદગી સિમિત અને  

ચીફ ઓ�ફસર 

કેશોદ નગરપાિલકા 

 

લીડ�ગ ફાયરમેનની જ�યા પર િનમ�ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકનેી અર�.  

 

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

હાલનું સરનામું :-.................................................................... 

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

જ� મ તારીખ :-.................................�મર/વષ�............................ મોબાઇલ નં.......................... 

�િત:-........................... �ાિત / પેટા �ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ�િણક અને અ� ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શ�ૈિણક લાયકાત પરી�ા પાસ કયા�નું વષ� બોડ�/યુિન.નું નામ  ટકા/�ડે 

ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

� નાતક    

અનુ� નાતક     

નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા 

ગુજરાત સરકાર મા�ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન 

/ ફાયર ટેકનોલો� અને ઇ�ડ��ીયલ મેનેજમે�ટ  

અથવા સમક� કોષ� સરકાર મા�ય સં�થામાંથી 

GCVT/NCVT પાસ 

   

અનભુવઃ-  

સ�ંથાનુ ંનામ  હો�ો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વષ�  

    

    

    

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો 



 

હેવી / લાઇટ મોટર �હીકલ �ાઇવ�ગ લાયસ�સની િવગતઃ-   

 

અર� ફીની િવગત:- �ડમા�ડ �ા�ટ ન.ં............તા................ 

 

 

બાહંધેરી 
 આથી હંુ .................................... ગામ...................... તાલુકો................. ��લો............. 

ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ�મ �ણ મજુબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો�ત માિહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       

 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 

િબડાણની િવગતઃ-  

(૧) શાળા છો�યાનું �માણપ�  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માક�શીટ  

(૩) �નાતકની માક�શીટ  

(૪) ડી�ી �માણપ�ની નકલ.  

(૫) નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા�ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 

ટેકનોલો� અને ઇ�ડ��ીયલ મેનેજમે�ટ અથવા સમક� કોષ�નું �માણપ�  

(૬) �િતનો દાખલો  

(૭) �ાઇવ�ગ લાયસ�સની નકલ. 

(૮) અનુભવના �માણપ�ો 



અર� ફોમ� િવનામ�ુય ે

કશેોદ નગરપાિલકા,કશેોદ 

�ાઇવર કમ પપં ઓપરેટરનુ ંઅર� ફોમ� 
 

 

 

 

�િત, 

સ�ય સિચવ�ી,  

પસંદગી સિમિત અને  

ચીફ ઓ�ફસર 

કેશોદ નગરપાિલકા 

 

�ાઇવર કમ પપં ઓપરેટરની જ�યા પર િનમ�ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર�.  

 

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

હાલનું સરનામું :-.................................................................... 

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

જ� મ તારીખ :-.................................�મર/વષ�............................ મોબાઇલ નં.......................... 

�િત:-........................... �ાિત / પેટા �ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ�િણક અને અ� ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શ�ૈિણક લાયકાત પરી�ા પાસ કયા�નું વષ� બોડ�/યુિન.નું નામ  ટકા/�ડે 

ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

� નાતક    

અનુ� નાતક     

નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા 

ગુજરાત સરકાર મા�ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન 

/ ફાયર ટેકનોલો� અને ઇ�ડ��ીયલ મેનેજમે�ટ  

અથવા સમક� કોષ� સરકાર મા�ય સં�થામાંથી 

GCVT/NCVT પાસ  

   

અનભુવઃ-  

સ�ંથાનુ ંનામ  હો�ો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વષ�  

    

    

    

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો 



 

હેવી મોટર �હીકલ �ાઇવ�ગ લાયસ�સની િવગતઃ-   

 

અર� ફીની િવગત:- �ડમા�ડ �ા�ટ ન.ં............તા................ 

 

 

બાહંધેરી 
 આથી હંુ .................................... ગામ...................... તાલુકો................. ��લો............. 

ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ�મ �ણ મજુબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો�ત માિહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       

 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 

િબડાણની િવગતઃ-  

(૧) શાળા છો�યાનું �માણપ�  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માક�શીટ  

(૩) �નાતકની માક�શીટ  

(૪) ડી�ી �માણપ�ની નકલ.  

(૫) નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા�ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 

ટેકનોલો� અને ઇ�ડ��ીયલ મેનેજમે�ટ અથવા સમક� કોષ�નું �માણપ�  

(૬) �િતનો દાખલો  

(૭) �ાઇવ�ગ લાયસ�સની નકલ. 

(૮) અનુભવના �માણપ�ો 



અર� ફોમ� િવનામ�ુય ે

કશેોદ નગરપાિલકા,કશેોદ 

ફાયરમને કમ �ાઇવરનુ ંઅર� ફોમ� 
 

 

 

 

�િત, 

સ�ય સિચવ�ી,  

પસંદગી સિમિત અને  

ચીફ ઓ�ફસર 

કેશોદ નગરપાિલકા 

 

ફાયર મેન કમ �ાઇવરની જ�યા પર િનમ�ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર�.  

 

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

હાલનું સરનામું :-.................................................................... 

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

જ� મ તારીખ :-.................................�મર/વષ�............................ મોબાઇલ નં.......................... 

�િત:-........................... �ાિત / પેટા �ાિત :-..................................... કેટેગરી....................... 

મારી શૈ�િણક અને અ� ય લાયકાત નીચે મજુબ છે.  

શ�ૈિણક લાયકાત પરી�ા પાસ કયા�નું વષ� બોડ�/યુિન.નું નામ  ટકા/�ડે 

ધોરણ - ૧ર (એચ.એસ.સી.)    

� નાતક    

અનુ� નાતક     

નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા 

ગુજરાત સરકાર મા�ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન 

/ ફાયર ટેકનોલો� અને ઇ�ડ��ીયલ મેનેજમે�ટ  

અથવા સમક� કોષ� સરકાર મા�ય સં�થામાંથી 

GCVT/NCVT પાસ  

   

અનભુવઃ-  

સ�ંથાનુ ંનામ  હો�ો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વષ�  

    

    

    

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો 



 

હેવી/લાઇટ મોટર �હીકલ �ાઇવ�ગ લાયસ�સની િવગતઃ-   

 

અર� ફીની િવગત:- �ડમા�ડ �ા�ટ ન.ં...........તા............... 

 

 

બાહંધેરી 
 આથી હંુ .................................... ગામ...................... તાલુકો................. ��લો............. 

ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ�મ �ણ મજુબ સાચી અને ખરી છે ઉપરો�ત માિહતી જો 

ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       

 તારીખ.:-           ઉમદેવારની સહી 
 

િબડાણની િવગતઃ-  

(૧) શાળા છો�યાનું �માણપ�  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માક�શીટ  

(૩) �નાતકની માક�શીટ  

(૪) ડી�ી �માણપ�ની નકલ.  

(૫) નેશનલ ફાયર એકેડમી(AIILSG) વડોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર મા�ય આઇ.ટી.આઇ.માંથી ફાયરમેન / ફાયર 

ટેકનોલો� અને ઇ�ડ��ીયલ મેનેજમે�ટ  અથવા સમક� કોષ�નું �માણપ�  

(૬) �િતનો દાખલો  

(૭) �ાઇવ�ગ લાયસ�સની નકલ. 

(૮) અનુભવના �માણપ�ો 

 

 


