પરીશિષ્ટ -૧

રાજ્ય સરકાર દ્વરા મંજુર કરે લ જુદા જુદા ૦૮ સંવર્ગ ની જગ્યા માટે ભરતી-બઢતી ના શનયમો મા પ્રાદે શિક કશમશ્નરશ્રીઓના સ ૂચનો મુજબ સુધારા પત્રક
જગ્યા નુ નામ

શવભાર્ીય ફાયર

સ્ટે િન ફાયર

અશધકારી

ઓફફસર

વર્ગ
વય મયાગદા

૨

ફાયર વાયરલેસ ઓફીસર

ભરતીથી
િૈક્ષણિક

લાયકાત

ડ્રાઈવર કમ પંપ

ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર

ઓપરે ટર

૩

૩

૩

૩

૩

૪૫ વર્ષ થી વધુ નહી

૩૫ વર્ષ થી વધુ નહી

૩૫ વર્ષ થી વધુ

૩૫ વર્ષ થી વધુ નહી

૩૫ વર્ષ થી વધુ નહી

૩૫ વર્ષ થી વધુ નહી

(નગરપાલિકાઓમા ફરજ

(નગરપાલિકાઓમા

નહી(નગરપાલિકાઓમા ફરજ

(નગરપાલિકાઓમા

(નગરપાલિકાઓમા ફરજ

(નગરપાલિકાઓમા

બજાવતા કમષચારીને

ફરજ બજાવતા

બજાવતા કમષચારીને િાગુ પડશે

ફરજ બજાવતા

બજાવતા કમષચારીને

ફરજ બજાવતા

િાગુ પડશે નહહ)

કમષચારીને િાગુ

નહહ)

કમષચારીને િાગુ પડશે

િાગુ પડશે નહહ)

કમષચારીને િાગુ પડશે

પડશે નહહ)

સીધી

લીડીંર્ ફાયરમેન

નહહ)

નહહ)

૧)માન્ય યુનનવર્સીટી ના

૧)માન્ય યુનનવર્સીટી

૧)ઈિેક્ટ્રીક એન્ડ કોમ્યુનનકેશન

૧)ર્સીધી ભરતી થી

૧)ર્સીધી ભરતી થી

)ર્સીધી ભરતી થી

સ્નાતક

ના સ્નાતક

એન્ીનનયરીંગ/ટેિીકોમ્યુનનકે શન

પર્સાંદગી મા નનમણુક

પર્સાંદગી મા નનમણુક

પર્સાંદગી મા નનમણુક

૨)ર્સી.ર્સી.ર્સી. પરીક્ષા

૨)ર્સી.ર્સી.ર્સી. પહરક્ષા

એન્ીનનયરીંગ/ઈિેક્ટ્રોનનક

થવા માટે ઉચ્ચતર

થવા માટે ઉચ્ચતર

થવા માટે ઉચ્ચતર

પાર્સ અથવા ર્સા.વ.નવ.નાાં

પાર્સ અથવા

એન્ીનનયરીંગ વીથ રે હડયો

માધ્યનમક પ્રમાણપ્રત્ર

માધ્યનમક પ્રમાણપ્રત્ર

માધ્યનમક પ્રમાણપ્રત્ર

ઠરાવ ક્રમાાંક-પરચ-

ર્સા.વ.નવ.નાાં ઠરાવ

કોમ્યુનનકેશનમા ડીપ્િોમાાં

પરીક્ષા

પરીક્ષા

પરીક્ષા

૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક

ક્રમાાંક-પરચ-

અથવા ડીગ્રી એન્ીનનયરીંગ

એચ,એર્સ.ર્સી(ધોરણ-

એચ,એર્સ.ર્સી(ધોરણ-

એચ,એર્સ.ર્સી(ધોરણ-

તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬

૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક

૨) ર્સી.ર્સી.ર્સી.પરીક્ષા પાર્સ

૧૦)અથવા તેને ર્સમક્ષ

૧૦)અથવા તેને ર્સમક્ષ

૧૦)અથવા તેને ર્સમક્ષ

મુજબ નનમણુક પછી રજુ

તા.૩૦/૯/૨૦૦૬

ર્સરકારે માન્ય કરે િ

ર્સરકારે માન્ય કરે િ

ર્સરકારે માન્ય કરે િ

કરવાનુ ાં

મુજબ નનમણુક પછી

શૈક્ષલણક િાયકાત

શૈક્ષલણક િાયકાત

શૈક્ષલણક િાયકાત

રહેશે.(નગરપાલિકાઓમાાં

રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

ધરાવતા હોવા જોઈએ

ધરાવતા હોવા જોઈએ

ધરાવતા હોવા જોઈએ

ફરજ બજાવતા

.(નગરપાલિકાઓમાાં

૨)નેશનિ ફાયર

કમષચારીને િાગુ પડશે
નહહ)

ફરજ બજાવતા

કમષચારીને િાગુ પડશે
નહહ)

૨)નેશનિ ફાયર

૨) ૨)નેશનિ ફાયર

એકડમી(AIILSG),વડોદરા

એકડમી(AIILSG),વડોદરા

એકડમી(AIILSG),વડોદરા

અથવા ગુજરાત ર્સરકાર

અથવા ગુજરાત ર્સરકાર

અથવા ગુજરાત ર્સરકાર

માન્ય આઈ.ટી.આઈ

માન્ય આઈ.ટી.આઈ

માન્ય આઈ.ટી.આઈ

માન્ય ફાયરમેન/ફાયર

માન્ય ફાયરમેન/ફાયર

માન્ય ફાયરમેન/ફાયર

ટેકનોિોી અને

ટેકનોિોી અને

ટેકનોિોી અને

ઇન્ડસ્રીઝરીયિ

ઇન્ડસ્રીઝરીયિ

ઇન્ડસ્રીઝરીયિ

મેનેજમેન્ટ અથવા

મેનેજમેન્ટ અથવા

મેનેજમેન્ટ અથવા

ર્સમકક્ષ કોર્ષ ર્સરકાર

ર્સમકક્ષ કોર્ષ ર્સરકાર

ર્સમકક્ષ કોર્ષ ર્સરકાર

માન્ય ર્સાંસ્થા માાંથી

માન્ય ર્સાંસ્થા માાંથી

માન્ય ર્સાંસ્થા માાંથી

GCVT/NCVT પાર્સ હોવા

GCVT/NCVT પાર્સ હોવા

GCVT/NCVT પાર્સ હોવા

જોઈએ.

જોઈએ.

જોઈએ.

૩)િાઈટ (હળવા) મોટર
વ્હીકિ િાયર્સન્ર્સ
ધરાવતા હોવા જોઈએ
૪)સ્સ્વનમિંગ ની જાણકારી
જરુ રી છે .

ટેકનીકલ
લાયકાત

૧)નેશનિ ફાયરર્સનવિર્સ

૧)નેશનિ ફાયર

૧)િાઈટ મોટર વ્હીકિ

૧)નેશનિ ફાયર

૧)હેવી મોટર વ્હીકિ

૧)િાઈટ (હળવી)મોટર

કોિેજ નાગપુર નો

ર્સનવિર્સ કોિેજ

ચિાવવાનુ ાં વેિીડ િાયર્સન્ર્સ

એકડમી(AIILSG),વડોદરા

િાયર્સન્ર્સ હોવુાં ફરજજયાત

વ્હીકિ િાયર્સન્ર્સ

હડનવઝનિ ફાયર

નાગપુર સ્ટેશન

ધરાવતા હોવો જોઈએ

અથવા ગુજરાત ર્સરકાર

હોવુાં જોઈએ.

ફરજજયાત હોવુાં જોઈએ

ઓહફર્સર નો કોર્ષ પાર્સ

ઓહફર્સર નો અને

માન્ય આઈ.ટી.આઈ

૨)સ્વીમીંગ ની જાણકારી

૨)સ્વીમીંગ ની જાણકારી

૨)હેવી મોટર વ્હીકિ

ઈન્સ્રકચરનો કોર્ષ

માન્ય ફાયરમેન/ફાયર

જરુ રી છે .

જરુ રી છે .

ચિાવવાનુ ાં વેિીડ

પાર્સ ને પ્રથમ

ટેકનોિોી અને

નગરપાલિકાઓમાાં ફરજ

િાયર્સન્ર્સ ધરાવતો હોવો

પર્સાંદગી અથવા

ઇન્ડસ્રીઝરીયિ

જોઈએ

નેશનિ ફાયર

મેનેજમેન્ટ અથવા

એકે ડમી (AIILSG)

ર્સમકક્ષ કોર્ષ ર્સરકાર

વડોદર અથવા

માન્ય ર્સાંસ્થા માાંથી પાર્સ

નેશનિ ફાયર ર્સનવિર્સ

હોવા જોઈએ.

કોિેજ નાગપુરથી

૨)હેવી/િાઈટ મોટર

ર્સબ ફાયર ઓહફર્સર

વ્હીકિ ચિાવવાનુ ાં

નો કોર્ષ પાર્સ

વેિીડ િાઈર્સન્ર્સ

૨)હેવી મોટર વ્હીકિ

ધરાવતા હોવા જોઈએ.

ચિાવવાનુ ાં િાયર્સન્ર્સ
ધરાવતા જોઈએ.

બજાવતા કમષચારીને િાગુ
પડશે નહહ)

િારીફરક
ક્ષમતા

૧)શારીહરક રીતે

૧)શારીહરક રીતે

૧)શારીહરક રીતે તાંદુરસ્ત

૨)િાિ,િીિા કિર

જોઈએ

૨)િાિ,િીિા કિર ના

તાંદુરસ્ત હોવા જોઈએ
ના તફાવત જાણી

શકતા હોવા જોઈએ.
૩)ઉંચાઈ:-પુરુર્
માટે:-તમામ

ઉમેદવારો-૧૬૫ ર્સે.મી
અને અનુસલુ ચત જન
જાતી માટે -૧૬૨

ર્સે.મી મહહિા માટે-

તાંદુરસ્ત હોવા

૨)િાિ,િીિા કિર
ના તફાવત જાણી

શકતા હોવા જોઈએ.
૩)ઉંચાઈ:-પુરુર્
માટે:-તમામ

ઉમેદવારો-૧૬૫
ર્સે.મી અને

અનુસલુ ચત જન

હોવા જોઈએ
તફાવત જાણી શકતા હોવા
જોઈએ.

૩)ઉંચાઈ:-પુરુર્ માટે:તમામ ઉમેદવારો-૧૬૫

ર્સે.મી અને અનુસલુ ચત જન
જાતી ઉમેદવાર માટે -

૧૬૨ ર્સે.મી મહહિા માટે તમામ ઉમેદવાર-૧૫૮
ર્સે.મી

૧૫૮ ર્સે.મી

જાતી ઉમેદવાર માટે

અનુસલુ ચત જન જાતી

માટે -૧૫૬ ર્સે.મી

માટે-૧૫૮ ર્સે.મી

ર્સે.મી

અનુસલુ ચત જન જાતી
૪)વજન પ ૃરુ ર્ો માટે૫૦ કી.ગ્રા

િઘુતમ મહહિા માટે
૪૦ હકગ્રા

૫)છાતી:-ર્સામાન્ય-૮૧
ર્સેમી.

ફૂિાયેિી-૮૬ ર્સે.મી
(ફક્ટ્ત પુરુર્ માટે)

-૧૬૨ ર્સે.મી મહહિા

ઉમેદવાર માટે -૧૫૬

અનુસલુ ચત જન

૪)વજન પરૃ ુ ર્ો માટે-૫૦

જાતીઉમેદવાર માટે
-૧૫૬ ર્સે.મી

૪)વજન પ ૃરુ ર્ો
માટે-૫૦ કી.ગ્રા

િઘુતમ મહહિા માટે
૪૦ હકગ્રા

૫)છાતી:-ર્સામાન્ય૮૧ ર્સેમી.

ફૂિાયેિી-૮૬ ર્સે.મી
(ફક્ટ્ત પુરુર્ માટે)

કી.ગ્રા
િઘુતમ મહહિા માટે ૪૦
હકગ્રા િઘુતમ
૫)છાતી:-ર્સામાન્ય-૮૧
ર્સેમી.
ફૂિાયેિી-૮૬ ર્સે.મી (ફક્ટ્ત
પુરુર્ માટે)

૧)શારીહરક રીતે

૧)શારીહરક રીતે

૧)શારીહરક રીતે

જોઈએ

૨)િાિ,િીિા કિર ના

૨)િાિ,િીિા કિર

તાંદુરસ્ત હોવા

૨)િાિ,િીિા કિર
ના તફાવત જાણી
શકતા હોવા
જોઈએ.

૩)ઉંચાઈ:-પુરુર્
માટે:-તમામ

ઉમેદવારો-૧૬૫
ર્સે.મી અને

અનુસલુ ચત જન
જાતી ઉમેદવાર

માટે -૧૬૨ ર્સે.મી

મહહિા માટે-૧૫૮
ર્સે.મી

અનુસલુ ચત જન
જાતી ઉમેદવાર

માટે -૧૫૬ ર્સે.મી
૪)વજન પ ૃરુ ર્ો
માટે-60 કી.ગ્રા

િઘુતમ મહહિા
માટે ૪૦ હકગ્રા

૫)છાતી:-ર્સામાન્ય૮૧ ર્સેમી.

ફૂિાયેિી-૮૬ ર્સે.મી
(ફક્ટ્ત પુરુર્ માટે)

તાંદુરસ્ત હોવા જોઈએ
તફાવત જાણી શકતા
હોવા જોઈએ.

૩)ઉંચાઈ:-પુરુર્ માટે:-

તમામ ઉમેદવારો-૧૬૫
ર્સે.મી અને અનુસલુ ચત
જન જાતી ઉમેદવાર
માટે -૧૬૨ ર્સે.મી

મહહિા માટે-૧૫૮ ર્સે.મી
અનુસલુ ચત જન જાતી
ઉમેદવાર માટે -૧૫૬
ર્સે.મી

૪)વજન પ ૃરુ ર્ો માટે-60
કી.ગ્રા

િઘુતમ મહહિા માટે
૪૦ હકગ્રા

૫)છાતી:-ર્સામાન્ય-૮૧
ર્સેમી.

ફૂિાયેિી-૮૬ ર્સે.મી
(ફક્ટ્ત પુરુર્ માટે)

તાંદુરસ્ત હોવા જોઈએ
ના તફાવત જાણી

શકતા હોવા જોઈએ.
૩)ઉંચાઈ:-પુરુર્
માટે:-તમામ

ઉમેદવારો-૧૬૫ ર્સે.મી
અને અનુસલુ ચત જન
જાતી ઉમેદવાર માટે
-૧૬૨ ર્સે.મી મહહિા
માટે-૧૫૮ ર્સે.મી

અનુસલુ ચત જન જાતી
ઉમેદવાર માટે -૧૫૬
ર્સે.મી

૪)વજન પ ૃરુ ર્ો માટે60 કી.ગ્રા

િઘુતમ મહહિા માટે
૪૦ હકગ્રા

૫)છાતી:-ર્સામાન્ય-૮૧
ર્સેમી.

ફૂિાયેિી-૮૬ ર્સે.મી
(ફક્ટ્ત પુરુર્ માટે)

િારીફરક કસોટી ૧) ૪૦૦ મીટર ની

ુ વ
અનભ

૧)હોઝ પાઈપ

૧)હોઝ પાઈપ

૧)હોઝ પાઈપ

૧)હોઝ પાઈપ

ર્સામાન્ય દોડ -૧૫૦

ર્સાથેની/ઉચકીને ૫૦

ર્સાથેની/ઉચકીને ૫૦

ર્સાથેની/ઉચકીને ૫૦

ર્સાથેની/ઉચકીને ૫૦

ર્સેકેંડ મા પ ૂણષ કરવાની

મીટર દોડ ૧૫ ર્સેકેન્ડ

મીટર દોડ ૧૫ ર્સેકેન્ડ

મીટર દોડ ૧૫ ર્સેકેન્ડ મા

મીટર દોડ ૧૫ ર્સેકેન્ડ

રહેશે.

મા પ ૂણષ કરવાની

મા પ ૂણષ કરવાની

પ ૂણષ કરવાની રહેશે.

મા પ ૂણષ કરવાની

૨)તરણ ૧૦૦ નમટર

રહેશે.

રહેશે.

૨) ) ૪૦૦ મીટર ની

રહેશે.

૩૦૦ ર્સેકેન્ડમા પ ૂણષ

૨) ) ૪૦૦ મીટર ની

૨) ) ૪૦૦ મીટર ની

ર્સામાન્ય દોડ -૧૫૦ ર્સેકેંડ

૨) ) ૪૦૦ મીટર ની

કરવાની રહેશે,.

ર્સામાન્ય દોડ -૧૫૦

ર્સામાન્ય દોડ -૧૫૦

મા પ ૂણષ કરવાની રહેશે.

ર્સામાન્ય દોડ -૧૫૦

ર્સેકેંડ મા પ ૂણષ

ર્સેકેંડ મા પ ૂણષ કરવાની

૩)રસ્ર્સો પકડીને ઉપર

ર્સેકેંડ મા પ ૂણષ

કરવાની રહેશે.

રહેશે.

ચઢવાનુ-૦૫
ાં
મીટર

કરવાની રહેશે.

૩)રસ્ર્સો પકડીને

૩)રસ્ર્સો પકડીને ઉપર

૪)િાાંબી કુ દ -૩.૦૦

૩)રસ્ર્સો પકડીને

ઉપર ચઢવાનુ-૦૫
ાં

ચઢવાનુ-૦૫
ાં
મીટર

મીટર

ઉપર ચઢવાનુ-૦૫
ાં

મીટર

૪)િાાંબી કુ દ -૩.૦૦

૫)ઊંચી કુ ળ -૧.૦૦

મીટર

૪)િાાંબી કુ દ -૩.૦૦

મીટર

મીટર

૪)િાાંબી કુ દ -૩.૦૦

મીટર

૫)ઊંચી કુ ળ -૧.૦૦

૬)તરણ ૧૦૦ મીટર

મીટર

૫)ઊંચી કુ ળ -૧.૦૦

મીટર

૩૦૦ ર્સેકેન્ડ મા પ ૂણષ

૫)ઊંચી કુ ળ -૧.૦૦

મીટર

૬)તરણ ૧૦૦ મીટર

કરવાની રહેશે.

મીટર

૬)તરણ ૧૦૦ મીટર

૩૦૦ ર્સેકેન્ડ મા પ ૂણષ

૬)તરણ ૧૦૦ મીટર

૩૦૦ ર્સેકેન્ડ મા પ ૂણષ

કરવાની રહેશે.

૩૦૦ ર્સેકેન્ડ મા પ ૂણષ

કરવાની રહેશે.

કરવાની રહેશે.

ફાયર ર્સેવાઓમાાં ફાયર

ફાયર ર્સેવાઓમાાં ર્સબ

ર્સરકારી કે અધષર્સરકારીકે

ર્સરકારી કે

ફાયર ર્સેવામાાં અથવા

ફાયર ર્સેવાઓમાાં

ઓહફર્સર/સ્ટે શન

ઓહફર્સર અથવા

ખાનગી ર્સાંસ્થામાાં વાયરિેર્સ

અધષર્સરકારી અથવા

ડ્રાઈવર કમ પાંપ

ફાયરમેન અથવા

ઓહફર્સર/ર્સબ-ઓફીર્સર

ર્સમકક્ષ જગ્યા ઉપર

ટેિીકોમ્યુનનકેશન ઈક્ટ્વીપમેન્ટ

ખાનગી ફાયર ર્સેવામાાં

ઓપરે ટરની કામગીરી નો

ર્સમકક્ષ ઉપર કુ િ

અથવા ર્સમકક્ષ જગ્યા

કુ િ નોકરી ના ત્રણ

,મોબાઈિ ટાવરના િગતા

ફાયરમેન અથવા

એક વર્ષ નો અનુભવ

નોકરી નો કુ િ એક

ઉપર કુ િ નોકરી ના

વર્ષ નો અનુભવ

કામનો ત્રણ વર્ષ નો અનુભવ

ર્સમકક્ષ જગ્યા ઉપર

અથવા અન્ય જગ્યાએ

વર્ષ નો અનુભવ

ચાર વર્ષ નો અનુભવ

ધરાવતા હોવા

કુ િ નોકરી ના પાાંચ

હેવી મોટર વાહન

ધરાવતા હોવા

ધરાવતા હોવા જોઈએ.

જોઈએ.

વર્ષ નો અનુભવ

ચિાવાવનો બે વર્ષ નો

જોઈએ.

ધરાવતા હોવા જોઈએ

અનુભવ ધરાવતા હોવા
જોઈએ.

બઢતી ની
લાયકાત

નગરપાિીકા ખાતે

નગરપાલિકા

નગરપાલિકા ખાતે ફાયર

નગરપાલિકા ખાતે

નગરપાલિકા ખાતે

નગરપાલિકા ખાતે ફાયર શાખા મા

ફાયર શાખા મા

ખાતે ફાયર શાખા

શાખા મા નોકરી ના કુ િ ચાર

ફાયર શાખા મા

ફાયર શાખા મા

ફાયરમેન/ખાિર્સી/ક્ટ્િીનર/મજુ ર/માશષિ

નોકરીના કુ િ ચાર

મા નોકરી નાાં કુ િ

વર્ષ થી ઓછી ન હોય તેમજ

ફાયરમેન અથવા

ફાયરમેન અથવા

અથવા તેની ર્સમકક્ષ જગ્યા ઉપર

વર્ષ થી ઓછી ન

ચાર વર્ષ થી

વાયરિેર્સ ,ટેિીકોમ્યુનનકેશન

તેની ર્સમકક્ષ જગ્યા

તેની ર્સમકક્ષ જગ્યા

નોકરીના કુ િ બે વર્ષથી ઓછો ન હોય

હોય તેવો અનુભવ

ઓછી ન હોય

ઈક્ટ્વીપમેન્ટ,મોબઈિ ટાવર

ઉપર નોકરીના કુ િ

ઉપર નોકરીના કુ િ

તેવા અનુભવ ધરાવતા અને િાઈટ

ધરાવતા અને

તેવો અનુભવ

ના િગતા કામનો અનુભવ

પાાંચ વર્ષ થી

પાાંચ વર્ષ થી ઓછો

(હળવા)/હેવી મોટર વ્હીકિ િાયર્સન્ર્સ

હડનવઝનિ ઓહફર્સર

ધરાવતા અને

ધરાવતા હોય તેવા કમષચારીને

ઓછો ન હોય તેવો

ન હોય તેવો

ધરાવતાકમષચારીને બઢતી

કોર્ષ,NFSC

નેશનિ ફાયર

બઢતીથી ૧૦૦% જગ્યા

અનુભવ ધરવાતા

અનુભવ ધરવાતા

% જગ્યા ભરવામાાં આવશે.

નાગપુરથી પાર્સ

એકે ડમી (AIILSG)

ભરવામાાં આવશે.

કમષચારીને બઢતી

અને હેવી મોટર

કરે િ હોય તેવા

વડોદરા અથવા

થી ૧૦૦% જગ્યા

વ્હીકિ િાયર્સન્ર્સ

કમષચારીને બઢતી

નેશનિ ફાયર

ભરવામાાં આવશે.

ધરાવતા

થી ૧૦૦% જગ્યા

ર્સનવિર્સ કોિેજ

કમષચારીને બઢતી

ભરવામાાં આવશે.

નાગપુર થી ર્સબ

થી૧૦૦% જગ્યા

ફાયર કોર્ષ પાર્સ

ભરવામાાં આવશે.

કરે િ હોય તેવા
કમષચારી ને
બઢતી થી ૧૦૦%
જગ્યા ભરવામાાં
આવશે.

