ુ નગરપાલિકા, તા.ભજ
ુ . જી.કચ્છ
ભજ

જાહેરાત
ભુજ નગરપાલિકામાાં અગ્નનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ વવભાગ,
સલચવાિય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક:અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેિ જનયાઓ માટે િાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટેની શૈક્ષલણક િાયકાત અને શાદરરીક
યોનયતાના ધોરણો આ સાથે સામેિ છે . જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે.વધુ વવગત માટે નગરપાલિકા
કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશે.
અ.નાં.

૧

જનયાનુ ાં

જનયાની

નામ

સાંખ્યા

વવભાગી

૧

વગમ

િાયકાત, અનુભવ તથા
વયમયામદા

૨

ય ફાયર

કેટેગરી મુજબ ભરવાની થતી જનયાઓ

શૈક્ષલણક િાયકાત, ટેક્નીકિ

(૧) શૈક્ષલિક િાયકાત :(I)માન્ય યુવનવસીટીના સ્નાતક

લબન

આ.ન.વ.

સા.શૈ.પ.વ.

અનામ

અનુ.

અનુ.

જાવત.

જન.

ત

કુ િ

જાવત.

પુ

સ્ત્રી

પુ

સ્ત્રી

પુ.

સ્ત્રી

પુ.

સ્ત્રી

પુ.

સ્ત્રી

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૧

(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ

અવધકારી

(૨) ટેકનીકિ િાયકાત
(I) નેશનિ ફાયર સવવિસ કોિેજ,
નાગપુરનો દિવવઝનિ ફાયર
ઓદફસરનો કોર્મ પાસ
(II) હેવી મોટર વ્હીકિ ચિાવવાનુાં
વેિીિ િાયસન્સ ધરાવતા હોવા
જોઇએ.
(૩) અનુભવ:ફાયર સેવાઓમાાં ફાયર
ઓદફસર/સ્ટેશન ઓદફસર/સબઓદફસર અથવા સમકક્ષ જગા ઉપર
સળાંગ નોકરીનો ચાર વર્મનો અનુભવ
ધરાવતા હોવા જોઈએ.
(૪) વયમયાાદા :- ૪૦ વર્મથી વધુ
નહી

૨

સ્ટેશન
ફાયર
ઓદફસર

૧

૩

(૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:(I)માન્ય યુવનવસીટીના સ્નાતક
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ
(૨) ટેકનીકિ િાયકાત (i) નેશનિ
ફાયર સવવિસ કોિેજ, નાગપુરનો
સ્ટેશન ઓદફસર અને ઇન્રક્ટરનો
કોર્મ પાસને પ્રથમ પસાંદગી અથવા
નેશનિ ફાયર એકેિમી (AIILSG) ,
ફાયર સવવિસ કોિેજ નાગપુરથી સબ
ફાયર ઓદફસર કોર્મ પાસ (ii) હેવી
મોટર વ્હીકિ ચિાવવાનુાં વેિીિ
િાયસન્સ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૩) અનુભવ:ફાયર સેવાઓમાાં સબ ઓદફસર
અથવા સમકક્ષ જનયા ઉપર સળાંગ
નોકરીનાાં ત્રણ વર્મનો અનુભવ.

(૪) વયમયાાદા :- ૩૫ વર્મથી વધુ
નહી

૩

ફાયર

૧

૩

વાયરિે

(૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:(i) ઇિેક્રોવનક એન્િ કોમ્યુવનકેશન

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૧

૩

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૦

૩

એન્જીવનયરીંગ/ ઇિેક્રોવનક

સ

એન્જીવનયરીંગ વીથ રે િીયો
કોમ્યુવનકેશનમાાં દિપ્િોમા અથવા

ઓફીસર

દિગ્રી એન્જીવનયરીંગ
(૨) ટેકનીકિ િાયકાત
( I ) િાઇટ મોટર વ્હીકિ ચિાવવાનુાં
વેિીિ િાયસન્સ ધરાવતા હોવા
જોઇએ.
(૩) અનુભવ:સરકારી, અધમસરકારી અથવા ખાનગી
સાંસ્થામાાં વાયરિેસ ટેિીકોમ્યુવનકેશન
ઇક્વીપમેન્ટ, મોબાઇિ ટાવરને
િગતા કામનો ત્રણ વર્મનો અનુભવ
(૪) વયમયાાદા :- ૩૫ વર્મથી વધુ
નહી

૪

િીિીંગ

૧

૩

ફાયરમેન

(૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:(I) સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં
વનમણુકાં થવા માટે માધ્યવમક અથવા
ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપત્ર
પદરક્ષા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨)
અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય
કરે િ શૈક્ષલણક િાયકાત ધરાવતા
હોવા જોઇએ.
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ
(૨) ટેકનીકિ િાયકાત
(I) નેશનિ ફાયર એકેિમી
(AIILSG), વિોદરા અથવા ગુજરાત
સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માાંથી
ફાયરમેન/ફાયર ટેક્નોિોજી અથવા
સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય
સાંસ્થામાાંથી પાસ હોવા જોઇએ. (II)
િાઇટ (હળવા) મોટર વ્હીકિ
િાયસન્સ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(III) સ્વીમીંગની જાણકારી જરૂરી છે .
(૩) અનુભવ:સરકારી કે અધમ સરકારી અથવા
ખાનગી ફાયર સેવાઓમાાં ફાયરમેન
અથવા સમકક્ષ જગા ઉપર સળાંગ
નોકરીના ૭ વર્મનો અનુભવ ધરાવતા
હોવા જોઈએ
(૪) વયમયાાદા :- ૩૫ વર્મથી વધુ
નહી

૫

ડ્રાઇવર
કમ પાંપ
ઓપરે ટર

૩

૩

(૧) શૈક્ષલિક િાયકાત:(I) સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં
વનમણુકાં થવા માટે માધ્યવમક અથવા
ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપત્ર

પદરક્ષા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨)
અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય
કરે િ શૈક્ષલણક િાયકાત ધરાવતા
હોવા જોઇએ.
(૨) ટેકનીકિ િાયકાત
(I) નેશનિ ફાયર એકેિમી
(AIILSG), વિોદરા અથવા ગુજરાત
સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ.માાંથી
ફાયરમેન/ફાયર ટેક્નોિોજી અને
ઇન્િસ્રીયિ મેનેજમેન્ટ અથવા
સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય
સાંસ્થામાાંથી પાસ હોવા જોઇએ.
(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ
(III) હેવી મોટર વ્હીકિ િાયસન્સ
ફરજીયાત હોવુ ાં જોઇએ.
(૩) અનુભવ:ફાયર સેવાઓમાાં ફાયરમેન અથવા
ડ્રાઇવર કમ પાંપ ઓપરે ટરની
કામગીરીનો બે વર્મનો અનુભવ
અથવા અન્ય જનયાએ હેવી મોટર
વાહન ચિાવવાનો પાાંચ વર્મનો
અનુભવ ધરાવતાાં હોવા જોઇએ.
(૪) વયમયાાદા :- ૩૫ વર્મથી વધુ
નહી

૬

ફાયરમેન
કમ
ડ્રાઇવર

૧૨

૩

(૧) સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં
વનમણુકાં થવા માટે માધ્યવમક અથવા
ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપત્ર
પદરક્ષા એચ.એસ.સી. (ધોરણ-૧૨)
અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય
કરે િ શૈક્ષલણક િાયકાત ધરાવતા
હોવા જોઇએ.
(૨) રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્ર
સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાંથી
ફાયરમેન/ફાયર ટેક્નોિોજી અથવા
સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય
સાંસ્થામાાંથી પાસ હોવા જોઇએ.
(3) સીસીસી પરીક્ષા પાસ
(૪) િાઇટ/હેવી મોટર વ્હીકિ
િાયસન્સ ફરજીયાત હોવુ ાં જોઇએ.
(૫) સ્વીમીંગની જાણકારી જરૂરી છે .
(૩) અનુભવ:ફાયર સેવાઓમાાં ફાયરમેન અથવા
સમકક્ષ જનયા પર સળાંગ નોકરીનો
એક વર્મનો અનુભવ ધરાવતા હોવા
જોઇએ.
(૪) વયમયામદા :- ૩૫ વર્મથી વધુ
નહી

૫

૨

૧

૦

૩

૦

૦

૦

૧

૦

૧૨

૧.

ઉપરોક્ત જનયાઓ માટેની અરજી જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, .ભુજ નગરપાલિકા,
તાભુજ , જીકચ્છ ખાતે ફક્ત રજીસ્ટર પોસ્ટ અથવા સ્પીિ પોસ્ટથી મોકિી આપવાની રહેશે.

૨.

અરજદારે અરજી સાથે તાજેતરમાાં પિાવેિ પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોિયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષલણક
િાયકાતની સ્વપ્રમાલણત નકિ રજુ કરવાની રહેશે. અનામત વગમના ઉમેદવારે જાવત અંગેન ુ ાં સક્ષમ અવધકારીશ્રીનુ ાં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

૩.

ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટે અરજી સાથે લબનઅનામત વગમના અરજદારે રૂ.૫૦૦/- નો િીમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ
ઓદફસરશ્રી, .ભુજ નગરપાલિકાના નામથી મોકિવાની રહેશે. અનુસલુ ચત જાવત, અનુસલુ ચત જન જાવત તથા શેક્ષલણક
પછાતવગમના તથા આવથિક નબળા વગમના ઉમેદવારે પણ કોઇ ફી ભરવાની રહેશે નદહ.

૪.

અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરે િ હોય તે જનયાનુ ાં નામ સ્પષ્ટ દશામવવાનુ ાં રહેશે.

૫.

વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મુજબની રહેશે. તેમજ અનામત વગમના ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના વનયમ
મુજબ ઉમરમાાં છુટછાટ મળવા પાત્ર થશે. અરજી સ્વીકારવાની છે લ્િી તારીખે વનયત શૈક્ષલણક િાયકાત, જરૂરી
વયમયામદા તથા વનયત અનુભવ ધરાવતાાં હોવા જોઇશે.

૬.

દરે ક જનયા માટે ઉમેદવારે અિગ અરજી કરવાની રહેશે.

૭.

એક જ અરજીપત્રકમાાં એક કરતા વધુ જનયા માટે અરજી કરે િ હશે તો અરજીપત્રક રદ ગણવામાાં આવશે.

૮.

અરજીપત્રક નગરપાલિકાની મહેકમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં, ઇ-નગર પોટમ િ (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉપરથી
િાઉનિોિ કરી શકાશે.

૯.

અધુરી ફી, સમય મયામદાબાદ મળે િ અરજીઓ ધ્યાને િેવામાાં આવશે નહીં અને આ અંગે કોઇ પત્ર વ્યવહાર કરવામાાં
આવશે નહીં.

૧૦.

આ જાહેરાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઇપણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે સાંપ ૂણમ અથવા અંશત: રદ કરવાની
આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન કરવી તે અંગે નગરપાલિકાનો સાંપ ૂણમ અબાવધત
હક્ક/અવધકાર રહેશે. નગરપાલિકા આ માટે કોઇ કારણો આપવા માટે બાંધાયેિ રહેશે નદહ.જનયાઓની સાંખ્યા અંદાજજત
છે . જે ફેરફારને પાત્ર રહેશે.

૧૧.

અનામત વગમના ઉમેદવાર સામાન્ય જનયા ઉપર અરજી કરે છે તો અનામતના કોઇ િાભ મળવાપાત્ર રહેશે નદહ. અને
સામાન્ય વગમના ઉમેદવાર તરીકેની શરતો િાગુ પિશે.

૧૨.

માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમેદવારોની સ્પધામત્મક પરીક્ષા િેવામાાં આવશે. પદરક્ષાનો અભ્યાસક્રમ વનયામકશ્રી,
અગ્નનશમન સેવા દ્વારા વનયત કયામ મુજબનો રહેશે. જે અંગેની જાણ માન્ય ઉમેદવારોને અિગથી કરવામાાં આવશે.

૧૩.

સરકારશ્રીની નીવત અનુસાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તેઓને મળવાપાત્ર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨
(બે) વર્મ માટે અજમાયશી વનમણક
ાં ૂ આપવામાાં આવશે. જ્યારે વગમ-(૩ )સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણકાં ૂ પ
(પાાંચ) વર્મના ફીક્સ પગારથી કરવામાાં આવશે. વગમ-(૩) સાંવગમના કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પ ૂણમ થયેથી
તેઓને નગરપાલિકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ અનુસાર પગાર-ભથ્થા મળવાપાત્ર થશે.

૧૪.

(૧) શારીરીક રીતે તાંદુરસ્ત હોવા જોઇએ. (૨) િાિ, િીિા કિરના તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઇએ. (૩) ઉંચાઇ:પુરુર્ો માટે:- તમામ ઉમેદવાર-૧૬૫ સે.મી. અને અનુસલુ ચત જન જાવત ઉમેદવાર- ૧૬૨ સે.મી., મદહિા માટે:- તમામ

ઉમેદવાર- ૧૫૮ સે.મી. અને અનુસલુ ચત જન જાવત ઉમેદવાર-૧૫૬ સે.મી. (૪) વજન :- પુરૂર્ો માટે ૫૦ દક.ગ્રા.
િઘુત્તમ, મદહિા માટે ૪૦ દકગ્રા. િઘુત્તમ (૫) છાતી :- સામાન્ય - ૮૧ સે.મી. ફુિાયેિી - ૮૬ સે.મી. (ફક્ત પુરૂર્ો માટે),
ઉપરાાંત શાદરરીક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુ ાં રહેશે.શાદરરીક કસોટીના માપદાં િોની માદહતી ઇ-નગર પોટમ િ
(https://enagar.gujarat.gov.in) તથા નગરપાલિકાના નોટીસબોિમ પર મુકવામાાં આવશે.

જા.નં.ભ ૂનપા/મહેકમ/
તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૦
સ્થળ:- ભુજ નગરપાલિકા

/૨૦૨૦

સભ્ય સલિવ પસંદગી
સમમમત અને િીફ ઓફફસર
ભુજ નગરપાલિકા

