
 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,તા.જી.નવસારી  

જાહરેાત 
 નવસારી-વવજલપોર નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેલ જનયાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટનેી શૈક્ષવણક લાયકાત અને શારીદરક યોનયતાના ધોરણો 

આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા  

ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ વવગત માટે નગરપાવલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશ.ે 
 

 
 
 
 
 

  

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં 

નામ 

 

જનયાની 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત, ટકેવનકલ લાયકાત, અનુભવ તથા 

વયમયામદા 

કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ વવભાગીય 

ફાયર 

અવધકારી 

 

૧ ૨ (૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

(I) માન્ય યવુનવસીટીના સ્ત્નાતક 

(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ  

(૨) ટકેવનકલ લાયકાત: 

(I) નશેનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે, નાગપરુનો દિવવઝનલ 

ફાયર ઓદફસરનો કોર્મ પાસ 

 (II) હવેી મોટર વ્હીકલ ચલાવવાનુાં વલેીિ લાઇસન્સ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૩) અનુભવ: 

 ફાયર સવેાઓમાાં ફાયર ઓદફસર/સ્ત્ટશેન ઓદફસર/સબ-

ઓદફસર અથવા સમકક્ષ જગા  

ઉપર સળાંગ નોકરીનો ચાર વર્મનો અનુભવ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 

(૪) વયમયામદા: ૪૫ વર્મથી વધ ુનહીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
 
૧. ઉપરોક્ત જનયાઓ માટનેી અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સધુીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  ખાત ેફક્ત રજીસ્ત્ટર   પોસ્ત્ટ 

અથવા  સ્ત્પીિ પોસ્ત્ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે 

૨. અરજદાર ેઅરજી સાથ ેતાજેતરમાાં પિાવલે પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્ત્વપ્રમાવણત નકલ રજુ  કરવાની રહશે.ે અનામત વગમના 

ઉમદેવાર ેજાવત અાંગનેુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશે. 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટ ે અરજી સાથ ે વબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો દિમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફસરશ્રી,નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાના નામથી 

 મોકલવાની રહશે.ે અનુસવૂચત જાવત, અનસુવુચત જન જાવત તથા શકૈ્ષવણક પછાતવગમના તથા આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશ ે નહીં. 

૪. અનામત જાવતના ઉમદેવાર ેતનેી જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અન.ુજન જાવત,સા.શ.ૈપ. તથા આર્થમક રીત ેનબળા વગમ(EWS/વબ.અ.વ) અાંગનેુાં ગજુરાત  સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયલે 

નમુના મજુબનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશે.ેતમેજ  સા.શ.ૈપ.વગમના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ેકઢાવલે નોન-ક્રીમીલયેર સર્ટમફીકટે 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દરવમયાન મળેવલે  હોય તવેુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ઉમદેવારોન ેકટેગેરીની અનામત જનયાનો લાભ મળશ.ે 

૫. અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરલે હોય ત ેજનયાન ુનામ સ્ત્પષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશ.ે 

૬.  વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુબની રહશે.ે તમેજ અનામત વગમના ઉમદેવારોન ેસરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાર થશે.   અરજી સ્ત્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ે

વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા વનયત અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૭. દરકે જનયા માટ ેઉમદેવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૮.  એક જ અરજીપરકમાાં એક કરતાાં વધ ુજનયા માટે અરજી કરલે હશ ેતો અરજીપરક રદ ગણવામાાં આવશે. 

૯. અરજીપરક નગરપાવલકાની મહકેમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં/નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની વબેસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in પર થી ફોમમ િાઉનલોિ કરી  શકાશ.ે 

૧૦.  અધરૂી ફી, સમય મયામદા બાદ મળલે અરજીઓ ધ્યાને લવેામાાં આવશે નહીં અને આ અાંગ ેકોઈ પર વ્યવહાર કરવામાાં આવશ ેનહીં.  

૧૧.  આ જાહરેાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફરેફાર કરવાની ક ેસાંપૂણમ અથવા અાંશત: રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તમે  કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન 

કરવી ત ેઅાંગ ેનગરપાવલકાનો સાંપણૂમ અબાવધત હક્ક/અવધકાર રહશે.ેનગરપાવલકા આ માટ ેકોઈ કારણો આપવા  માટ ે બાંધાયલે રહશેે નવહ.જનયાઓની સાંખ્યા અાંદાવજત છે.જે ફરેફારને પાર રહેશ.ે 

૧૨. અનામત વગમના ઉમદેવાર સામાન્ય જનયા પર અરજી કરે છે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાર રહશે ેનવહ.અન ેસામાન્ય વગમના ઉમદેવાર તરીકનેી  શરતો લાગુ પિશ.ે 

૧૩. માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમદેવારોની સ્ત્પધામત્મક પરીક્ષા લવેામાાં આવશે.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવનનશમન સવેા દ્વારા વનયત કયામ મજુબનો  રહશે.ેજે અાંગેની જાણ માન્ય 

ઉમદેવારોન ેઅલગથી કરવામાાં આવશ.ે  

૧૪. સરકારશ્રીના નીવત અનસુાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તઓેન ેમળવાપાર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨(બ)ે વર્મ માટ ેઅજમાયશી વનમણાંક  આપવામાાં આવશ.ેજયાર ેવગમ-(૩) 

સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણાંક ૫(પાાંચ) વર્મના દફકસપગારથી કરવામાાં આવશ.ેવગમ-(૩) સાંવગમના  કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પણુમ થયેથી તઓેના નગરપાવલકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ 

અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાર થશ.ે 

૧૫. (૧)શારીદરક રીત ેતાંદરુસ્ત્ત હોવા જોઈએ.(૨) લાલ,લીલા રાંગમાાં તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ:- પરુુર્ો માટ:ે- તમામ ઉમદેવાર -૧૬૫  સ.ેમી. અન ે  અનસુવુચત જન જાવત  

માટ ે-૧૬૨ સ.ેમી.,મવહલા માટ ે:- તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સ.ેમી. અન ેઅનસુવુચત જન જાવત માટ ે-૧૫૬ સ.ેમી.(૪)  વજન:- પરુુર્ો માટ ે૫૦ દક.ગ્રા લઘતુ્તમ,મવહલા માટ ે૪૦દક.ગ્રા લઘતુ્તમ (૫) 

છાતી:- સામાન્ય-૮૧સ.ેમી.,ફુલાયલેી-૮૬સ.ેમી.(ફકત પરુુર્ો માટ)ે,ઉપરાાંત  શારીદરક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુાં રહેશ.ેશારીદરક કસોટીના માપદાંિોની માવહતી નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની 

વબેસાઈટ(www.navsarivijalporemunicipality.in) તથા  નગરપાવલકાના નોટીસબોિમ પર મકુવામાાં આવશ.ે        
 

 

સભ્ય સચીવ પસાંદગી સમીતી 

અને ચીફ ઓદફસર 

નવસારી-વવજલપોર નગરપાવલકા 

 

  

http://www.bharuchnagarpalika.com/
http://www.bharuchnagarpalika.com/


 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,નવસારી-વવજલપોર  

વવભાગીય ફાયર અવધકારીનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓદફસર  

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા 

 
વવભાગીય ફાયરની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 

 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ................................................................. .... 

હાલનુાં સરનામુાં  :-  ..................................................................... 
    ..................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વર્મ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:-......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વર્મ બોિમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રિે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનસુ્ત્નાતક     

નશેનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે નાગપરુનો  િીવીઝનલ 

ફાયર ઓદફસરનો કોર્મ 

   

 

અનભુવ:- 

સાંસ્ત્થાનુાં નામ હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વર્મ 

    

    

    

 
હવેી મોટર વ્હીકલ ડ્રાઈવવાંગ લાયસન્સની વવગત:- 
 

અરજી ફીની વવગત :- દિમાન્િ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો.................. 

ખાતરી આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી 

ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
  

તારીખ :-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબિાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) દિગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  

(૫) નશેનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે નાગપરુનો  િીવીઝનલ ફાયર ઓદફસરનો કોર્મનુાં પ્રમાણપર  

(૬) જાવતનો દાખલો  

(૭) ડ્રાઇવવાંગ લાયસન્સની નકલ  

(૮) અનભુવના પ્રમાણપરો    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  

જાહરેાત 
 નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેલ જનયાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટનેી શૈક્ષવણક લાયકાત અને શારીદરક યોનયતાના ધોરણો 

આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા  

ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ વવગત માટે નગરપાવલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં 

નામ 

 

જનયાની 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત, ટકેવનકલ લાયકાત, અનુભવ તથા 

વયમયામદા 

કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ સ્ત્ટશેન ફાયર  

ઓફીસર 

૧ ૩ 

 

(૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત: 

(I) માન્ય યવુનવસીટીના સ્ત્નાતક 

(II)  સીસીસી પરીક્ષા પાસ  

(૨) ટકેવનકલ લાયકાત: 

(I)નેશનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે, નાગપરુનો સ્ત્ટશેન 

ઓદફસર અન ેઇન્સ્ત્રક્ટરનો કોર્મ પાસન ેપ્રથમ પસાંદગી 

અથવા નશેનલ ફાયર એકિેમી(AIILSG), ફાયર સર્વમસ 

કોલજે નાગપુરથી સબ ફાયર કોર્મ પાસ(II)હવેી મોટર 

વ્હીકલ ચલાવવાનુાં વલેીિ લાઇસન્સ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૩) અનુભવ  

ફાયર સવેાઓમાાં  સબ-ઓદફસર અથવા સમકક્ષ જગા ઉપર 

સળાંગ નોકરીનો રણ વર્મનો અનુભવ. 

(૪) વયમયામદા: ૩૫ વર્મથી વધ ુનહીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
૧. ઉપરોક્ત જનયાઓ માટનેી અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સધુીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  ખાત ેફક્ત રજીસ્ત્ટર   પોસ્ત્ટ 

અથવા  સ્ત્પીિ પોસ્ત્ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે 

૨. અરજદાર ેઅરજી સાથ ેતાજેતરમાાં પિાવલે પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્ત્વપ્રમાવણત નકલ રજુ  કરવાની રહશે.ે અનામત વગમના 

ઉમદેવાર ેજાવત અાંગનેુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશ.ે 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટ ે અરજી સાથ ે વબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો દિમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફસરશ્રી,નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાના નામથી 

 મોકલવાની રહશે.ે અનુસવૂચત જાવત, અનસુવુચત જન જાવત તથા શકૈ્ષવણક પછાતવગમના તથા આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશ ે નહીં. 

૪. અનામત જાવતના ઉમદેવાર ેતનેી જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અન.ુજન જાવત,સા.શ.ૈપ. તથા આર્થમક રીત ેનબળા વગમ(EWS/વબ.અ.વ) અાંગનેુાં ગજુરાત  સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયલે 

નમુના મજુબનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશે.ેતમેજ  સા.શ.ૈપ.વગમના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ેકઢાવલે નોન-ક્રીમીલયેર સર્ટમફીકટે 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દરવમયાન મળેવલે  હોય તવેુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ઉમદેવારોન ેકટેગેરીની અનામત જનયાનો લાભ મળશ.ે 

૫. અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરલે હોય ત ેજનયાન ુનામ સ્ત્પષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશે. 

૬.  વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુબની રહશે.ે તમેજ અનામત વગમના ઉમદેવારોન ેસરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાર થશે.   અરજી સ્ત્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ે

વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા વનયત અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૭. દરકે જનયા માટ ેઉમદેવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૮.  એક જ અરજીપરકમાાં એક કરતાાં વધ ુજનયા માટે અરજી કરલે હશ ેતો અરજીપરક રદ ગણવામાાં આવશે. 

૯. અરજીપરક નગરપાવલકાની મહકેમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં/નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની વબેસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in પર થી ફોમમ િાઉનલોિ કરી 

 શકાશ.ે 

૧૦.  અધરૂી ફી, સમય મયામદા બાદ મળલે અરજીઓ ધ્યાને લવેામાાં આવશે નહીં અન ેઆ અાંગ ેકોઈ પર વ્યવહાર કરવામાાં આવશ ેનહીં.  

૧૧.  આ જાહરેાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફરેફાર કરવાની ક ેસાંપૂણમ અથવા અાંશત: રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તમે  કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન 

કરવી ત ેઅાંગ ેનગરપાવલકાનો સાંપણૂમ અબાવધત હક્ક/અવધકાર રહશે.ેનગરપાવલકા આ માટ ેકોઈ કારણો આપવા  માટ ે બાંધાયલે રહશેે નવહ.જનયાઓની સાંખ્યા અાંદાવજત છે.જે ફરેફારને પાર રહેશ.ે 

૧૨. અનામત વગમના ઉમદેવાર સામાન્ય જનયા પર અરજી કરે છે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાર રહશે ેનવહ.અન ેસામાન્ય વગમના ઉમદેવાર તરીકનેી  શરતો લાગુ પિશ.ે 

૧૩. માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમદેવારોની સ્ત્પધામત્મક પરીક્ષા લવેામાાં આવશ.ેપરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવનનશમન સવેા દ્વારા વનયત કયામ મજુબનો  રહશે.ેજે અાંગેની જાણ માન્ય 

ઉમદેવારોન ેઅલગથી કરવામાાં આવશ.ે  

૧૪. સરકારશ્રીના નીવત અનસુાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તઓેન ેમળવાપાર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨(બ)ે વર્મ માટ ેઅજમાયશી વનમણાંક  આપવામાાં આવશ.ેજયાર ેવગમ-(૩) 

સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણાંક ૫(પાાંચ) વર્મના દફકસપગારથી કરવામાાં આવશ.ેવગમ-(૩) સાંવગમના  કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પણુમ થયેથી તઓેના નગરપાવલકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ 

અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાર થશ.ે 

૧૫. (૧)શારીદરક રીત ેતાંદરુસ્ત્ત હોવા જોઈએ.(૨) લાલ,લીલા રાંગમાાં તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ:- પરુુર્ો માટ:ે- તમામ ઉમદેવાર -૧૬૫  સ.ેમી. અન ે અનસુવુચત જન જાવત  

માટ ે-૧૬૨ સ.ેમી.,મવહલા માટ ે:- તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સ.ેમી. અન ેઅનસુવુચત જન જાવત માટ ે-૧૫૬ સ.ેમી.(૪)  વજન:- પરુુર્ો માટ ે૫૦ દક.ગ્રા લઘતુ્તમ,મવહલા માટ ે૪૦દક.ગ્રા લઘતુ્તમ (૫) 

છાતી:- સામાન્ય-૮૧સ.ેમી.,ફુલાયલેી-૮૬સ.ેમી.(ફકત પરુુર્ો માટ)ે,ઉપરાાંત  શારીદરક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુાં રહશે.ેશારીદરક કસોટીના માપદાંિોની માવહતી નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની 

વબેસાઈટ(www.navsarivijalporemunicipality.in) તથા  નગરપાવલકાના નોટીસબોિમ પર મકુવામાાં આવશ.ે        
 

 

સભ્ય સચીવ પસાંદગી સમીતી 

અને ચીફ ઓદફસર 

નવસારી-વવજલપોર નગરપાવલકા 

 

 
 
 
 

  

http://www.bharuchnagarpalika.com/
http://www.bharuchnagarpalika.com/


 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,નવસારી-વવજલપોર  

સ્ત્ટશેન ફાયર ઓફીસરનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓદફસર  

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા 

 
સ્ત્ટશેન ફાયર ઓફીસરની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 

 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ................................................................. 

હાલનુાં સરનામુાં  :- ................................................................... 
     ................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વર્મ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:- ......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વર્મ બોિમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રિે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનુસ્ત્નાતક     

નેશનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે નાગપુરનો સ્ત્ટશેન ઓફીસર અન ેઇન્સ્ત્રકટર 

કોર્મ અથવા નેશનલ ફાયર એકિેમી (AIILSG)વિોદરા અથવા નશેનલ ફાયર 

સર્વમસ કોલજે નાગપરુનો સબ ફાયર ઓફીસર કોર્મ  

   

 

અનભુવ:- 

સાંસ્ત્થાનુાં નામ હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વર્મ 
    

    

    

 
હવેી/લાઈટ મોટર વ્હીકલ ડ્રાઈવવાંગ લાયસન્સની વવગત:- 
 

અરજી ફીની વવગત :- દિમાન્િ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 
 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો................. 

ખાતરી આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી 

ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
  

તારીખ:-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબિાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) દિગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  

(૫) નશેનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે નાગપરુનો સ્ત્ટશેન ઓફીસર અન ેઇન્સ્ત્રકટર કોર્મ અથવા નશેનલ ફાયર એકિેમી (AIILSG)વિોદરા અથવા 

નશેનલ ફાયર સર્વમસ કોલજે નાગપરુનો સબ ફાયર ઓફીસર કોર્મ  

(૬) જાવતનો દાખલો  

(૭) ડ્રાઇવવાંગ લાયસન્સની નકલ  

(૮) અનભુવના પ્રમાણપરો    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  

જાહરેાત 
 નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેલ જનયાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટનેી શૈક્ષવણક લાયકાત અને શારીદરક યોનયતાના ધોરણો 

આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા  

ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ વવગત માટે નગરપાવલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં 

નામ 

 

જનયાની 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત, ટકેવનકલ લાયકાત, અનુભવ તથા 

વયમયામદા 

કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ ફાયર 

વાયરલસે 

ઓદફસર 

 

૧ ૩ 

 

(૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

(I)ઇલકે્રોવનક એન્િ કોમ્યુવનકશેન એન્જીવનયરીંગ/                   

ટલેી કોમ્યવુનકશેનએન્જીવનયરીંગ/ઈલકે્રોવનક 

એન્જીવનયરીંગવીથ રિેીયો કોમ્યવુનકશેનમાાં દિપ્લોમા અથવા 

િીગ્રી એન્જીવનયરીંગ 

(II) સીસીસી પરીક્ષા પાસ 

(૨) ટકેવનકલ લાયકાત 

લાઈટ મોટર વ્હીકલ ચલાવવાનુાં વલેીિ લાઇસન્સ ધરાવતા 

હોવા જોઈએ. 

(૩) અનુભવ:    

સરકારી,અધમસરકારી અથવા ખાનગી સાંસ્ત્થામાાં વાયરલસે 

ટલેીકોમ્યુવનકશેન ઈકવીપમને્ટ,મોબાઇલ ટાવરન ેલગતા 

કામનો રણ વર્મનો અનુભવ 

(૪)વયમયામદા: ૩૫ વર્મથી વધ ુનહીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
૧. ઉપરોક્ત જનયાઓ માટનેી અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સધુીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  ખાત ેફક્ત રજીસ્ત્ટર   પોસ્ત્ટ 

અથવા  સ્ત્પીિ પોસ્ત્ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે 

૨. અરજદાર ેઅરજી સાથ ેતાજેતરમાાં પિાવલે પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્ત્વપ્રમાવણત નકલ રજુ  કરવાની રહશે.ે અનામત વગમના 

ઉમદેવાર ેજાવત અાંગનેુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશે. 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટ ે અરજી સાથ ે વબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો દિમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફસરશ્રી,નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાના નામથી 

 મોકલવાની રહશે.ે અનુસવૂચત જાવત, અનસુવુચત જન જાવત તથા શકૈ્ષવણક પછાતવગમના તથા આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશ ે નહીં. 

૪. અનામત જાવતના ઉમદેવાર ેતનેી જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અન.ુજન જાવત,સા.શ.ૈપ. તથા આર્થમક રીત ેનબળા વગમ(EWS/વબ.અ.વ) અાંગનેુાં ગજુરાત  સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયલે 

નમુના મજુબનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશેે.તમેજ  સા.શ.ૈપ.વગમના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ેકઢાવલે નોન-ક્રીમીલયેર સર્ટમફીકટે 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દરવમયાન મળેવલે  હોય તવેુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ઉમદેવારોન ેકટેગેરીની અનામત જનયાનો લાભ મળશ.ે 

૫. અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરલે હોય ત ેજનયાન ુનામ સ્ત્પષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશે. 

૬.  વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુબની રહશે.ે તમેજ અનામત વગમના ઉમદેવારોન ેસરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાર થશ.ે   અરજી સ્ત્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ે

વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા વનયત અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૭. દરકે જનયા માટ ેઉમદેવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૮.  એક જ અરજીપરકમાાં એક કરતાાં વધ ુજનયા માટે અરજી કરલે હશ ેતો અરજીપરક રદ ગણવામાાં આવશ.ે 

૯. અરજીપરક નગરપાવલકાની મહકેમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં/નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની વબેસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in પર થી ફોમમ િાઉનલોિ કરી 

 શકાશ.ે 

૧૦.  અધરૂી ફી, સમય મયામદા બાદ મળલે અરજીઓ ધ્યાને લવેામાાં આવશે નહીં અન ેઆ અાંગ ેકોઈ પર વ્યવહાર કરવામાાં આવશ ેનહીં.  

૧૧.  આ જાહરેાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફરેફાર કરવાની ક ેસાંપૂણમ અથવા અાંશત: રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તમે  કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન 

કરવી ત ેઅાંગ ેનગરપાવલકાનો સાંપણૂમ અબાવધત હક્ક/અવધકાર રહશે.ેનગરપાવલકા આ માટ ેકોઈ કારણો આપવા  માટ ે બાંધાયલે રહશેે નવહ.જનયાઓની સાંખ્યા અાંદાવજત છે.જે ફરેફારને પાર રહેશ.ે 

૧૨. અનામત વગમના ઉમદેવાર સામાન્ય જનયા પર અરજી કરે છે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાર રહશે ેનવહ.અન ેસામાન્ય વગમના ઉમદેવાર તરીકનેી  શરતો લાગુ પિશ.ે 

૧૩. માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમદેવારોની સ્ત્પધામત્મક પરીક્ષા લવેામાાં આવશે.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવનનશમન સવેા દ્વારા વનયત કયામ મજુબનો  રહશે.ેજે અાંગેની જાણ માન્ય 

ઉમદેવારોન ેઅલગથી કરવામાાં આવશ.ે  

૧૪. સરકારશ્રીના નીવત અનસુાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તઓેન ેમળવાપાર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨(બ)ે વર્મ માટ ેઅજમાયશી વનમણાંક  આપવામાાં આવશ.ેજયાર ેવગમ-(૩) 

સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણાંક ૫(પાાંચ) વર્મના દફકસપગારથી કરવામાાં આવશ.ેવગમ-(૩) સાંવગમના  કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પણુમ થયેથી તઓેના નગરપાવલકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ 

અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાર થશ.ે 

૧૫. (૧)શારીદરક રીત ેતાંદરુસ્ત્ત હોવા જોઈએ.(૨) લાલ,લીલા રાંગમાાં તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ:- પરુુર્ો માટ:ે- તમામ ઉમદેવાર -૧૬૫  સ.ેમી. અન ે અનસુવુચત જન જાવત  

માટ ે-૧૬૨ સ.ેમી.,મવહલા માટ ે:- તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સ.ેમી. અન ેઅનસુવુચત જન જાવત માટ ે-૧૫૬ સ.ેમી.(૪)  વજન:- પરુુર્ો માટ ે૫૦ દક.ગ્રા લઘતુ્તમ,મવહલા માટ ે૪૦દક.ગ્રા લઘતુ્તમ (૫) 

છાતી:- સામાન્ય-૮૧સ.ેમી.,ફુલાયલેી-૮૬સ.ેમી.(ફકત પરુુર્ો માટ)ે,ઉપરાાંત  શારીદરક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુાં રહશે.ેશારીદરક કસોટીના માપદાંિોની માવહતી નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની 

વબેસાઈટ(www.navsarivijalporemunicipality.in) તથા  નગરપાવલકાના નોટીસબોિમ પર મકુવામાાં આવશ.ે        
 

 

સભ્ય સચીવ પસાંદગી સમીતી 

અને ચીફ ઓદફસર 

નવસારી-વવજલપોર નગરપાવલકા 

 

 
 
 

  

http://www.bharuchnagarpalika.com/
http://www.bharuchnagarpalika.com/


 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,નવસારી-વવજલપોર  

ફાયર વાયરલસે ઓફીસરનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓદફસર  

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા 

 
  

ફાયર વાયરલસે ઓદફસરની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 
 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ................................................................. 

હાલનુાં સરનામુાં  :- ................................................................... 
          ................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વર્મ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:- ......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વર્મ બોિમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રિે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનુસ્ત્નાતક     

ઈલકેરોનીક એન્િ કોમ્યનુીકશેન એન્જીનીયરીંગ /ઈલકેરોનીક એન્જીનીયરીંગ 

વીથ રિેીયો કોમ્યનુીકશેન િીપ્લોમા/દિગ્રી  
   

 

અનભુવ:- 

સાંસ્ત્થાનુાં નામ હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વર્મ 
    

    

    

 
લાઈટ મોટર વ્હીકલ ડ્રાઈવવાંગ લાયસન્સની વવગત:- 
 

અરજી ફીની વવગત :- દિમાન્િ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 

 

 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો................. 

ખાતરી આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી 

ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
  

તારીખ:-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબિાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) દિગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  

(૫) ઈલકેરોનીક એન્િ કોમ્યનુીકશેન એન્જીનીયરીંગ /ઈલકેરોનીક એન્જીનીયરીંગ વીથ રિેીયો કોમ્યનુીકશેન િીપ્લોમા/દિગ્રીનુાં પ્રમાણપર 
 (૬) જાવતનો દાખલો  

(૭) ડ્રાઇવવાંગ લાયસન્સની નકલ  

(૮) અનભુવના પ્રમાણપરો    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  

જાહરેાત 
 નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેલ જનયાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટનેી શૈક્ષવણક લાયકાત અને શારીદરક યોનયતાના ધોરણો 

આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા  

ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ વવગત માટે નગરપાવલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશે. 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં 

નામ 

 

જનયાની 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત, ટકેવનકલ લાયકાત, અનુભવ તથા 

વયમયામદા 

કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ લીિીંગ 

ફાયરમેન 

 

૧ ૩ 

 

(૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

(I)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં વનમણાંક થવા માટ ેઉચ્ચતર 

માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપર પરીક્ષા એચ.એસ.સી.(ધોરણ-

૧૨) અથવા તનેી સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરલે શકૈ્ષવણક 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

(૨) ટકેવનકલ લાયકાત: 

(I)નેશનલ ફાયર એકિેમી(AIILSG),વિોદરા અથવા 

ગજુરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ. માાંથી ફાયરમને/ફાયર 

ટેક્નોલૉજી અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી 

GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ. 

(II) હવેી/લાઈટ મોટર વ્હીકલ ચલાવવાનુાં વલેીિ લાઇસન્સ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(III)સ્ત્વીવમાંગની જાણકારી જરૂરી છે. 

(૩) અનુભવ:- 

સરકારી,અધમસરકારી અથવા ખાનગી ફાયર સવેાઓમાાં  

ફાયરમેન અથવા સમકક્ષ જગા ઉપર સળાંગ નોકરીના ૫ 

વર્મનો અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ.   

 (૪) વયમયામદા: ૩૫ વર્મથી વધ ુનહીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
 

૧. ઉપરોક્ત જનયાઓ માટનેી અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સધુીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  ખાત ેફક્ત રજીસ્ત્ટર   પોસ્ત્ટ 

અથવા  સ્ત્પીિ પોસ્ત્ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે 

૨. અરજદાર ેઅરજી સાથ ેતાજેતરમાાં પિાવલે પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્ત્વપ્રમાવણત નકલ રજુ  કરવાની રહશે.ે અનામત વગમના 

ઉમદેવાર ેજાવત અાંગનેુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશ.ે 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટ ે અરજી સાથ ે વબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો દિમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફસરશ્રી,નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાના નામથી 

 મોકલવાની રહશે.ે અનુસવૂચત જાવત, અનસુવુચત જન જાવત તથા શકૈ્ષવણક પછાતવગમના તથા આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશ ે નહીં. 

૪. અનામત જાવતના ઉમદેવાર ેતનેી જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અન.ુજન જાવત,સા.શ.ૈપ. તથા આર્થમક રીત ેનબળા વગમ(EWS/વબ.અ.વ) અાંગનેુાં ગજુરાત  સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયલે 

નમુના મજુબનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશે.ેતમેજ  સા.શ.ૈપ.વગમના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ેકઢાવલે નોન-ક્રીમીલયેર સર્ટમફીકટે 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દરવમયાન મળેવલે  હોય તવેુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ઉમદેવારોન ેકટેગેરીની અનામત જનયાનો લાભ મળશ.ે 

૫. અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરલે હોય ત ેજનયાન ુનામ સ્ત્પષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશે. 

૬.  વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુબની રહશે.ે તમેજ અનામત વગમના ઉમદેવારોન ેસરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાર થશે.   અરજી સ્ત્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ે

વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા વનયત અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૭. દરકે જનયા માટ ેઉમદેવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૮.  એક જ અરજીપરકમાાં એક કરતાાં વધ ુજનયા માટે અરજી કરલે હશ ેતો અરજીપરક રદ ગણવામાાં આવશે. 

૯. અરજીપરક નગરપાવલકાની મહકેમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં/નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની વબેસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in પર થી ફોમમ િાઉનલોિ કરી 

 શકાશ.ે 

૧૦.  અધરૂી ફી, સમય મયામદા બાદ મળલે અરજીઓ ધ્યાને લવેામાાં આવશે નહીં અન ેઆ અાંગ ેકોઈ પર વ્યવહાર કરવામાાં આવશ ેનહીં.  

૧૧.  આ જાહરેાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફરેફાર કરવાની ક ેસાંપૂણમ અથવા અાંશત: રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તમે  કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન 

કરવી ત ેઅાંગ ેનગરપાવલકાનો સાંપણૂમ અબાવધત હક્ક/અવધકાર રહશે.ેનગરપાવલકા આ માટ ેકોઈ કારણો આપવા  માટ ે બાંધાયલે રહશેે નવહ.જનયાઓની સાંખ્યા અાંદાવજત છે.જે ફરેફારને પાર રહેશ.ે 

૧૨. અનામત વગમના ઉમદેવાર સામાન્ય જનયા પર અરજી કરે છે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાર રહશે ેનવહ.અન ેસામાન્ય વગમના ઉમદેવાર તરીકનેી  શરતો લાગુ પિશ.ે 

૧૩. માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમદેવારોની સ્ત્પધામત્મક પરીક્ષા લવેામાાં આવશ.ેપરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવનનશમન સવેા દ્વારા વનયત કયામ મજુબનો  રહશે.ેજે અાંગેની જાણ માન્ય 

ઉમદેવારોન ેઅલગથી કરવામાાં આવશ.ે  

૧૪. સરકારશ્રીના નીવત અનસુાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તઓેન ેમળવાપાર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨(બ)ે વર્મ માટ ેઅજમાયશી વનમણાંક  આપવામાાં આવશ.ેજયાર ેવગમ-(૩) 

સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણાંક ૫(પાાંચ) વર્મના દફકસપગારથી કરવામાાં આવશ.ેવગમ-(૩) સાંવગમના  કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પણુમ થયેથી તઓેના નગરપાવલકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ 

અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાર થશ.ે 

૧૫. (૧)શારીદરક રીત ેતાંદરુસ્ત્ત હોવા જોઈએ.(૨) લાલ,લીલા રાંગમાાં તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ:- પરુુર્ો માટ:ે- તમામ ઉમદેવાર -૧૬૫  સ.ેમી. અન ે અનસુવુચત જન જાવત  

માટ ે-૧૬૨ સ.ેમી.,મવહલા માટ ે:- તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સ.ેમી. અન ેઅનસુવુચત જન જાવત માટ ે-૧૫૬ સ.ેમી.(૪)  વજન:- પરુુર્ો માટ ે૫૦ દક.ગ્રા લઘતુ્તમ,મવહલા માટ ે૪૦દક.ગ્રા લઘતુ્તમ (૫) 

છાતી:- સામાન્ય-૮૧સ.ેમી.,ફુલાયલેી-૮૬સ.ેમી.(ફકત પરુુર્ો માટ)ે,ઉપરાાંત  શારીદરક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુાં રહશે.ેશારીદરક કસોટીના માપદાંિોની માવહતી નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની 

વબેસાઈટ(www.navsarivijalporemunicipality.in) તથા  નગરપાવલકાના નોટીસબોિમ પર મકુવામાાં આવશ.ે        
 

સભ્ય સચીવ પસાંદગી સમીતી 

અને ચીફ ઓદફસર 

નવસારી-વવજલપોર નગરપાવલકા 

 
 
 

  

http://www.bharuchnagarpalika.com/
http://www.bharuchnagarpalika.com/


 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,નવસારી-વવજલપોર  

લીિીંગ ફાયરમનેનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓદફસર  

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા 

 
લીંિીગ ફાયરમનેની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 

 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ................................................................. 

હાલનુાં સરનામુાં  :- ................................................................... 
          ................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વર્મ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:- ......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વર્મ બોિમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રિે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનુસ્ત્નાતક     

નેશનલ ફાયર એકિેમી (AIILSG)વિોદરા અથવા ગજુરાત સરકાર માન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમને/ફાયર ટકેનોલોજી અને ઇન્િસ્ત્રીયલ 

મનેજેમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી પાસ 

   

 

અનભુવ:- 

સાંસ્ત્થાનુાં નામ હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વર્મ 
    

    

    

 
હવેી/લાઈટ મોટર વ્હીકલ ડ્રાઈવવાંગ લાયસન્સની વવગત:- 
 

અરજી ફીની વવગત :- દિમાન્િ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 
 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો................. 

ખાતરી આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી 

ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
  

તારીખ:-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબિાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) દિગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  

(૫) નશેનલ ફાયર એકિેમી (AIILSG)વિોદરા અથવા ગજુરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમને/ફાયર ટકેનોલોજી અને 

ઇન્િસ્ત્રીયલ મનેજેમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી પાસ 

 (૬) જાવતનો દાખલો  

(૭) ડ્રાઇવવાંગ લાયસન્સની નકલ  

(૮) અનભુવના પ્રમાણપરો    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  

જાહરેાત 
 નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેલ જનયાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટનેી શૈક્ષવણક લાયકાત અને શારીદરક યોનયતાના ધોરણો 

આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા  

ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ વવગત માટે નગરપાવલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશે. 
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નાં 

 

જનયાનુાં 

નામ 

 

જનયાની 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત, ટકેવનકલ લાયકાત, અનુભવ તથા 

વયમયામદા 

કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ ડ્રાઇવર કમ 

પાંપ 

ઓપરટેર 
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(૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

(I)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં વનમણાંક થવા માટ ેઉચ્ચતર 

માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપર પરીક્ષા એચ.એસ.સી.(ધોરણ-

૧૨) અથવા તનેી સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરલે શકૈ્ષવણક 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

 (૨) ટકેવનકલ લાયકાત:- 

(I)નેશનલ ફાયર એકિેમી(AIILSG),વિોદરા અથવા 

ગજુરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ. માાંથી ફાયરમને/ફાયર 

ટેક્નોલૉજી અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી 

GCVT/NCVT પાસ હોવા જોઈએ 

(II)હેવી મોટર વ્હીકલ લાઇસન્સ ફરજીયાત હોવુાં જોઈએ. 

(III)સ્ત્વીવમાંગની જાણકારી જરૂરી છે. 

(૩) અનુભવ:  

ફાયર સવેાઓમાાં ફાયરમને અથવા ડ્રાઇવર કમ પાંપ 

ઓપરટેરની કામગીરીનો એક વર્મનો અનુભવ અથવા અન્ય 

જનયાએ હવેી મોટર વાહન ચલાવવાનો બવેર્મનો અનુભવ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૪) વયમયામદા: ૩૫ વર્મથી વધ ુનહીં 
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જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
 

૧. ઉપરોક્ત જનયાઓ માટનેી અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સધુીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  ખાત ેફક્ત રજીસ્ત્ટર   પોસ્ત્ટ 

અથવા  સ્ત્પીિ પોસ્ત્ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે 

૨. અરજદાર ેઅરજી સાથ ેતાજેતરમાાં પિાવલે પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્ત્વપ્રમાવણત નકલ રજુ  કરવાની રહશે.ે અનામત વગમના 

ઉમદેવાર ેજાવત અાંગનેુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશ.ે 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટ ે અરજી સાથ ે વબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો દિમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફસરશ્રી,નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાના નામથી 

 મોકલવાની રહશે.ે અનુસવૂચત જાવત, અનસુવુચત જન જાવત તથા શકૈ્ષવણક પછાતવગમના તથા આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશ ે નહીં. 

૪. અનામત જાવતના ઉમદેવાર ેતનેી જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અન.ુજન જાવત,સા.શ.ૈપ. તથા આર્થમક રીત ેનબળા વગમ(EWS/વબ.અ.વ) અાંગનેુાં ગજુરાત  સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયલે 

નમુના મજુબનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશેે.તમેજ  સા.શ.ૈપ.વગમના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ેકઢાવલે નોન-ક્રીમીલયેર સર્ટમફીકટે 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દરવમયાન મળેવલે  હોય તવેુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ઉમદેવારોન ેકટેગેરીની અનામત જનયાનો લાભ મળશ.ે 

૫. અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરલે હોય ત ેજનયાન ુનામ સ્ત્પષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશે. 

૬.  વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુબની રહશે.ે તમેજ અનામત વગમના ઉમદેવારોન ેસરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાર થશે.   અરજી સ્ત્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ે

વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા વનયત અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૭. દરકે જનયા માટ ેઉમદેવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૮.  એક જ અરજીપરકમાાં એક કરતાાં વધ ુજનયા માટે અરજી કરલે હશ ેતો અરજીપરક રદ ગણવામાાં આવશે. 

૯. અરજીપરક નગરપાવલકાની મહકેમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં/નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની વબેસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in પર થી ફોમમ િાઉનલોિ કરી 

 શકાશ.ે 

૧૦.  અધરૂી ફી, સમય મયામદા બાદ મળલે અરજીઓ ધ્યાને લવેામાાં આવશે નહીં અન ેઆ અાંગ ેકોઈ પર વ્યવહાર કરવામાાં આવશ ેનહીં.  

૧૧.  આ જાહરેાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફરેફાર કરવાની ક ેસાંપૂણમ અથવા અાંશત: રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તમે  કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન 

કરવી ત ેઅાંગ ેનગરપાવલકાનો સાંપણૂમ અબાવધત હક્ક/અવધકાર રહશે.ેનગરપાવલકા આ માટ ેકોઈ કારણો આપવા  માટ ે બાંધાયલે રહશેે નવહ.જનયાઓની સાંખ્યા અાંદાવજત છે.જે ફરેફારને પાર રહેશ.ે 

૧૨. અનામત વગમના ઉમદેવાર સામાન્ય જનયા પર અરજી કરે છે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાર રહશે ેનવહ.અન ેસામાન્ય વગમના ઉમદેવાર તરીકનેી  શરતો લાગુ પિશ.ે 

૧૩. માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમદેવારોની સ્ત્પધામત્મક પરીક્ષા લવેામાાં આવશ.ેપરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવનનશમન સવેા દ્વારા વનયત કયામ મજુબનો  રહશે.ેજે અાંગેની જાણ માન્ય 

ઉમદેવારોન ેઅલગથી કરવામાાં આવશ.ે  

૧૪. સરકારશ્રીના નીવત અનસુાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તઓેન ેમળવાપાર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨(બ)ે વર્મ માટ ેઅજમાયશી વનમણાંક  આપવામાાં આવશ.ેજયાર ેવગમ-(૩) 

સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણાંક ૫(પાાંચ) વર્મના દફકસપગારથી કરવામાાં આવશ.ેવગમ-(૩) સાંવગમના  કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પણુમ થયેથી તઓેના નગરપાવલકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ 

અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાર થશ.ે 

૧૫. (૧)શારીદરક રીત ેતાંદરુસ્ત્ત હોવા જોઈએ.(૨) લાલ,લીલા રાંગમાાં તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ:- પરુુર્ો માટ:ે- તમામ ઉમદેવાર -૧૬૫  સ.ેમી. અન ે અનસુવુચત જન જાવત  

માટ ે-૧૬૨ સ.ેમી.,મવહલા માટ ે:- તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સ.ેમી. અન ેઅનસુવુચત જન જાવત માટ ે-૧૫૬ સ.ેમી.(૪)  વજન:- પરુુર્ો માટ ે૫૦ દક.ગ્રા લઘતુ્તમ,મવહલા માટ ે૪૦દક.ગ્રા લઘતુ્તમ (૫) 

છાતી:- સામાન્ય-૮૧સ.ેમી.,ફુલાયલેી-૮૬સ.ેમી.(ફકત પરુુર્ો માટ)ે,ઉપરાાંત  શારીદરક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુાં રહશે.ેશારીદરક કસોટીના માપદાંિોની માવહતી નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની 

વબેસાઈટ(www.navsarivijalporemunicipality.in) તથા  નગરપાવલકાના નોટીસબોિમ પર મકુવામાાં આવશ.ે        
 

સભ્ય સચીવ પસાંદગી સમીતી 

અને ચીફ ઓદફસર 

નવસારી-વવજલપોર નગરપાવલકા 

 

 
 
 

  

http://www.bharuchnagarpalika.com/
http://www.bharuchnagarpalika.com/


 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,નવસારી-વવજલપોર  

ડ્રાઈવર કમ પાંપ ઓપરટેરનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓદફસર  

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા 

 
 

ડ્રાઈવર કમ પાંપ ઓપરટેરની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 
 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ................................................................. 

હાલનુાં સરનામુાં  :- ................................................................... 
          ................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વર્મ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:- ......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વર્મ બોિમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રિે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનુસ્ત્નાતક     

નેશનલ ફાયર એકિેમી(AIILSG) વિોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમને/ફાયર ટકેનોલોજી અન ેઇન્િસ્ત્રીયલ 

મનેજેમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી પાસ 

   

 

અનભુવ:- 

સાંસ્ત્થાનુાં નામ હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વર્મ 
    

    

    

 
હવેી મોટર વ્હીકલ ડ્રાઈવવાંગ લાયસન્સની વવગત:- 
 

અરજી ફીની વવગત :- દિમાન્િ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો................. 

ખાતરી આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી 

ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
  

તારીખ:-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબિાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) દિગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  

(૫) નશેનલ ફાયર એકિેમી (AIILSG) વિોદરા અથવા ગજુરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ માાંથી ફાયરમને/ફાયરટકેનોલોજી અન ે

ઈન્િસ્ત્રીયલ મનેજેમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મનુાં પ્રમાણપર  

 (૬) જાવતનો દાખલો  

(૭) ડ્રાઇવવાંગ લાયસન્સની નકલ  

(૮) અનભુવના પ્રમાણપરો    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  

જાહરેાત 
 નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકામાાં અવનનશમન સેવાના કમમચારીઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકાર, શહેરી વવકાસ અને શહેરી ગૃહવનમામણ 

વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાાંક ૨૦૧૮-૭૦-વ પાટમ, તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી માંજુર થયેલ જનયાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રવસદ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સુધીમાાં અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારો માટનેી શૈક્ષવણક લાયકાત અને શારીદરક યોનયતાના ધોરણો 

આ સાથે સામેલ છે. જે મુજબની યોનયતા ધરાવતા  

ઉમેદવારોએ અરજી કરવાની રહેશે. વધુ વવગત માટે નગરપાવલકા કચેરીની મહેકમ શાખામાાં સાંપકમ કરવાનો રહેશે. 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

અ.

નાં 

 

જનયાનુાં 

નામ 

 

જનયાની 

સાંખ્યા 

 

વગમ 

 

શકૈ્ષવણક લાયકાત, ટકેવનકલ લાયકાત, અનુભવ તથા 

વયમયામદા 

કટેગેરી મજુબ ભરવાની થતી જનયાઓ 

વબન અનામત આ.ન.વ. સા.શ.ૈપ.વ. અન.ુ જાવત. અન.ુ 

જનજાવત. 

કલુ 

પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી પ ુ સ્ત્રી  

૧ ફાયરમેન કમ 

ડ્રાઇવર  

૧૨ ૩ 

 

(૧) શકૈ્ષવણક લાયકાત :- 

(૧)સીધી ભરતીથી પસાંદગીમાાં વનમણાંક થવા માટ ેઉચ્ચતર 

માધ્યવમક શાળા પ્રમાણપર પરીક્ષા એચ.એસ.સી.(ધોરણ-

૧૨) અથવા તનેી સમકક્ષ સરકાર ેમાન્ય કરલે શકૈ્ષવણક 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

(૨) ટકેવનકલ લાયકાત: 

(I)નેશનલ ફાયર એકિેમી(AIILSG),વિોદરા અથવા 

ગજુરાત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ. માાંથી ફાયરમને/ફાયર 

ટેક્નોલૉજી અન ેઇન્િસ્ત્રીયલ મનેેજમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ 

સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી GCVT/NCVT પાસ હોવા 

જોઈએ.   

(II)લાઈટ(હળવા)/હવેી મોટર વ્હીકલ ચલાવવાનુાં વલેીિ 

લાઇસન્સ ફરજીયાત હોવુાં જોઈએ 

(III) સ્ત્વીવમાંગની જાણકારી જરૂરી છે. 

(૩) અનુભવ:  

ફાયર સવેાઓમાાં ફાયરમને અથવા સમકક્ષ જનયા પર સળાંગ 

નોકરીનો ૧ વર્મનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ.   

(૪) વયમયામદા: ૩૫ વર્મથી વધ ુનહીં 

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 



 

જાહરેાત અાંગનેી સચુનાઓ 
 

૧. ઉપરોક્ત જનયાઓ માટનેી અરજી જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેથી ૩૦ દદવસ સધુીમાાં ચીફ ઓદફસરશ્રી, નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા, તા.જી.નવસારી-વવજલપોર  ખાત ેફક્ત રજીસ્ત્ટર   પોસ્ત્ટ 

અથવા  સ્ત્પીિ પોસ્ત્ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે 

૨. અરજદાર ેઅરજી સાથ ેતાજેતરમાાં પિાવલે પાસપોટમ સાઇઝ ફોટા નાંગ-૦૧, શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપર,શૈક્ષવણક લાયકાતથી સ્ત્વપ્રમાવણત નકલ રજુ  કરવાની રહશે.ે અનામત વગમના 

ઉમદેવાર ેજાવત અાંગનેુાં સક્ષમ અવધકારીશ્રી નુાં પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશે. 

૩. ઉપરોક્ત તમામ જનયાઓ માટ ે અરજી સાથ ે વબનઅનામત વગમના અરજદાર ે રૂ.૫૦૦/- નો દિમાન્િ ડ્રાફ્ટ, ચીફ ઓદફસરશ્રી,નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાના નામથી 

 મોકલવાની રહશે.ે અનુસવૂચત જાવત, અનસુવુચત જન જાવત તથા શકૈ્ષવણક પછાતવગમના તથા આર્થમક નબળા વગમના ઉમદેવાર ેપણ કોઈ ફી ભરવાની રહેશ ે નહીં. 

૪. અનામત જાવતના ઉમદેવાર ેતનેી જાવત અાંગેનુાં (અન.ુજાવત,અન.ુજન જાવત,સા.શ.ૈપ. તથા આર્થમક રીત ેનબળા વગમ(EWS/વબ.અ.વ) અાંગનેુાં ગજુરાત  સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયલે 

નમુના મજુબનુાં સરકારશ્રીના સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાણપર રજુ કરવાનુાં રહશેે.તમેજ  સા.શ.ૈપ.વગમના ઉમદેવારોએ રાજય સરકારની નોકરી માટ ેકઢાવલે નોન-ક્રીમીલયેર સર્ટમફીકટે 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દરવમયાન મળેવલે  હોય તવેુાં પ્રમાણપર ધરાવતા ઉમદેવારોન ેકટેગેરીની અનામત જનયાનો લાભ મળશ.ે 

૫. અરજી કવર ઉપર જે જનયા માટે અરજી કરલે હોય ત ેજનયાન ુનામ સ્ત્પષ્ટ દશામવવાનુાં રહેશે. 

૬.  વય મયામદા સરકારશ્રીના વનવત વનયમ મજુબની રહશે.ે તમેજ અનામત વગમના ઉમદેવારોન ેસરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ ઉમરમાાં છૂટછાટ મળવા પાર થશે.   અરજી સ્ત્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ે

વનયત શૈક્ષવણક લાયકાત, જરૂરી વયમયામદા તથા વનયત અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૭. દરકે જનયા માટ ેઉમદેવાર ેઅલગ અરજી કરવાની રહેશે. 

૮.  એક જ અરજીપરકમાાં એક કરતાાં વધ ુજનયા માટે અરજી કરલે હશ ેતો અરજીપરક રદ ગણવામાાં આવશે. 

૯. અરજીપરક નગરપાવલકાની મહકેમ શાખામાાંથી રૂબરૂમાાં/નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની વબેસાઈટ www.navsarivijalporemunicipality.in પર થી ફોમમ િાઉનલોિ કરી 

 શકાશ.ે 

૧૦.  અધરૂી ફી, સમય મયામદા બાદ મળલે અરજીઓ ધ્યાને લવેામાાં આવશે નહીં અન ેઆ અાંગ ેકોઈ પર વ્યવહાર કરવામાાં આવશ ેનહીં.  

૧૧.  આ જાહરેાત તથા સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયામાાં કોઈપણ કારણસર ફરેફાર કરવાની ક ેસાંપૂણમ અથવા અાંશત: રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય તો તમે  કરવાની તથા પસાંદગી કરવી કે ન 

કરવી ત ેઅાંગ ેનગરપાવલકાનો સાંપણૂમ અબાવધત હક્ક/અવધકાર રહશે.ેનગરપાવલકા આ માટ ેકોઈ કારણો આપવા  માટ ે બાંધાયલે રહશેે નવહ.જનયાઓની સાંખ્યા અાંદાવજત છે.જે ફરેફારને પાર રહેશ.ે 

૧૨. અનામત વગમના ઉમદેવાર સામાન્ય જનયા પર અરજી કરે છે તો અનામત નો કોઈ લાભ મળવાપાર રહશે ેનવહ.અન ેસામાન્ય વગમના ઉમદેવાર તરીકનેી  શરતો લાગુ પિશ.ે 

૧૩. માન્ય તમામ સાંવગમના ઉમદેવારોની સ્ત્પધામત્મક પરીક્ષા લવેામાાં આવશે.પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમવનયામકશ્રી,અવનનશમન સવેા દ્વારા વનયત કયામ મજુબનો  રહશે.ેજે અાંગેની જાણ માન્ય 

ઉમદેવારોન ેઅલગથી કરવામાાં આવશ.ે  

૧૪. સરકારશ્રીના નીવત અનસુાર વગમ-(૨) સાંવગમના અવધકારીઓની તઓેન ેમળવાપાર કાયમી પગાર ધોરણમાાં પ્રથમ ૨(બ)ે વર્મ માટ ેઅજમાયશી વનમણાંક  આપવામાાં આવશ.ેજયાર ેવગમ-(૩) 

સાંવગમના કમમચારીઓની પ્રથમ વનમણાંક ૫(પાાંચ) વર્મના દફકસપગારથી કરવામાાં આવશ.ેવગમ-(૩) સાંવગમના  કમમચારીઓનો કરારીય સમયગાળો પણુમ થયેથી તઓેના નગરપાવલકાના પ્રવતમમાન ધારાધોરણ 

અનુસાર પગાર- ભથ્થા મળવાપાર થશ.ે 

૧૫. (૧)શારીદરક રીત ેતાંદરુસ્ત્ત હોવા જોઈએ.(૨) લાલ,લીલા રાંગમાાં તફાવત જાણી શકતા હોવા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ:- પરુુર્ો માટ:ે- તમામ ઉમદેવાર -૧૬૫  સ.ેમી. અન ે અનસુવુચત જન જાવત  

માટ ે-૧૬૨ સ.ેમી.,મવહલા માટ ે:- તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સ.ેમી. અન ેઅનસુવુચત જન જાવત માટ ે-૧૫૬ સ.ેમી.(૪)  વજન:- પરુુર્ો માટ ે૫૦ દક.ગ્રા લઘતુ્તમ,મવહલા માટ ે૪૦દક.ગ્રા લઘતુ્તમ (૫) 

છાતી:- સામાન્ય-૮૧સ.ેમી.,ફુલાયલેી-૮૬સ.ેમી.(ફકત પરુુર્ો માટ)ે,ઉપરાાંત  શારીદરક કસોટીમાાં ઉતીણમ થવાનુાં રહશે.ેશારીદરક કસોટીના માપદાંિોની માવહતી નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકાની 

વબેસાઈટ(www.navsarivijalporemunicipality.in) તથા  નગરપાવલકાના નોટીસબોિમ પર મકુવામાાં આવશ.ે        
 

 

 જા.નાં.મહેકમ/૪૦૦                                 સભ્ય સવચવ પસાંદગી સવમવત અન ેચીફ ઓદફસર 

તા.૧૭-૦૭-૨૦૨૧                                         નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,   

 સ્ત્થળ.નવસારી-વવજલપોર                                                                                                                  નવસારી-વવજલપોર . 

 

 
 
 

  

http://www.bharuchnagarpalika.com/
http://www.bharuchnagarpalika.com/


 

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા,નવસારી-વવજલપોર  

ફાયરમને કમ ડ્રાઈવરનુાં અરજી ફોમમ 
 

પ્રવત, 

સભ્ય સવચવશ્રી, 

પસાંદગી સવમવત અન ે 

ચીફ ઓદફસર  

નવસારી-વવજલપોર  નગરપાવલકા 

 
ફાયરમને કમ ડ્રાઈવરની જનયા પર વનમણાંક આપવા અાંગનેી ઉમદેવાર તરીકને ેઅરજી. 

 

ઉમદેવારનુાં નામ :- ................................................................. 

હાલનુાં સરનામુાં  :- ................................................................... 
          ................................................................... 

જન્મ તારીખ :-............................ ઉંમર/વર્મ........... મોબાઈલ નાં....................... 

જાવત:- ......................... જ્ઞાવત/પટેા જ્ઞાવત ................................. કટેગેરી.............. 
 

મારી શકૈ્ષવણક અન ેઅન્ય લાયકાત નીચ ેમજુબ છે. 

શકૈ્ષવણક લાયકાત પરીક્ષા પાસ કયામનુાં વર્મ બોિમ/યવુન.નુાં નામ ટકા/ગ્રિે 

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી)    

સ્ત્નાતક    

અનુસ્ત્નાતક     

નેશનલ ફાયર એકિેમી(AIILSG) વિોદરા અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય 

આઈ.ટી.આઈ.માાંથી ફાયરમને/ફાયર ટકેનોલોજી અને ઇન્િસ્ત્રીયલ 

મનેજેમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મ સરકાર માન્ય સાંસ્ત્થામાાંથી પાસ 

   

 

અનભુવ:- 

સાંસ્ત્થાનુાં નામ હોદ્દો તારીખ થી તારીખ કલુ અનભુવના વર્મ 
    

    

    

 
લાઈટ(હળવા) /હવેી મોટર વ્હીકલ ડ્રાઈવવાંગ લાયસન્સની વવગત:- 
 

અરજી ફીની વવગત :- દિમાન્િ ડ્રાફટ નાં ....................તા.............................. 
 

  

તાજેતરનો રાંગીન 

પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટો 



 

બાાંહધેરી 
આથી હુાં............................................................................................ ગામ.......................... તાલકુો................... જીલ્લો................. 

ખાતરી આપુાં છુાં ક ેઉપર જણાવલે તમામ હકીકતો મારી ઉત્તમ જાણ મજુબ સાચી અન ેખરી છે.ઉપરોકત માવહતી જો ખોટી જણાશ ેતો મારી 

ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે 
  

તારીખ:-           ઉમદેવારની સહી  
 

વબિાણની વવગત:- 

(૧) શાળા છોિયાનુાં પ્રમાણપર  

(૨) ધોરણ-૧૨ ની માકમશીટ 

(૩) સ્ત્નાતકની માકમશીટ  

(૪) દિગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  

(૫) નશેનલ ફાયર એકિેમી (AIILSG) વિોદરા અથવા ગજુરાત સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ માાંથી ફાયરમને/ફાયરટકેનોલોજી અન ે

ઈન્િસ્ત્રીયલ મનેજેમને્ટ અથવા સમકક્ષ કોર્મનુાં પ્રમાણપર  

 (૬) જાવતનો દાખલો  

(૭) ડ્રાઇવવાંગ લાયસન્સની નકલ  

(૮) અનભુવના પ્રમાણપરો    
 

 
 


