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જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકા : જૂનાગઢ
જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકાની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી િવભાગમાં ચીફ ફાયર ઓ�ફસરની ક�લ જગ્યા–૧
સીધી ભરતીથી ભરવા માટ�િનયત નમુનામાં અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છ�. આ માટ� ઉમેદવાર� જૂનાગઢ
મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ HTTPS://JUNAGADHMUNICIPAL.ORG પરથી ડાઉનલોડ કરી
સ્વહસ્તાક્ષર� ભરી, તમામ ડોકયુમેન્ટની પ્રમાિણત નકલ �ડી તા.૩૦/૦૧/ર૦ર૧, ના રોજ સાંજના ૧૮:૧૦
કલાક સુધીમાં અત્રેની કચેરી એ.ડી.એમ. શાખા, �મ નં.૧૦૭ને મળ� તે રીતે અર�ઓ કરવાની રહ�શે. સમય
મયાર્દા બહારની અર� સ્વીકારવા પાત્ર રહ�શે નહી.
જગ્યાનું નામ :- ચીફ ફાયર ઓ�ફસર ક�લ જગ્યા– ૧
સીધી ભરતીથી જગ્યાઓ ભરવાનું માિહતી દશાર્વતું પત્રક.

ક્રમ
૧

જગ્યાનું નામ
ચીફ ફાયર ઓ�ફસર

શૈક્ષિણક લાયકાત :-ચીફ ફાયર ઓ�ફસર
૧. માન્ય યુિન.ના સ્નાતક અથવા સમકક્ષ
ર. કોમ્પ્યુટરનુ ઞ્જાન ધરાવતા હોવા �ઇએ.
૩. ગુજરાતી, િહન્દી તથા અંગ્રે�નુ ઞ્જાન ધરાવતા હોવા �ઇએ.
ટ�કિનકલ લાયકાત : ૧.
નેશનલ ફાયર સિવર્સ કોલેજ(નાગપુર) નો �ડવીઝનલ ફાયર ઓ�ફસરનો કોષર્ પાસ અથવા નેશનલ
ફાયર સિવર્સ કોલેજ(નાગપુર) નો ફાયર �ડપ્લોમા કોષર્ પાસ કર�લ હોવો �ઇએ.
ર.
હ�વી મોટર �વ્હકલ ચલાવવાનું વેલીડ લાઇસન્સ ધરાવતા હોવા �ઇએ.
૩.
તરતા આવડવું �ઇએ.
શારી�રકલાયકાત : (૧) શારી�રક રીતે તંદુરસ્ત હોવા �ઇએ.
(ર) લાલ-લીલા કલરના તફાવત �ણી શકતા હોવા �ઇએ.

મુળ ગુજરાતની અનુ.
જન�િતના
મુળ ગુજરાતની અનુ.
જન�િતના િસવાયના

ન્યુનતમ ઊંચાઇ
સેન્ટીમીટરમાં
૧૬૦
૧૬૦

છાતી (સેન્ટીમીટરમાં
ન્યુનતમ)
ફ�લાવ્યા િવના ફ�લાવીને
૮૧
૮૬
૮૧

૮૬

ન્યુનતમ
વજન
પ૦
�કલોગ્રામ
પ૦
�કલોગ્રામ

ન�ધ : - ફ�લાવેલી છાતીનુ ન્યુનતમ િવસ્તરણ પાંચ સેન્ટીમીટરથી ઓછું હોવુ �ઇએ નહી.
(૩) નીચેના પૈક�ની કોઇપણ શારી�રક ખામીઓ ધરાવતા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટ� યોગ્ય ગણવામાં
આવશે નહી. ૧. નોક ની, (ર) પીજન ચેસ્ટ, (૩) �સ્કવન્ટ આઇ, (૪) ફલેટ ફ�ટ(સપાટ પગ), (પ)
વેરીકોસ વેઇન્સ, (૬) હ�મર ટીઝ, (૭) ફ�કચડર્ િલમ્બ (ખ�ચાઇ ગયેટ પેશીઓ), (૮) ડીક�ડ ટીથ (સડેલા
દાત), (૯) સંસગર્જન્ય રોગ અને (૧૦) ચમર્ રોગ.
(૪) તબીબી અિધકરારીએ ઉમેદવારની તપાસ કરવી �ઇશે અને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના
શારી�રક ધોરણોને િવચારણામાં લઇને યોગ્યતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવુ �ઇશે
અને નીચેની બાબતો અંગે પણ પ્રમાણપત્ર આપવું �ઇએ. SHAPEI એટલે,
S મનોવૈઞ્જાિનક, H શ્રવણ, A ઉપાંગ, P સામાન્ય કામની શારી�રક ક્ષમતા, E દ્ર�ષ્ટ, I એટલે ઉપર
જણાવેલ દર�ક શીષર્ક હ�ઠળ સામાન્ય વ્યવસાિયક કાય� કરવા માટ� તમામ રીતે યોગ્ય.
૨.
પગાર ધોરણ :(૧) આ જગ્યાનું સાતમાં પગારપંચ મુજબ પે–મેિટ્રક્સ લેવલ – ૮ સ્ક�લ ૪૪૯૦૦-૧૪ર૪૦૦નું રહ�શે.
આ જગ્યામાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને પ્રથમ બે વષર્ માટ� પ્રોબેશન િપરીયડમાં રાખવામાં આવશે.
પ્રોબેશન િપરીયડ સારી અને સંતોષકારક રીતે પુણર્ કયાર્ બાદ જ કાયમી િનમણૂંક અંગેના અન્ય લાભો
માટ� આગળની કાયર્વાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
૩.
ઉ�મર :અર� �સ્વકારવાની છ�લ્લી તારીખનાં રોજ ઉ�મર ૩૫ વષર્થી વધુ ન હોવી �ઇએ
૪.
વયમયાર્દા:(૧) ૧૮ વષર્થી ઓછી ઉ�મરનો અને 3૫ વષર્થી વધુ ઉ�મરનો ન હોવો �ઇએ.
(૨) મુળ ગુજરાતના હોય તેવા તમામ મિહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામાં િનયમોનુસાર ૦પ વષર્ની
છુટછાટ મળવાપાત્ર રહ�શે.
ન�ધ :(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો િબનઅનામત જગ્યા માટ� અર� કરી શકશે પર�તુ તેમને પસંદગી માટ�ના
ધોરણો િબનઅનામત કક્ષાના લાગુ પડશે.
(૨) ઉ�મર અર� સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખના રોજની ગણવામાં આવશે.
૫. અનામત જગ્યાઓની િવગત

ભરવાપાત્ર િબન અનામત સા.શૈ.પ.વગર્ અનુ. �િત અનુ. જન�િત આ.ન.વ. મા�
ક�લ જગ્યા સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સૈિનક
૧
૧
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦
૦ ૦
(૨)
(૧)
(૨)

(૪)
(૫)

ભરવા પાત્ર ક�લ જગ્યાઓ
૧

૧.

વગર્

(૩)

િવધવા ઉમેદવારો માટ� :ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર�પત્રકમાં તે કોલમ સામે હા અવશ્ય લખવું. અન્યથા લાગુ પડતું નથી
એમ દશાર્વવું.
િવધવા ઉમેદવાર� � પુન: લગ્ન કર�લ હોય તો અર�પત્રકમાં તે કોલમ સામે હા અવશ્ય લખવું.
અન્યથા લાગુ પડતું નથી એમ દશાર્વવું.

(૬)

૨.
(૧)

(૨)
(૩)
(૪)
(પ)
૩.
(૧)
(૨)
(૩)

(૪)
(૫)
૪.
(૧)

(૨)
૫.
(૧)

(૨)

૬.
(૧)

િવધવા ઉમેદવાર� પુન: લગ્ન કર�લ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તરીક� લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય
તો, ઉમેદવાર� િનમણુંક સતાિધકારી/ જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકા સમક્ષ પ્રમાણપત્ર ચકાસણી સમયે પુન:
લગ્ન કર�લ નથી તેવું એફ�ડેિવટ અચુક રજુ કરવાનું રહ�શે.
િવધવા ઉમેદવારને સરકારશ્રીની પ્રવતર્માન �ગવાઇ મુજબ સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષામાં તેઓએ મેળવેલ
ક�લગુણના પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં આવશે.
કોઇપણ મિહલા ઉમેદવાર �હ�રાત માટ� અર� કર� તે સમયે િવધવા ન હોય, પર�તુ અર� કયાર્ બાદ
અથવા �હ�રાત પ્રિસધ્ધ થયાની છ�લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રિક્રયાના કોઇપણ
તબક્ક� િવધવા બને અને તે અંગે જ�રી દસ્તાવે� પુરાવાઓ રજુ કર� તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ
પછીના ભરતી પ્રિક્રયાના જે પણ તબક્કા બાક� હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મિહલા ઉમેદવારોને િવધવા
મિહલા ઉમેદવાર તરીક�ના લાભ આપવામાં આવશે.
કોમ્પ્યુટરની �ણકારી :ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા-૧૩/૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ
નં.સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫, થી નકક� કર�લ અભ્યાસક્રમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેનુ
બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનું કોઇપણ તાલીમી માન્ય સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર / માક�શીટ ધરાવતા
હોવા �ઇએ અથવા સરકાર માન્ય યુિનવસ�ટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર ઞ્જાન અંગેના કોઇપણ
ડીપ્લોમા / ડીગ્રી ક� સટ��ફક�ટ કોસર્ કર�લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી ક� ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં
કોમ્પ્યુટર એકિવષય તરીક� હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા
કોમ્પ્યુટરના િવષય સાથે પાસ કર�લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા �ઇશે. આ તબકક� આવું
પ્રમાણપત્રન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર� કરી શકશે, પર�તુ આવા ઉમેદવારોએ િનમણૂંક સત્તાિધકારી
સમક્ષ કોમ્પ્યુટરની બેઝીક નોલેજની પરીક્ષા પાસ કયાર્નું આવું પ્રમાણપત્ર િનમણૂંક મેળવતા પહ�લા
અચુક રજુ કરવાનું રહ�શે. અન્યથા િનમણૂંક મેળવવાને પાત્ર થશે નિહ. તેમજ િનમણૂંક સતાિધકારી/
જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકા આવા �કસ્સામાં ઉમેદવારોની પસંદગી રદ કરશે.
�હ�રાતની સામાન્ય �ગવાઈ
ભર�લા અર�પત્રક:અર� સાથે િબન અનામત કક્ષાના અને આિથર્ક અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ �ા.૧૦૦/-અને અન્ય
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ �ા.પ૦/- નો�ડમાન્ડ ડ્રાફટ ‘‘કિમશનરશ્રી, મહાનગરપાિલકા, જૂનાગઢ’’ના
નામનો (નોનરીફ�ડેબલ) અર�ની સાથે જ �ડવાનો રહ�શે. ફ�ની માફ� માટ� ઇચ્છુક ઉમેદવારોને �િત
પ્રમાણપત્ર અને નોન િક્રમીલેયર સટ�ફ�ક�ટની નકલ ફર�યાત �ડવાની રહ�શે.
િનતય �ડમાન્ડ ડ્રાફટ વગરની અર� િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહી.
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટ� �હ�રાતમાં અનામત જગ્યાઓ દશાર્વેલ ન હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો
િબનઅનામત જગ્યા માટ� અર� કરી શકશે અને તેને િબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
�હ�રાતમાં મિહલા ઉમેદવારો માટ� જગ્યા અનામત ના હોય તો પણ જે તે ક�ટ�ગરીમાં મિહલા ઉમેદવારો
અર� કરી શક� છ�.
કોઈપણ સં�ગોમાં અર� ફ� પરત મળવા પાત્ર નથી.
શૈક્ષિણક લાયકાત:ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા
હોવા �ઇએ.
ઉમેદવાર� શૈક્ષિણક લાયકાત માન્ય યુિનવિસર્ટી/સંસ્થામાંથી મેળવેલ હોવી �ઇએ.
ડોક્યુમેન્ટ વેરીફ�ક�શન વખતે ઉમેદવાર� અર�પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબની શૈક્ષિણક લાયકાત માન્ય
યુિનવિસર્ટી/સંસ્થાની માક�શીટ (બધા જ વષ�/સેમેસ્ટર) ની પ્રમાિણત નકલ રજુ કરવાની રહ�શે. કોલેજના
આચાયર્ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહી.
શૈક્ષિણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાં આવશે
નહ�.
�હ�રાતમાં દશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છ�, તેવો તેમનો હક્ક-દાવો હોય તો
આવા ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્થાિપત કરતા આદ�શો/અિધક�તતાની િવગતો આપવાની રહ�શે.
ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:ગુજરાત સરકારના સરકારી/અધર્સરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપ�ર�શન/ક�પનીઓમાં સેવા બ�વતા
અિધકારીઓ/ કમર્ચારીઓ જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકાની �હ�રાતના સંદભર્માં બારોબાર અર� કરી
શકશે અને તેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેરીને અર� કયાર્ની તારીખથી �દ-૭ માં
અચુક કરવાની રહ�શે. � ઉમેદવારના િનયોક્તાને ઉમેદવારની અર� સામે વાંધો હોય તો 30 �દવસમાં
જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકાને �ણ કરવાની રહ�શે.
ઉમેદવાર પાસે માંગવામાં આવે ત્યાર� સક્ષમ અિધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનું રહ�શે.
ગેરલાયક ઉમેદવાર :જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકા ક� અન્ય મહાનગરપાિલકા અથવા અન્ય સરકારી/અધર્ સરકારી /સરકાર
હસ્તક્ની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યાર�ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલા હોય તો તેની િવગત અર� પત્રકમાં
આપવાની રહ�શે. � ઉમેદવારનો ગેરલાયક�નો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર� રદ્દ
થવાને પાત્ર બનશે.
ફરિજયાત િનવ્રુિત્ત, �ખસદ, બરતરફ :- અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્તકની ક�પની
ક� બોડર્ ક�પોર�શનમાંથી ક્યાર�ય પણ ફર�યાત િન�િત્ત, �ખસદ ક� બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો
અર�પત્રકમાં તેની િવગત આપવાની રહ�શે. િનમણૂંક મળ્યા બાદ આ બાબત ધ્યાન ઉપર આવશે તો
િનમણૂંક રદ કરવામાં આવશે.
અગત્યની �ગવાઈ:જૂનાગઢ મહાનગરપાિલકાના ક� અન્ય સરકારી/અધર્સરકારી સંસ્થામાં ફરજ બ�વતાં ઉમેદવારો �
ઉક્ત જગ્યાએ પસંદગી પામશે તો તેઓએ મૂળ જગ્યાએથી રા�નામું આપ્યા બાદ જ િનમણૂંકની
(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)

