�મનગર મહાનગરપા�લકા
�હ�રાત �માંક ૦૧ / ૨૦૨૦-૨૧ �ગે ની િવગતવાર � ૂચનાઓ
_________________________________________________________________________________________________

�મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે ફાયરમેન કમ �ાઇવર વગ�-૩ ની ખાલી જ�યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટ�
વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર �હ�રાત �િસ� કર� ઓન લાઈન અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે . લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૧ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૧ (૨૩:૫૯ કલાક) દરિમયાન
ઓનલાઈન અર� કરવાની રહ�શે.

�મ

૧

માિસક �ફકસ

પગાર ધોરણ

જ�યા�ું નામ

પગાર

૭મા પગારપંચ �ુજબ

ફાયરમેન કમ

L-૨

�ાઇવર વગ�-૩

�.૧૯,૯૫૦/(�ણ વષ� માટ�)

૧૯૯૦૦ -૬૩૨૦૦

જ�યા

વય મયા�દા

ની

(િનદ� શ કયા�

સં�યા

�ુજબ)

પસંદગીની
પ�િત

શાર��રક �મતા
૪૨

૩૩ વષ�

/ શાર��રક
ધોરણો

ક�ટ�ગર� વાઈઝ જ�યા

�બન અનામત

૧૫

અ�ુ.

અ�ુ.

�િત

જન �િત

૫

૭

સા.શૈ.૫.વગ�

૧૧

આિથ�ક નબળા
વગ�

મા� સૈિનક
(�હ�રાતની �ુ લ જ�યાઓ

૪

પૈક�)
૪

ન�ધ :(૧)

આ િનમ�ુકં માટ� લાયકાતના ધોરણો સરકાર�ીના શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� � ૃહ િનમા�ણ િવભાગના નોટ�ફ�ક�શન
નં. GUJARAT FIRE NO GH/181 OF ૨૦૧૯/AGN-૧૦૨૦૧૯-૯L.1, તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ થી � િનયમો િનયત
થયેલ છે તે તથા �મનગર મહાનગરપા�લકાના �ટ� ��ડ�ગ કિમટ� ઠરાવ નં. ૨૦૦૯, તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ થી મં�ુર
કરવામાં આવેલ. � િનયમો જનરલ બોડ�ની મં�ુર�ની અપે�ા �ુજબના રહ�શે.

(૨)

આ �હ�રાત સંદભ� કોઈ પણ �કારની � ૂછ પરછ માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગ, બીજો માળ, લાલ બંગલો
��ુબીલી ગાડ�ન પાસે, �મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે �બ� અથવા લે�ડલાઈન ફોન નં.-૦૨૮૮-૨૫૫૦૨૩૧
થી ૨૩૫, એ�સ. નં. ૨૦૫ / ૨૦૭ ઉપર ઓફ�સ સમય દર�યાન સવાર� ૧૧-૦૦ થી ૦૧-૦૦ અને બપોર� ૦૩-૦૦
થી સાં� ૦૫-૦૦ કલાક �ુધી સંપક� કર� શકાશે.
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(૩)

શૈ��ણક લાયકાત તથા અ�ુભવ :-

�મ

જ�યા�ું નામ

૧

ફાયરમેન કમ �ાઇવર

શૈ��ણક લાયકાત
(૧)

વગ�-૩

ઉમેદવાર�

ઉ�ચતર

મા�યિમક

શાળા

�માણપ�

એચ.એસ.સી.

(ધોરણ ૧૨) અથવા તેની સમક� સરકાર� મા�ય કર� લ શૈ��ણક
લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
(૨)

નેશનલ ફાયર એક�ડમી (�ુજરાત સરકાર મા�ય) અથવા નેશનલ ફાયર
એક�ડમી (ક��� સરકાર) અથવા ઇ�ડ���યલ ��ન�ગ ઇ��ટ�ટ�ુટમાંથી
ફાયરમેન કોષ� / �ાઇવર કમ પંપ ઓપર� ટરનો છ માસનો કોષ� સફળતા
� ૂવ�ક પાસ કર� લ હોવો જોઈએ.

(૩)

હ�વી મોટર �હ�ક�સ (ભાર� વાહન)�ું લાયસ�સ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

(૪)

�ુજરાત �હ�ર સેવા વગ�કરણ અને �ર�ટમે�ટ (જનરલ) ��સ-૧૯૬૭
�ુજબ કો���ુટર�ું બેઝીક નોલેજ

૪(A). શાર��રક ધોરણો :ઓછામાં ઓછ�

વગ�

�ચાઈ (સે.મી.)

�ુજરાત રા�યના અ�ુ��ુ ચત જન�િતના (S.T.)
ઉમે દવારો માટ�
�ુજરાત રા�યના અ�ુ��ુ ચત જન�િત (S.T.)
િસવાયના અ�ય વગ�ના ઉમેદવારો માટ�

ઓછામાં ઓછ� છાતી
(સે.મી.)

ઓછામાં ઓ�ં
વજન (ક�.�ા.)

સામા�ય

�લાવેલી

૧૬૦

૮૧

૮૬

૫૦

૧૬૫

૮૧

૮૬

૫૦

ન�ધ:કોઈ પણ સંજોગોમાં ઉમેદવારની છાતી (�લાવે લી) ૫ સે.મી. કરતા ઓછ� ન હોવી જોઈએ. ૪(A) નીચે દશા�વેલ
શાર��રક ખામીમાંથી કોઈ પણ ખામી ધરાવતા ઉમેદવારને શાર��રક ર�તે અયો�ય માનવામાં આવશે.

૪(B).

(1)

Knock Knee

(2)

Pigeon Chest

(3)

Squint Eye

(4)

Flat Feet

(5)

Varicose Veins

(6)

Hammer Tees

(7)

Fractured Limb

(8)

Decayed Teeth

(9)

Skin Disease

શાર��રક �મતા:૪(B)(૧) - �વીમ�ગ ટ� �ટ :૧૫૦ સેક�ડમાં ૧૦૦ મીટર �વીમ�ગ કરવા�ું રહ�શે અને �વીમ�ગ ટ� �ટમાં નીચે �ુજબના સમય અને �ુણ રહ�શે.
૧૦૦ મીટર �વીમીગમાં ૧૫૦ સેક�ડ થી વ�ુ સમય લેનાર ઉમેદવાર નાપાસ ગણાશે.
સમય
(

)
�ુણ
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� ઉમેદવારો �વીમ�ગ ટ� �ટમાં નાપાસ થશે તે ઉમેદવારોએ પરત જવા�ું રહ�શે. તેઓ આ તબ�ે થી બાકાત થશે
અને આગળના ટ� �ટ માટ� લાયક ગણાશે ન�હ.
૪(B)(૨) - ડ�પ ડાઈવ�ગ ટ� �ટ :�વીમ�ગ ટ� �ટમાં પાસ થયેલ ઉમેદવારોને ડ�પ ડાઈવ�ગ ટ� �ટ આપવાની રહ�શે. �માં �વીમ�ગ �ુલ �દર
ત�ળયામાંથી વ�� ુ / પદાથ� શોધીને બહાર લાવવાનો રહ�શે. � ઉમેદવારો આ ટ� �ટમાં નાપાસ થશે તે ઉમેદવારોએ
પરત જવા�ું રહ�શે. તેઓ આ તબ�ે થી બાકાત થશે અને આગળના ટ� �ટ માટ� લાયક ગણાશે ન�હ.
૪(B)(૩) - રોપ કલાઈ�બ�ગ ટ� �ટ :ડ�પ ડાઈવ�ગ ટ� �ટમાં પાસ થયેલ ઉમેદવારોએ રોપ કલાઈ�બ�ગ ટ� �ટ આપવાની રહ�શે �માં ઉમેદવાર� ૨૦ �ટ
�ચા દોરડા ઉપર દોરડાને પગ ટચ કયા� વગર ચડવા�ું રહ�શે. � ઉમેદવારો આ ટ� �ટમાં નાપાસ થશે તે
ઉમેદવારોએ પરત જવા�ું રહ�શે. તેઓ આ તબ�ે થી બાકાત થશે અને આગળના ટ� �ટ માટ� લાયક ગણાશે ન�હ.
૪(B)(૪) - ૧૦૦ મીટર દોડ (હોઝ પાઈપ નોઝલ સાથે) :રોપ કલાઈ�બ�ગ ટ� �ટમાં પાસ થયેલા ઉમેદવારો એ ૧૦૦ મીટર દોડ (હોઝ પાઈપ નોઝલ સાથે) લઈને ૨૦
સેક�ડમાં � ૂર� કરવાની રહ�શે. આ ટ� �ટમાં ૨૦ સેક�ડ થી વ�ુ સમય લેનાર ઉમેદવાર નાપાસ ગણાશે.
સમય
)

(
�ુણ

� ઉમેદવારો આ ટ� �ટમાં નાપાસ થશે તે ઉમેદવારોએ પરત જવા�ું રહ�શે. તેઓ આ તબ�ે થી બાકાત થશે અને
આગળના ટ� �ટ માટ� લાયક ગણાશે ન�હ.
૪(B)(૫) -�ાઇવ�ગ ટ� �ટ :૧૦૦ મીટર દોડ (હોઝ પાઈપ નોઝલ સાથે) માં પાસ થયેલ ઉમેદવારોએ �ાઇવ�ગ ટ� �ટ પાસ કરવાની રહ�શે. �માં
ઉમેદવારોએ ફાયર ફાઈટર િનર��ક જણાવે તે �ુજબ H.M.V. વાહન ચલાવી બતાવા�ું રહ�શે. � ઉમેદવારો
H.M.V. વાહન ટ� �ટમાં નાપાસ થશે તે ઉમેદવારોએ ઉપરના બધા ટ� �ટ પાસ કર� લ હશે તો પણ પસંદગી માટ� /
િનમ�ુક માટ� ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
�વીમ�ગ ટ� �ટ તથા �ાઇવ�ગ ટ� �ટમાં મેર�ટમાં આવેલ હશે તો પણ H.M.V. વાહન સ�હત અ�ય શાર��રક
ં માટ� ગેરલાયક ઠરશે.
ટ� �ટમાં પાસ થવા�ું ફર�જયાત છે . અ�યથા િનમ�ુક
(૫)

કો���ુટર �ાન �ગેની લાયકાત :ઉમેદવાર રા�ય સરકારના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮

ના સરકાર� ઠરાવ

નં.સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.પ થી ક� વખતોવખત ન�� કર� લ અ�યાસ�મ �ુજબ કો���ુટર �ગે� ું
�ાથિમક �ાન (બે�ઝક નોલેજ) ધરાવતાં હોવા �ગે� ું કોઈપણ તાલીમ સં�થા�ું �માણપ� / માક� શીટ ધરાવતા
હોવા જોઈએ અથવા સરકાર મા�ય �ુિનવિસ�ટ� અથવા સં�થામાં કો���ુટર �ાન �ગે� ું કોઈપણ ડ��ી અથવા
અ�યાસ�મમાં કો���ુટર એક િવષય તર�ક� હોય તેના �માણપ�ો અથવા ધોરણ - ૧૦ અને ધોરણ - ૧૨ ની
પર��ા કો���ુટરના િવષય સાથે પાસ કર� લ હોય તેના �માણ૫�ો ધરાવતાં હોવા જોઈએ. આ તબ�ે આ� ું
�માણપ� ન ધરાવતાં ઉમેદવારો પણ અર� કર� શકશે પરં � ુ િનમ�ુકં મેળવતાં પહ�લાં આ�ું �માણપ� અ�ુક
ં મેળવવાને પા� થશે નહ�. કો���ુટર �ાન �ગે વખતો વખત સરકાર �ારા
ર�ુ કરવા�ું રહ�શે અ�યથા િનમ�ુક
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િનયત કરાયેલ પર��ા પણ ઠરાવેલ સમય મયા�દામાં અ�ુક પસાર કરવાની રહ�શે. ઠરાવેલ પર��ા પાસ ન
કરનારની િનમ�ુક રદ કરવામાં આવશે.
(૬)

પસંદગીની પ�ધિત નીચે �ુજબ રહશે.
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની શાર��રક તપાસ અને તમામ શાર��રક કસોટ�માં આગળ દશા�વેલ ૪ (A) થી ૪(B)
(૫) ના તમામ ટ� �ટમાં સફળ થયેલા ઉમે દવારોની પસંદગી માટ� મેર�ટ લી�ટ નીચેની િવગતે રહશે. તથા �ુદા નં.
૩, ૪, તથા ૫ માં દશા�વેલી તમામ લાયકાતો ધરાવનાર તથા કસોટ�ઓમાં સફળ રહ�લ ઉમેદવારો�ું મે ર�ટ લી�ટ
બનશે.
A) શાર��રક �મતાની કસોટ�ના �ુણ નીચે �ુજબ રહ�શે.
૧

૨

૩

�વીમ�ગ ટ� �ટના ૧૦૦ �ુણ

૧૦૦ મીટર રનીગ િવથ હોઝ પાઈપ ટ� �ટના ૧૦૦ �ુણ

�ુ લ ૨૦૦

B) �મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે કો��ા�ટ બે ઈઝ થી ફાયરમે ન કમ �ાઇવર કમ પંપ ઓપર� ટર તર�ક� ફરજ
બજવતા હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપરોકત (A) �ુજબના �ુણ ઉપરાંત અ�ુભવના �ુણ નીચે �ુજબ રહશે.
�મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે કો��ા�ટ બેઇઝ થી ફાયરમેન કમ �ાઇવર કમ પંપ ઓપર� ટર તર�ક�
ફરજ બજવતા હોય તેવા ઉમેદવારને અ�ુભવના ૧ વષ�ના ૪ �ુણ લેખે વધાર� માં વધાર� ૫ વષ� �ુધીના ૨૦
�ુણ આપવામાં આવશે. આમ �ુ લ ૨૨૦ �ુણ માંથી મેર�ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.
�મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે કો��ા�ટ બેઇઝ થી ફાયરમેન કમ �ાઇવર કમ પંપ ઓપર� ટર તર�ક�
ફરજ બજવતા હોય તેવા ઉમે દવારોએ શૈ��ણક લાયકાત ઉપરાંત તમામ શાર��રક �મતાની કસોટ� ફર�જયાત
પાસ કરવાની રહ�શે.
(૭)

�હ�દ� અને �ુજરાતી ભાષા� ંુ �ુર� ંુ �ાન અને �ુજરાતી ભાષા પર ��ુ�વ હો�ું જોઈએ.

(૮)

રા���યતા - ઉમે દવાર
(ક)

ભારતનો નાગર�ક હોય, અથવા

(ખ)

નેપાળનો ��જન હોય, અથવા

(ગ)

� ૂતાનનો ��જન હોય, અથવા

(ઘ)

િતબેટનો િનવા�સીત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી સન-૧૯૬૨ ���ુઆર�
મ�હનાની ૧લી તાર�ખ પહ�લા ભારતમાં આ�યો હોય, અથવા

(ચ)

�ુળ ભારતની �ય��ત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી પા�ક�તાન, બમા�, �ીલંકા,
ક��યા, �ુગા�ડા, તા�ઝાનીયા �ું સં� ુ�ત ��સ�ાક (અગાઉના ટા�ગનીકા અને ઝાંઝાબાર), ઝા�બીઆ,
મલાવી, ઝેર, ઇિથયોિપયા �વા � ૂવ� આફ�કાના દ� શો અને િવયેટનામમાંથી �થળાંતર કર�ને આવેલ હોય,
પરં � ુ (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) વગ�

હ�ઠળ આવતા ઉમેદવાર �ની તરફ�ણમાં રા�ય સરકાર�

લાયકાત�ું �માણપ� આ��ું હોય તેવી �ય��ત હોવી જોઈએ,
(૯)

વયમયા�દા :(a)

ઉમેદવારની વય ૧૮ વષ�થી ઓછ� હોવી જોઈએ નહ� અને વ�ુ માં વ�ુ વય ૩૩ વષ� પ�કમાં દશા�વેલ
િવગતે � - તે જ�યા માટ� હોવી જોઈએ.

(b)

સરકાર� ક� અ�ય મહાનગરપા�લકાના કાયમી કમ�ચાર�ઓ અરજદાર થાય તો તેમના �ક�સામાં વ�ુમાં
વ�ુ ૩૮ વષ� �ુધીની �ટ છાટ મળવાપા� થશે.
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(c)

�મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે કાયમી અને કો��ા�ટ બેઇઝ થી ફરજ બ�વતા ફાયરમેન કમ �ાઇવર
કમ પંપ ઓપર� ટર તેમજ �મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે અ�ય જ�યા ઉપર �હ�રાત આ�યાની
તાર�ખે ફરજ બ�વતા કમ�ચાર�ઓને મહતમ ૪૫ વષ� ની �ટછાટ મળવાપા� રહશે. પરં � ુ અ�ુભવના
�ુણ મા� ફાયરમેન કમ �ાઇવર કમ પંપ ઓપર� ટર તર�ક� �હ�રાત આ�યાની તાર�ખે ફરજ બ�વતા
હોય તેવા કમ�ચાર�ઓને જ મળવાપા� રહ�શે.

(d)

ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામાં મળવાપા� �ટછાટ સાથેની �મર િનયત તાર�ખે કોઈપણ સંજોગોમાં
નીચે જણાવેલ ઉમરમાં �ટ છાટ મળતી હોય તેવા �ક�સામાં પણ �મનગર મહાનગરપા�લકાના કાયમી
/ કો.બે. કમ�ચાર�ઓના �ક�સામાં ઉમેદવારોની વયમયા�દા ૪૫ વષ� અને અ�ય ઉમેદવારોની ઉમર ૩૮
વષ� કરતાં વધવી જોઈએ નહ�.
આ જ�યાના ઉમેદવારોને નીચેની િવગતે વયમયા�દામાં �ટછાટ મળવાપા� થશે.
ઉપરોકત �હ�રાત માટ� નીચે �ુજબની િવગતે �ટ-છાટ મળવાપા� થશે.

(A)

૧.

અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ��ુ ચત જન�િત, સા.શૈ.પ. વગ�ના ઉમેદવારને-

૦૫ વષ�

૨.

આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના �ુ�ુષ ઉમેદવારોને

૦૫ વષ�

૩.

મા� સૈિનક ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા�દામાં સંર�ણ સેવામાં બ�વેલ સેવાનો સમયગાળો

-

ઉપરાંત બી� �ણ વષ� ની �ટ છાટ મળવાપા� રહ�શે. આ માટ� ઉમેદવાર પોતે જ મા� સૈિનક
હોવા જોઈએ. આ �ગેની િવગતો સબંિધત ઉમેદવાર� સૈિનક તર�ક� ફરજ બ��યાની
સમયગાળાની િવગતો આપવાની રહ�શે. આ �ગે� ું �માણપ� ��લા સૈિનક ક�યાણ અને �ુન:
વસવાટ કચેર� �ારા અિધ�ૃત કર� લ અિધકાર��ું ર�ુ કરવા�ું રહ�શે.
(B)

વયમયા�દા માટ� િનધા�ર�ત તાર�ખ :તમામ ઉમેદવારના �ક�સામાં વયમયા�દા માટ� અર� કરવાની �િતમ તાર�ખને �યાને લેવામાં આવશે
વયમયા�દા સબંધમાં અર� કરવાની �િતમ તાર�ખ CUT-OFF DATE ગણવાની રહ�શે.

(૧૦)

અજમાયશી સમયગાળો :આ જગાના �ક�સામાં ૩(�ણ) વષ� નો સમયગાળા દરિમયાન અજમાયશી તર�ક�નો મળવાપા� પગાર �.
૧૯,૯૫૦/-

�ફ�સ

રહ�શે.

અજમાયશી

સમયગાળાની

કામગીર�

સંતોષકારક

જણાયે

તેમજ

શાખાિધકાર��ીના કામગીર�ના અહ�વાલના આધાર� ર� ��ુલર પગાર ધોરણમાં િનમ�ુક આપવામાં આવશે.
(૧૧)

શૈ��ણક લાયકાત :(૧)

ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશા�વેલ શૈ��ણક લાયકાત અર� �વીકારવાની છે �લી તાર�ખના રોજ ધરાવતા
હોવા જોઈએ.

(૨)

ઉમેદવાર� શૈ��ણક લાયકાત મા�ય બોડ� / �ુિનવસ�ટ�/સં�થામાંથી મેળવેલ હોવી જોઈએ. સં�થા
અમા�ય હોય તો આખર� િનણ�ય સ�મ સ�ાિધકાર� કિમ�ર�ીનો રહ�શે. તેમાં કોઈ હ� દાવો ક� ર�ૂઆત
�વીકારવામાં આવશે ન�હ.

(૩)

ડો� ુમે�ટ વેર�ફ�ક�શન વખતે ઉમેદવાર� ઓનલાઈન અર�પ�કમાં જણા�યા �ુજબની શૈ��ણક લાયકાત
મા�ય �ુિનવસ�ટ�/સં�થાની માક� શીટ (બધા જ વષ�/સેમ�ે ટર) ના અસલ �માણપ�ો તથા તેની
�વ�મા�ણત નકલ ર�ુ કરવાની રહ�શે. તેમજ અ�ુભવ �ગેના �માણપ�ો પણ ર�ુ કરવાના રહ�શે.
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(૪)

શૈ��ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા�ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હ� દાવો �વીકારવામાં આવશે
ન�હ.

(૫)

�હ�રાતમાં દશા�વેલ લાયકાતની સમક� લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે , તેવો તેમનો હ� દાવો હોય તો
આવા ઉમેદવાર� સમક�તા ��થાિપત કરતા આદ� શો/અિધ�ૃતતાની િવગતો આપવાની રહ�શે.

(૧૨)

ના-વાંધા �માણપ� :(૧)

�ુજરાત સરકારના સરકાર� / અધ�સરકાર� / સરકાર હ�તકના કોપ�ર� શન / કંપનીઓમાં સેવા બ�વતા
અિધકાર�ઓ / કમ�ચાર�ઓ �મનગર મહાનગરપા�લકાની �હ�રાતના સંદભ�માં બારોબાર અર� કર�
શકશે અને તેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ / ખાતા / કચેર�ને અર� કયા�ની તાર�ખથી �દવસ-૭
માં અ�ુક કરવાની રહ�શે.

(૨)

ઉમેદવાર� િનમ�ુક સમયે સ�મ અિધકાર� �ારા આપવામાં આવેલ ના-વાંધા �માણપ� ર�લીવ આદ� શ
ર�ુ કરવા�ું રહ�શે.

(૧૩)

ગેરલાયક ઉમે દવાર :(૧)

�મનગર મહાનગરપા�લકા અથવા અ�ય મહાનગરપા�લકા અથવા અ�ય સરકાર� / અધ�સરકાર� /
સરકાર હ�તકની સં�થાઓ �ારા ઉમેદવાર �ાર� ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત અર�
પ�કમાં આપવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયક�નો સમય ચા�ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર�
ર� થવાને પા� બનશે.

(૨)

ફર�યાત િન� ૃિ�, �ુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર� સેવા / સરકાર હ�તકની કંપની ક� બોડ� કોપ�ર� શનમાંથી �ાર� ય પણ
ફર�યાત િન� ૃિ�, �ુખસદ ક� બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અર�પ�કમાં તેની િવગત આપવાની
ં ર� કરવામાં આવશે.
ં મ�યા બાદ આ બાબત �યાન ઉપર આવશે તો િનમ�ુક
રહ�શે. િનમ�ુક

(૧૪)

અગ�યની જોગવાઇઓ :(૧)

�મનગર મહાનગરપા�લકાની પસંદગી સિમિત �ારા ન�� કરવામાં આવે તે �ુજબ ખર� ખર ભરવાપા�
જ�યાઓની સં�યા સામે �હ�રાત �ુજબની લાયકાત ધરાવતા અને ઓનલાઈન ફ� ભર� લ હોય તેવા
તમામ ઉમેદવારોને શાર��રક �મતા / શાર��રક ધોરણોની ચકાસણી માટ� કોલ-લેટર ઇ��ુ કરવામાં
આવશે. ફાઈનલ મેર�ટ લી�ટ, ઉપરો�ત �ુદા નં ૬A અને ૬B �ુજબ શાર��રક �મતા / શાર��રક
ધોરણોમાં મળે લ �ુણ અને અ�ુભવના �ુણને આધાર� તૈયાર કરવામાં આવશે.

(૨)

સરકાર� / અધ�સરકાર� સં�થામાં ફરજ બ�વતા ઉમેદવારો જો ઉ�ત જ�યાએ પસંદગી પામશે તો
તેઓએ � ૂળ જ�યાએથી રા�ના�ું આ�યા બાદ જ િનમ�ુકં ની જ�યાએ હાજર થવા�ું રહ�શે. તેમજ
તેઓની અગાઉની બ�વેલ ફરજનો સમયગાળો િનયમબ� કર� શકાશે ન�હ / ગણતર�માં લેવામાં
આવશે ન�હ.

(૩)

�મનગર મહાનગરપા�લકાના કાયમી ફરજ બ�વતા કમ�ચાર�ઓના �ક�સામાં અગાઉની બ�વેલ
ફરજનો સમયગાળો િનયમબ� કરવામાં આવશે.

(૪)

ફાઈનલ મે ર�ટ લી�ટ તૈયાર કરતી વખતે �ુદા નં. ૬ (A) ના �ુ લ ૨૦૦ �ુણ અને ૬ (B) ના ૨૦ �ુણ
ને �યાને લઇ �ુલ ૨૨૦ �ુણ �ુજબ તમામ શાર��રક કસોટ�માં સફળ થયે લ ઉમેદવારો�ું મેર�ટ
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બનાવવામાં આવશે. અને ક�ટ�ગર� વાઈઝ મેર�ટમાં ઉ�ચ આવતા જ�યાને આધીન ૩(�ણ) ગણા
ઉમે દવારોની �તી�ા યાદ� બનાવવામાં આવશે.
(૫)

ઓનલાઈન અર� કરતા ઉમેદવારોએ અર� ફોમ�માં ભરવામાં આવેલ મા�હતી / િવગતોમાં કોઈ � ૂલ ક�
�િત કરવામાં આવેલ હશે તો તે અર� ર� કરવામાં આવશે અને આ બાબતે કોઈ ર�ૂઆત �યાને
લેવામાં આવશે ન�હ.

(૬)

�ુિનવસ�ટ� અથવા કોઈ સં�થા મા�સ�, ટકાવાર�ને બદલે CPI / CGPA / SGPA / OGPA / �ેડ દશા�વતી
હોય તો તેવા �ક�સાઓમાં ઉમેદવાર� તે માક� સને �ુિનવસ�ટ� અથવા સં�થાના મા�ય � ૂ�ોમાં ટકાવાર�માં
ગણતર� કર� અર� ફોમ�માં ટકાવાર� જ દશા�વવાની રહ�શે. જો કોઈ ઉમેદવાર અર� ફોમ�માં CPI /
CGPA / SGPA / OGPA / �ેડ દશા�વશે તો તેઓની અર� �યાને લેવામાં આવશે ન�હ. �ની
ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ લેવી.

(૭)

એ�લેટ�કસ (�� ક અને �ફ�ડ રમતો સહ�ત), બેડિમ�ટન, બા�ક�ટબોલ, ��ક�ટ, �ટબોલ, હોક�, �વીમ�ગ,
ટ� બલ ટ� નીસ, વોલીબોલ, ટ� નીસ, વેઇટ લીફટ�ગ, ર� સ�લ�ગ, બો���ગ, સાઈ��લ�ગ, ��ને�ટ�ક, �ુ ડો,
રાઈફલ �ુ�ટ�ગ, કબ��, ખો-ખો, તીરં દા�, ઘોડ�સવાર�, ગોળાફ�ક, નૌકા �પધા�, શતરં જ, હ��ડબોલની
રમતો-ખેલ�ૂદમાં (૧) �તરરા���ય / રા���ય અથવા (૨) �તર �ુિનવસ�ટ� અથવા (૩) અ�ખલ
ભારત શાળા સંઘ �ારા યો�તી �પધા�ઓમાં �િતિનિધ�વ કર� લ હોય તેવા ઉમેદવારને પસંદગીમાં અ�તા
માટ� ઉમેદવાર� ઉપરોકત ૬ (A) અને (B) �ુજબ

મેળવેલ �ુ લ �ુણના

૫ (પાંચ)% �ુણ ઉમેર�

આપવામાં આવશે. આ માટ� ઉમેદવાર� સરકાર�ી ના તા. ૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ �માંક :
સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.ર

તથા

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર માં િનયત કયા�

ના

ઠરાવ

�માંક

:

�ુજબના સ�ાિધકાર� પાસેથી િનયત ન� ૂનામાં

મેળવેલ જ�ર� �માણપ� સિમિત માંગે �યાર� ર�ુ કરવા�ું રહ�શે. આ�ું �માણપ� ધરાવનાર ઉમેદવાર
જ રમતના �ુણ માટ� હ�દાર થશે.
(૮)

ઉમેદવાર� અર�પ�કમાં દશા�વલ
ે લાયકાતના �માણપ�ો કાઢ� આપનાર સં�થાની મા�યતા બાબતે
ભિવ�યમાં કોઈ �� ઉપ��થત થશે �યાર� �મનગર મહાનગરપા�લકાની પસંદગી સિમિતનો િનણ�ય
આખર� ગણાશે. � દર� ક ઉમેદવારને બંધનકતા� રહ�શે.

(૯)

સંજોગોવશાત જો કોઈ ઉમેદવાર� એક થી વ�ુ અર� કર� લ હશે તો છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� તેની સાથે
િનયત ફ� ભર� લ હશે તો તે મા�ય ગણાશે અને અગાઉની અર� ર� ગણવામાં આવશે. અગાઉની અર�
સાથે ભર� લ ફ� છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સામે ગણવામાં આવશે ન�હ. જો ઉમેદવાર છે �લી ક�ફમ�
થયેલ અર� સાથે િનયત ફ� ભર� લ ન હોય તો આવા ઉમેદવારની અર� મા�ય ગણાશે ન�હ. જો
ઉમેદવાર� એક થી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે તો તે ર�ફંડ કરવામાં આવશે ન�હ.

(૧૦)

આ �હ�રાત કોઈ પણ કારણોસર ર� કરવાની ક� તેમાં ફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરવાનો �મનગર મહાનગરપા�લકાને એપોઇ�ટમે�ટ ઓથોર�ટ�નો સં� ૂણ� હ� / અિધકાર રહ�શે. અને
આ માટ� કોઈ કારણ આપવામાં આવશે ન�હ. તેમજ ભર� લ પર��ા ફ� પરત મળવાપા� રહ�શે ન�હ.
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(૧૧)

આ �હ�રાત માટ� ફ�ત ઓનલાઈન અર� પ�કો જ મા�ય ગણાશે. જો અ�ય કોઈ પણ �કાર� અર�
પ�કો મોકલવામાં આવશે તો તે રદબાતલ ગણાશે અને તેવા �ક�સાઓમાં અર� ફ� પરત મળવાપા�
રહ�શે ન�હ.

(૧૫)

શાર��રક �મતા / શાર��રક ધોરણો :(૧)

શાર��રક �મતા / શાર��રક ધોરણો ની ચકાસણી �મનગર શહ�ર ખાતે જ લેવામાં આવશે. ઉમેદવાર�
પોતાના ખચ� ઉપ��થત રહ�વા�ું રહ�શે.

(૨)

શાર��રક કસોટ� દર�યાન ઉમેદવારને કોઈપણ શાર��રક ઈ� થાય તો આ �ગેની જવાબદાર�
ઉમેદવારની પોતાની રહશે. �મનગર મહાનગરપ�લકાની કોઈ જવાબદાર� રહશે ન�હ.

(૩)

પસંદગી પામેલ / �તી�ા યાદ�માં રાખવામાં આવેલ ઉમેદવારોને અસલ �માણપ�ો ર�ુ કરવાની �ણ
કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર અસલ �માણપ�ો િનયત થયેલ સમયમયા�દામાં ર�ુ કરશે ન�હ તો
તેઓ�ું નામ પસંદગી યાદ� / �તી�ા યાદ�માંથી ર� કરવામાં આવશે �ની ખાસ ન�ધ લેવી.

(૪)

ં પ� ઇ��ુ કયા�ની તાર�ખથી ૧ (એક) વષ� અથવા તો તે પછ�ની આ જ�યા
�તી�ા યાદ� િનમ�ુક
માટ�ની સીધી ભરતીની �પધા��મક પર��ા�ું પ�રણામ �હ�ર થાય તે બે પૈક� � વહ�� ું હોય તેના આગલા
�દવસ �ુધી (કચેર� સમય �ુધી જ) અમલમાં રહ�શે. અને �યાર પછ� તે આપોઆપ ર� ગણાશે. પસંદગી
ં કોઈ પણ કારણસર ર�
પામેલ ઉમેદવારો હાજર ન થાય અથવા તો હાજર થયા પછ� તેઓની િનમ�ુક
થાય / નોકર� છોડ�ને જતા રહ� / અવસાનના �ક�સામાં જ �તી�ા યાદ� માંથી િનમ�ુકં કરવામાં
આવશે.

(૫)

આ ભરતી ���યા બાબતે સ�મ સ�ાિધકાર� માન. કિમ�ર�ી � િનણ�ય કર� તે આખર� અને દર� કને
બંધનકતા� રહ�શે.

(૧૬)

પર��ા ફ� :� �બન અનામત વગ�, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથ�ક નબળા વગ�ના ઉમેદવારો માટ� પર��ા ફ� �. ૨૦૦/- રહ�શે. તથા
અ�ુ. �િત, અ�ુ. જન�િત તેમજ મા� સૈિનક ઉમેદવારો માટ� પર��ા ફ� �. ૧૦૦/- રહ�શે.
� ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� મા� ઓનલાઈન જમા કરાવવાની રહ�શે.

(૧૭)

online અર� કરવાની તથા online ફ� ભરવાની ર�ત એને�ર - A થી સામેલ છે . � �ુજબ ઉમેદવારોએ online
અર� ફોમ� તથા ફ� ભરવાની રહશે.

(૧૮) સામા�ય શરતો :(A)

�હ�રાતમાં દશા�વેલ જ�યા અને તેની સં�યામાં વધ-ઘટ કરવાની બાબતે અથવા �હ�રાત બાદ જગા
ભરવી ક� ન ભરવી તે બાબતે કિમ�ર�ી, �મનગર મહાનગરપા�લકાનો િનણ�ય આખર� ગણાશે.

(B)

�હ�રાતમાં � તે ક�ટ�ગર� માટ� � જગાઓ અનામત �હ�ર કર� લ છે , તે મા� �ુજરાત ના અનામતમાં
આવતા ઉમેદવારોને જ અનામત નો લાભ મળશે.અ�ય રા�યના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ મળશે
નહ�. અનામત વગ�ના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયા�દામાં સરકાર�ીના િનયમો�ુસાર �ટછાટ મળશે.
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(c)

� તે ક�ટ�ગર� માટ� જો જગા અનામત તર�ક� �હ�ર કરવામાં ન આવી હોય તેમ છતાં સંબ ંિધત અનામત
ક�ાના ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશા�વેલ વયમયા�દા સહ�તની અ�ય તમામ લાયકાતો સંતોષતા હોય તો
તેવા ઉમેદવારો પણ � તે જ�યા માટ� ઉમેદવાર� ન�ધાવી શકાશે.

(D)

સા.

શૈ.

પ.

વગ�

ના ઉમેદવારોએ નાણાક�ય વષ� : ૨૦૧૬-૨૦૧૭/૨૦૧૭-૨૦૧૮/૨૦૧૮-

૨૦૧૯/૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની આવકના આધાર� રા�ય સરકારની નોકર� માટ� કઢાવેલ નોન-��મીલેયર
સટ�ફ�ક�ટ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી અર� કરવાની છે �લી તાર�ખ �ુધી મેળવેલ હોય તે� ું �માણપ�
ધરાવતા હશે તો જ ઉપલી વયમયા�દામાં �ટછાટ તેમજ ક�ટ�ગર�ની અનામત જગાનો લાભ
મળશે.અ�યથા તેઓ સામા�ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર તર�ક� ઉમેદવાર� નોધાવી શકશે. અને તે �ક�સામાં
વયમયા�દામાંથી �ુ��ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપા� થશે ન�હ.
(E)

આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોએ નાણાક�ય વષ� : ૨૦૧૮-૨૦૧૯/૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની આવકના
આધાર� રા�ય સરકારની નોકર� માટ� કઢાવેલ આિથ�ક ર�તે નબળા વગ� માટ� પા�તા �માણપ�
તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી અર� કરવાની છે �લી તાર�ખ �ુધી મેળવેલ હોય તે� ું �માણપ� ધરાવતા હશે
તો જ ઉપલી વયમયા�દામાં �ટછાટ તેમજ EWS ક�ટ�ગર�ની અનામત જગાનો લાભ મળશે.અ�યથા
તેઓ સામા�ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર તર�ક� ઉમેદવાર� નોધાવી શકશે. અને તે �ક�સામાં વયમયા�દામાંથી
�ુ��ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપા� થશે ન�હ.
આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોને તેમની આિથ�ક ર�તે નબળા વગ� પૈક�ના હોવા �ગે� ુ ં
�માણપ� સ�મ સ�ા �ારા િનયત ન� ૂનામાં આપવામાં આવેલ અસલ �માણપ�નો નંબર અને
તાર�ખ ઓનલાઈન અર� કરતી વખતે દશા�વવાના રહ�શે. .

(F)

અરજદાર� મા� online અર� કરવાની રહશે. online અર� સાથે �માણપ� ક� દ�તાવેજ સામેલ કરવાના રહશે
ન�હ.

(G)

પસંદગી યાદ�માં સમાિવ�ટ અને િનમ�ુકં ને પા� હોય તેવા ઉમેદવાર� ઠરાવવામાં આવે તે �ુજબ
ન�ુનામાં સારા ચા�ર� �ગેના �ુરાવા ર�ુ કરવાના રહ�શે. આવા �ુરાવા ર�ુ ન કરનાર ઉમે દવાર
િનમ�ુકં ને પા� બનશે નહ� અને આવા ઉમેદવાર�ુ ં નામ પસંદગી યાદ�માંથી રદ કરવામાં આવશે.

(H)

ઉમેદવારને શાર��રક �મતા / શાર��રક કસોટ�માં અર� ફ� તથા અ�ય આવ�યક જ��રયાત � ૂણ� કર� લ
ન હોય તો તેવા �ક�સામાં �વેશ આપવામાં આવશે ન�હ. .

(I)

જ�મ તાર�ખના �ુરાવા માટ� SSCE �ુ ં �માણપ� (ધોરણ ૧૦ ની માક� શીટ અથવા ��ડ�ટ સટ�ફ�ક�ટ બે
માંથી એક ક� �માં જ�મ તાર�ખ દશા�વેલ હોય તો જ મા�ય ગણવામાં આવશે. જ�મ તાર�ખનો દાખલો
ક� શાળા છોડ�ા�ુ ં �માણપ� ઉમરના �ુરાવા માટ� મા�ય ગણાશે નહ�).

(J)

અ�ુ. �તી, અ�ુ.જન�તી, શા.શૈ.પ. અને અ.ન.વ.વગ�ના ઉમેદવારો માટ� સ�મ અિધકાર� �ારા
અપાયેલ �િત�ુ ં �માણપ� જ મા�ય રહ�શે.

(K)

સરકાર� નોકર�માં હોય તેવા ઉમેદવારો તથા �મનગર મહાનગરપા�લકા ખાતે કાયમી જગા ઉપર ફરજ
બ�વતા ઉમેદવારોએ �ુજરાત સરકારના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ ના પ�રપ�
�માંક : એફ.ઓ.એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨ થી િનયત કરવામાં આવેલ ન� ૂનામાં સ�મ અિધકાર� �ારા
આપવામાં આવેલ "ના-વાંધા �માણપ�" ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.

(L)

મા� સૈિનક ઉમેદવારોના �ક�સામાં ડ��ચા� �ુકની નકલ ર�ુ કરવાની રહ�શે.
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(M)

ઉમેદવાર� online અર� પ�કમાં ભર� લ િવગતો સમ� ભરતી ��કયા માટ� આખર� ગણવામાં આવશે.
અને આ િવગતોના આધાર� �પધા��મક પર��ામાં �વેશ આપવામાં આવશે. અર�માં દશા�વેલ
િવગતોના �ુરાવાઓ �મનગર મહાનગરપા�લકા માંગે �યાર� અસલમાં ર�ુ કરવાના રહ�શે. અ�યથા
અર� પ�ક � તે તબ�ે "રદ"

(N)

ગણવામાં આવશે.

અરજદાર� online અર� પ�કમાં દશા�વેલ ક�ટ�ગર� (�િત) માં પાછળ થી ક�ટ�ગર� બદલવાની ર�ુ આત
�ા� રાખવામાં આવશે નહ�.

(O)

ઉમેદવાર અર� પ�કમાં � ફોટો UPLOAD કર� છે તેની પાસપોટ� સાઈઝના ફોટાની એક કરતા વ�ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને શાર��રક કસોટ� સમયે હાજર� પ�કમાં લગાવવાના રહ�શે. તેમજ
�મનગર મહાનગરપા�લકા માંગે �યાર� તેવો જ ફોટો ર�ુ કરવાનો રહ�શે.

(P)

ઉમેદવાર અર� પ�કમાં ભરતી વખતે � મોબાઈલ નંબર / ઈ-મેઈલ આઈ.ડ�. દશા�વે છે તે નંબર
ચા�ુ જ રાખવો. ભિવ�યમાં આ પર��ાને સંબ ંિધત પર��ાલ�ી �ુચનાઓ ઉમેદવારને આ દશા�વેલ
નંબરના મોબાઇલ પર એસ.એમ.એસ. / ઈ-મેઈલ આઈ.ડ�. થી મોકલવામાં આવશે. તેથી દશા�વેલ
મોબાઇલ નંબર બદલાવો નહ�.

કિમ�ર
તા.

/૦૩/૨૦૨૧

�મનગર મહાનગરપા�લકા

�થળ : �મનગર
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ANNEXURE - A
�મનગર મહાનગરપા�લકા
Online અર� કરવાની તથા અર� ફ� ભરવાની ર�ત
આ �હ�રાતના સંદભ�માં �મનગર મહાનગરપા�લકા �ારા ઓન લાઈન

અર� જ �વીકારવામાં આવશે.

ુ ીમાં
ઉમેદવાર તા:૦૩/૦૪/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી તા:૧૮/૦૪/૨૦૨૧ (સમય રા�ીના ૨૩:૫૯ કલાક) �ધ
https://ojas.gujarat.gov.in પર અર� પ�ક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે �ુજબના �ટ��સ ૧ થી ૧૬
અ�ુસરવાના રહ�શે. ક�ફમ�શન નંબર મ�યા પછ� જ અર� મા�ય ગણાશે.
ન�ધ :- આ િવગતો મા� ઉમેદવારના માગ�દશ�ન માટ� છે .
(૧)

સૌ �થમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જ�ુ.ં

(૨)

"Apply Online" Click કર�ુ.ં
આ �માણે �લીક કરવાથી (૧) "More Details" તથા (૨) "Apply Now" બટન દ� ખાશે. સૌ �થમ "More Details"
પર Click કર�ને �હ�રાતની બધી જ િવગતોનો અ�યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને �યાર બાદ "Apply Now" બટન
��લક કર�ુ.ં

(૩)

ફાયરમેન કમ �ાઇવર વગ�-૩ ઉપર �લીક કરવાથી જ�યાની િવગતો મળશે.

(૪)

તેની નીચે "Apply Now" �લીક કરવાથી Application Format દ� ખાશે �માં સૌ �થમ "Personal Details"
ઉમેદવાર� ભરવી. અહ� લાલ �ંદડ� (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�યાત ભરવાની રહ�શે. "Personal Details"
માં �યાં મોબાઇલ નંબર અને ઈ-મેઈલ આઈ.ડ�. માં�યા છે તેની િવગત લખવી. �થી જ�ર જણાયે �મનગર
મહાનગરપા�લકા ઉમેદવારોનો સંપક� કર� શક�.

(૫)

"Personal Details" ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ� "Educational Details" પર Click કર� ું અને
પોતાની શૈ��ણક િવગતો ભરવી.

(૬)

"Additional Qualification" પર �લીક કર� તે ભરવી.

(૭)

"Experience Details" પર �લીક કર�ું અને તે ભરવી. વ�ુ Experience ઉમેરવા માંગતા હોય તો "Add More
Experience" પર �લીક કર�ને details ભરવી.

(૮)

"Additional Information" પર �લીક કર� �યાં મા�હતી ભરવી. જો વધારાનો અ�ુભવ OJAS Module માં સમાવેશ
ના થતો હોય તો સાદા કાગળ પર OJAS માં દશા��યા �ુજબના અ�ુભવના કોઠા �માણે આપે વધારાના
અ�ુભવોની િવગત ઉમેર�ને મોકલવી.

(૯)

તેની નીચે "Self Declaration" પર Click કર�.ું �યાર બાદ "Yes/No" પર Click કર�.ું હવે અર� � ૂણ� ર�તે ભરાઈ
ગયેલ છે .

(૧૦)

હવે "Save" પર Click કરવાથી તમાર� અર� ઓનલાઈન �વીકાર થશે.

(૧૧)

અર� કયા� બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" Generate થશે. � ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. જો
આપની અર�માં કોઈ �ુધારા વધારા કરવાના હોય તો "Edit Application" માં જઈને કર� શકાશે. આ �ુિવધા
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અર� ક�ફમ� કરતા પહ�લા ઉપલ�ધ છે . એક વખત અર� ક�ફમ� થઈ ગયા પછ�/બાદ આ �ુિવધા ઉપલ�ધ
રહ�શે ન�હ.
(૧૨)

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં "Upload Photograph" પર Click કરો. અહ� તમારો "Application Number" ટાઇપ
કરો અને તમાર� Birth date type કરો, �યાર બાદ OK પર Click કર�.ું અહ� Photo અને Signature Upload
કરવાના છે . (Photo �ું માપ ૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને Signature � ું માપ ૨.૫ સે.મી.
લંબાઈ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ �થમ તમારો Photo અને
Signature jpg Format માં (૧૫ ક�.બી.) સાઈઝથી વધાર� ન�હ તે ર�તે �ક�ન કર� કો���ુટરમાં સેવ કર� લા હોવા
જોઈએ.) "Browse" Button ની બા�ુ માં "Upload" Button પર Click કરો. હવે Choose file ના ���નમાંથી �
ફાઈલમાં .jpg Format માં તમારો Photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને Select કરો અને "Open Button" ને Click
કરો. હવે "Browse" Button ની બા�ુ માં "Upload" Button પર Click કરો. હવે તમારો Photo દ� ખાશે. હવે આજ
ર�તે Singnature પણ Upload કરવાની રહ�શે.

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં "Confirm Application" તથા Birthdate type કયા�બાદ OK પર click કરવાથી ૨ બટન
(૧) Application Preview (૨) Confirm Application દ� ખાશે. તે ક�ફમ� કયા� પછ� કોઈપણ �કારનો �ુધારો
શ� બનશે નહ�. સં� ૂણ� ચકાસણી બાદ જો અર� �ુધારવાની જ�ર ન જણાય તો જ Confirm Application
પર click કર�ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર�નો �મનગર મહાનગરપા�લકામાં ઓનલાઈન �વીકાર થઇ જશે. અહ�
Confirmation number generate થશે. � હવે પછ�નો બધી જ કાય�વાહ� માટ� જ�ર� હોઈ, ઉમેદવાર�
સાચવવાનો રહ�શે. Confirmation number િસવાય કોઈ પણ �તનો પ��યવહાર કર� શકાશે ન�હ. Confirm
થયેલ અર�પ�કની િ��ટ અ�ુક કાઢ� રાખવી.
(૧૪)

ઉમેદવારોએ "confirm" થયેલ અર�પ�ક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવા�ું રહ�શે અને જયાર� પસંદગી પામેલ
તથા �તી�ા યાદ�માં રાખવામાં આવેલ ઉમેદવારોને અસલ �માણપ�ો ર�ુ કરવાની �ણ કરવામાં આવે �યાર�
"confirm" થયેલ અર�પ�ક ર�ુ કરવા�ું રહ�શે.

(૧૫)

સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવાર� એક થી વ�ુ અર� કર� લ હશે તો છે �લી "confirm" થયેલી અર�, તેની સાથે
િનયત ફ� ભર� લ હશે, તો તે મા�ય ગણાશે અને અગાઉની અર� ર� ગણવામાં આવશે. અગાઉની અર� સાથે
ભર� લ ફ� છે �લી "confirm" થયેલ અર� સામે ગણવામાં આવશે ન�હ. જો ઉમેદવાર� છે �લી "confirm" થયેલ
અર� સાથે િનયત ફ� ભર� લ ન�હ હોય તો આ ઉમેદવારની િનયત ફ� સાથેન ી "confirm" થયેલી છે �લી અર�
મા�ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર� એક થી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે તો તે ર�ફંડ કરવામાં આવશે ન�હ.

(૧૬)

પર��ા ફ� :� ફોમ� ભરતી વખતે ક�ટ�ગર� િસલે�ટ કર� ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� ભરવાની રહ�શે.
� �બન અનામત વગ�, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથ�ક નબળા વગ�ના ઉમેદવારો માટ� પર��ા ફ� �. ૨૦૦/- રહ�શે. તથા
અ�ુ. �િત, અ�ુ. જન�િત તેમજ મા� સૈિનક ઉમેદવારો માટ� પર��ા ફ� �. ૧૦૦/- રહ�શે.
� ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� મા� ઓનલાઈન જમા કરાવવાની રહ�શે.
� પર��ાની અર� ફ� ઓનલાઈન જમા કરાવવા માટ� "Online Payment of Fee" ઉપર �લીક કર�.ું �યારબાદ
આપેલ િવક�પોમાં "Net Banking" અથવા "Other Payment Mode" ના િવક�પોમાંથી યો�ય િવક�પ પસંદ કર�
આગળની િવગતો ભરવી. ફ� જમા થયા બાદ આપને આપની ફ� જમા થઇ ગઈ છે તે� ું ���ન પર લખાયે� ું
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આવશે અને ereceipt મળશે �ની Print કાઢ� લેવી. ઉમેદવાર �ારા Online ફ� ભરવામાં � ૂલ ના થાય અને
તે તેના કારણે ફોમ� ર� ના થાય તે માટ� �ુરતી કાળ� લેવી અને Online ભર� લ ફ� ની ereceipt અવ�ય
લેવી. ફ� Online સમયસર ના ભરવાના �ક�સામાં ઉમેદવાર� ર� થશે તો તે માટ� પાછળથી અ�ય કોઈ
ર�ૂઆત �વીકારવામાં આવશે ન�હ. જો ફ� Online ભરવાની ��કયામાં આપના �ારા કોઈ � ૂલ થશે તો ���ન
(Screen) પર આપની ફ� ભરાયેલી નથી તેમ જોવા મળશે. તેથી આપે Online ફ� ભયા�ની ereceipt અવ�ય
મેળવી લેવી. સંલ�ન બ�ક ચાજ�સ ઉમેદવાર� ભરવાના રહ�શે. જો કોઈ ઉમેદવાર એક કરતાં વ�ુ અર� માટ� ફ�
ભર� લ હશે તો ભર� લ ફ� પરત કરવામાં આવશે નહ�.
ereceipt તથા Confirm થયેલ અર� પ�ક ઉમેદવાર� પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહ�શે અને
ઉમેદવાર� પર��ા સમયે કોલ લેટર સાથે ereceipt ર�ુ કરવાની રહ�શે તેમજ �મનગર મહાનગરપા�લકા
�ારા મંગાવવામાં આવે �યાર� અર� પ�ક �બડાણો સ�હત તથા ereceipt ની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડ�. /
�પીડ પો�ટ થી મોકલવાના રહ�શે અથવા �મનગર મહાનગરપા�લકાની કચેર�માં �બ� આપી જવાના રહ�શે.
� Online િસવાય અ�ય કોઈ ર�તે ફ� �વીકારવામાં આવશે નહ�.
ુ ીનો રહ�શે. Online ફ� ભય�થી
� ઓનલાઈન ફ� ભરવાનો છે �લો સમય તા:૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ના ૨૩:૫૯ કલાક � ધ
� ુરં ત જ ereceipt મેળવી લેવી.
� ફ� ભરપાઈ કયા� બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં ફ� પરત મળવાપા� થશે નહ� અથવા બી� પર��ા માટ� આવી ફ�
ને �યાને લેવામાં આવશે નહ�.
� એક વખત અર� કયા� પછ� અર� પરત ખ�ચવાની ક� રદ કરવાની િવનંતી કોઈપણ સંજોગોમાં �વીકારવામાં
આવશે નહ�.
� જો ફ� ભરવા સમયે ઉમેદવાર �ારા કોઈ પણ � ૂલ કરવામાં આવશે અને ઉમેદવારની ફ� �મનગર
મહાનગરપા�લકા ખાતે જમા ન થયે ઉમેદવારની અર� ફોમ� રદ થશે તેમજ આ બાબતેની ઉમેદવારની
કોઈપણ ર�ુ આત �યાને લેવામાં આવશે ન�હ. Online Fee ભરવાની સં� ૂણ� જવાબદાર� ઉમેદવારની પોતાની
જ રહ�શે �ની ખાસ ન�ધ લેવી.
ન�ધ :- ફાયરમેન કમ �ાઇવર વગ�-૩ ની �હ�રાતની અ�ય વ�ુ િવગતો �મનગર મહાનગરપા�લકાની કચેર�ના નોટ�સ
બોડ� અને વેબસાઈટ www.mcjamnagar.com ઉપર જોવા મળશે.
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