
 

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ 
સીધી ભરતી અંગેની જાહરેાત – ર૦ર૧ 

મ.ન.પા.જુ./એડીએમ/મહકેમ/જા.ન.ં૧૧૪૯                                                                                       તા.૦પ/૦૧/ર૦ર૧       

         જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી વિભાગમા ં નીચે જણાિેિ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરિા માટે વનયત નમનુામા ં

અરજીઓ મગંાિિામા ંઆિે છે. આ માટે ઉમેદિારે  જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી ડાઉનિોડ કરી 

સ્િહસ્તાક્ષરે ભરી, તમામ ડોકયમેુન્ટની પ્રમાલણત નકિ જોડી તા.૩૦/૦૧/ર૦ર૧, ના રોજ સાજંના ૧૮:૧૦ કિાક સધુીમા ંઅતે્રની કચેરી એ.ડી.એમ. 

શાખા, રૂમ ન.ં૧૦૭ ને મળે તે રીતે અરજીઓ કરિાની રહશેે. સમય મયાાદા બહારની અરજી સ્િીકારિા પાત્ર રહશેે નહી. 
જા. 
ક્રમાકં 

જગ્યાનુ ંનામ, િગા, 
પગારધોરણ 

ભરિાપાત્ર 
કુિ જગ્યા 

લબન અનામત જગ્યા માટેની જરૂરી િાયકાત 

સામાન્ય સ્ત્રી શૈક્ષલણક િાયકાત  ટેકવનકિ િાયકાત 

૧ લચફ ફાયર ઓફફસર,  

િગા-ર,  

જગ્યાન ુસાતમા ંપગારધોરણ 
મજુબ પગારધોરણ – 
૪૪૯૦૦-૧૪ર૪૦૦, િેિિ-૮ 

૧ ૧ ૦ ૧. માન્ય યવુન.ના સ્નાતક 
અથિા સમકક્ષ  
ર.કોમ્પ્યટુરન ુજ્ઞાન ધરાિતા 
હોિા જોઇએ.  
૩. ગજુરાતી, ફહન્દી તથા 
અંગ્રેજીન ુજ્ઞાન ધરાિતા હોિા 
જોઇએ.  

૧. નેશનિ ફાયર સવિિસ કોિેજ(નાગપરુ) નો 
ફડિીઝનિ ફાયર ઓફફસરનો કોર્ા પાસ અથિા 
નેશનિ ફાયર સવિિસ કોિેજ(નાગપરુ) નો 
ફાયર ફડ્િોમા ંકોર્ા પાસ કરેિ હોિો જોઇએ.  
ર.હિેી મોટર વ્હહકિ ચિાિિાનુ ંિેિીડ 
િાઇસન્સ ધરાિતા હોિા જોઇએ.  
૩. તરતા આિડવુ ંજોઇએ. 

શરતોોઃ -  
(૧) આ જગ્યાની શૈક્ષલણક િાયકાત, પગારધોરણ તેમજ અન્ય માફહતીઓ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ 
પરથી મેળિિાની રહશેે. (ર) ઉમેદિારે પ્રોસેસીંગ ફી પેટે લબન અનામત અને આવથિક અનામત કેટેગરીના ઉમેદિારોએ રૂા.૧૦૦/- અને અનામત 
કેટેગરીના ઉમેદિારોએ રૂા.પ૦/- નો ફડમાન્ડ ડ્રાફટ ’’કવમશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ’’ ના નામનો (નોનરીફંડેબિ) અરજીની સાથે જ 
જોડિાનો રહશેે. ફી િગરની અરજીઓ આપોઆપ નામજુંર ગણિામા ંઆિશે. ફીની માફી માટે ઇચ્છુક ઉમેદિારોને જાવત પ્રમાણપત્ર અને નોન 
ફક્રમીિેયર સટીફીકેટની નકિ ફરજીયાત જોડિાની રહશેે. (૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરંત ુતેમને 
પસદંગી માટેના ધોરણો લબનઅનામત કક્ષાના િાગ ુપડશે. (૪) આ ભરતી પ્રફક્રયા બાબતે પસદંગી સવમવત દ્વારા જરૂર જણાય તો મેફરટ આધારીત 
શોટા લિસ્ટેડ થયેિ ઉમેદિારોને જ ફકત પ્રથમ શાફરરીક કસોટી માટે બોિાિિામા ંઆિશે જેમા ંનક્કિ થયેિ શારીફરક કસોટીના માપદંડમા ંઉતીણા 
થનાર ઉમેદિારોને જ િેલખત/મૌલખક કસોટી માટે બોિાિિામા ંઆિશે. (પ) આ જગ્યામા ંપસદંગી પામેિ ઉમેદિારને પ્રથમ બે િર્ા માટે પ્રોબેશન 
વપરીયડમા ં રાખિામા ં આિશે પ્રોબેશન વપરીયડ સતંોર્કારક રીતે પણુા થયાબાદ જ કાયમી વનમણ  કંના િાભો અંગે આગળની કાયાિાહી હાથ 
ધરિામા ંઆિશે. (૬) િધ ુ વિગતો જેિી કે શૈક્ષલણક િાયકાત, ટેકવનકિ િાયકાત, શારીફરક ક્ષમતા, પગાર ધોરણ, િયમયાાદા, વિગેરે તમામ 
ઉમેદિારોને જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાના ભરતી-બઢવતના વનયમો િાગ ુપડશે. (૭) િધ ુ વિગતો જેિી કે શૈક્ષલણક િાયકાત, ટેકવનકિ િાયકાત, 

શારીફરક ક્ષમતા, પગાર ધોરણ, િયમયાાદા માટે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી જાણકારી મેળિી 
િેિી. (૮) આ ભરતી પ્રફક્રયા બાબતે કવમશનરશ્રી, જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢનો વનણાય આખરી અને દરેકને બધંનકતાા રહશેે.  
 
તા.૦પ/૦૧/ર૦ર૧                                                                                                              - સહી -  
સ્થળોઃ – જુનાગઢ                                                                                                               કવમશનર 

                                                                                                                       મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ  
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