
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�
:: જાહેર�ત ::

તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�માં�� અલિ�શમાંન સેવા�ન� કામાં�ચા�ર�ઓન� ભરત� માં�ટે  ગ�જર�ત સેરકા�રન� શહેર� લિવાકા�સે અન શહેર� ગ�હે લિનમાં��ણ
લિવાભ�ગ સેલિચાવા�
ય ગ��ધી�નગરન� ઠર�વા ક્રમાં��કા અગન/૨૦૧૮/૭૦/વા પા�ટે�  ત�.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી� માં�ળાખુ� માં�જ� ર થીય
 છે.  કાલિમાંશ્રનરશ્ર�
મ્ય�લિનલિસેપા�
�ટે� એડમાં�ન�સ્ટે2શનન� કાચાર� ગ��ધી�નગરન� હે�કામાં ન�.  કાલિમાં.મ્ય�લિન.એડ�/માંકામાં-૧/ફા�.ન�.૧૬૪૨/ફા�યર માંહેકામાં/વાશ�/૭૮/૨૦૧૯
ત�.૧૬/૦૧/૨૦૨૦ થી� માં�જ� ર થીય
 જગ્ય�ઓ માં�ટે  માંહે .  પ્રા�દેલિશકા કાલિમાંશ્નર સે�હેબ ભ�વાનગરન� હે�કામાં ન�.
પ્રા�.કામાં�.ન.પા�./માંકામાં/અલિ�.ન�.સે.ભરત�-બઢત�ન�  લિનયમાં</સે�ધી�ર</વાશ�/૭૭૦/૨૦૨૧  ત�.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ થી� ભરત�-બઢત�ન� સે�ધી�ર�
લિનયમાં< માં�જ� ર કારવા�માં�� આવા
 છે.  તમાંજ કાલિમાંશ્નરશ્ર�,  મ્ય�લિનલિસેપા�
�ટે� એડમાં�ન�સ્ટે2શનન� કાચાર� ગ��ધી�નગરન� પાત્ર
ન�.કાલિમાં.મ્ય�લિન.એડ�/માંહેકામાં-૧/વાશ�/ફા�યર ભરત�/૨૦૨૦ ત�.૦૮/૧૨/૨૦૨૦ થી� ઉકાત ફા�યર ભરત�ન� ર<સ્ટેર બ�બતન� સ્પાષ્ટત� રજ�  થીય�
માં�જબ લિનયત શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત, ટેકાન�કા
 
�યકા�ત, શ�ર�રિરકા ક્ષમાંત�, અન�ભવા તથી� લિનયત વાય માંય��દે� ધીર�વાત� ઉમાંદેવા�ર<એ જાહેર�ત
પ્રાલિસેધ્ધી થીયથી� ૩૦ રિદેવાસે સે�ધી�માં�� R.P.A.D./સ્પા�ડ પા<સ્ટેથી� અરજી કારવા�ન� રહેશ. વાધી� લિવાગત માં�ટે  તળા�જા  નગરપા�લિ
કા� કાચાર�ન� માંહેકામાં
શ�ખુ�માં�� સે�પાકા�  કારવા�ન< રહેશ તમાંજ પ્રાથીમાં તબકાકા�ન� પા�સે થીય
� ઉમાંદેવા�ર< હે�જર થીશ પ્રામાં�ણ જગ્ય�ન� ઘટે પાડશ.  જન� નIધી 
વા�ન�
રહેશ.
અ.ન�. જગ્ય�ન�� ન�માં જગ્ય�ન�

સે�ખ્ય�
વાગ� શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત, ટેકાન�કા
 
�યકા�ત, શ�ર�રિરકા 
�યકા�ત, અન�ભવા તથી� વાયમાંય��દે�

૧ લિવાભ�ગ�ય
ફા�યર અલિધીકા�ર�

૧ ર (  ૧  )   વાય     માંય��દે�  

૪૫ વાર્ષ�થી� વાધી� નહે�. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ર  )   સે�ધી�     ભરત�થી�     શBક્ષલિણકા     
�યકા�ત  

(કા) માં�ન્ય ય�લિનસેMટે�ન� સ્ન�તકા
(ખુ) સે�.સે�.સે�.  પાર�ક્ષ� પા�સે અથીવા� સે�.વા.લિવા.ન�  ઠર�વા  ક્રમાં��કા  :  પારચા-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કા
ત�.૩૦.૦૯.૨૦૦૬  માં�જબ  લિનમાંણN�કા  પાછે�  રજ�  કારવા�ન��  રહેશ. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત�
કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ૩  )   ટેકાન�કા
     
�યકા�ત  

(કા) નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ ન�ગપા�રન< રિડલિવાઝન
 ફા�યર ઓરિફાસેરન< કા<ર્ષ� પા�સે
(ખુ) હેવા� માં<ટેર લિPહેકા
 ચા
�વાવા�ન�� વા
�ડ 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા< જોઇએ.

(  ૪  )   શ�ર�રિરકા     ક્ષમાંત�  

(કા) શ�ર�ર�કા ર�ત ત�દે�રસ્ત હે<વા� જોઇએ.

(ખુ) 
�
, 
�
� કા
રન� તફા�વાત જાણ� શકાત� હે<વા� જોઇએ.

(ગ) ઉંચા�ઇ:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૬૫ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૬૨
સે.માં�. માંરિહે
� માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૫૮ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૫૬ સે.માં�.
(ઘ) વાજન:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં માંરિહે
� માં�ટે  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં
(ચા) છે�ત�:- સે�માં�ન્ય –૮૧ સે.માં�.  ફા�
�ય
� – ૮૬ સે.માં�. (ફાક્ત પા�રૂર્ષ< માં�ટે )
(  ૫  )   શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�  

(કા) ૪૦૦ માં�ટેરન� સે�માં�ન્ય દે<ડ  - ૧૫૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ. 
(ખુ) તરણ ૧૦૦ માં�ટેર ૩૦૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(  ૬  )   અન�ભવા  

ફા�યર સેવા�ઓમાં�� ફા�યર ઓરિફાસેર/સ્ટેશન ઓરિફાસેર/સેબ-ઓરિફાસેર અથીવા� સેમાંકાક્ષ જગ� ઉપાર કા� 

ન<કાર�ન� ચા�ર વાર્ષ�ન< અન�ભવા ધીર�વાત� હે<વા� જોઈએ.

ર સ્ટેશન ફા�યર
ઓરિફાસેર

૧ ૩ (  ૧  )   વાય     માંય��દે�  

૩૫ વાર્ષ�થી� વાધી� નહે�. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ર  )   સે�ધી�     ભરત�થી�     શBક્ષલિણકા     
�યકા�ત  

(કા) માં�ન્ય ય�લિનસેMટે�ન� સ્ન�તકા
(ખુ) સે�.સે�.સે�.  પાર�ક્ષ� પા�સે અથીવા� સે�.વા.લિવા.ન�  ઠર�વા  ક્રમાં��કા  :  પારચા-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કા
ત�.૩૦.૦૯.૨૦૦૬  માં�જબ  લિનમાંણN�કા  પાછે�  રજ�  કારવા�ન��  રહેશ. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત�
કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ૩  )   ટેકાન�કા
     
�યકા�ત  

(કા) નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ,  ન�ગપા�રન< સ્ટેશન ઓરિફાસેર અન ઈંન્સ્ટ્ર્કાટેરન< કા<ર્ષ� પા�સેન પ્રાથીમાં
પાસે�દેગ� અથીવા� નશન
 ફા�યર એકાડમાં� (AIILSG),  વાડ<દેર� અથીવા� નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ,

ન�ગપા�રથી� સેબ ફા�યર ઓરિફાસેર કા<સે� પા�સે
(ખુ) હેવા� માં<ટેર લિPહેકા
 ચા
�વાવા�ન�� વા
�ડ 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા< જોઇએ.



(  ૪  )   શ�ર�રિરકા     ક્ષમાંત�  

(કા) શ�ર�ર�કા ર�ત ત�દે�રસ્ત હે<વા� જોઇએ.

(ખુ) 
�
, 
�
� કા
રન� તફા�વાત જાણ� શકાત� હે<વા� જોઇએ.

(ગ) ઉંચા�ઇ:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૬૫ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૬૨
સે.માં�. માંરિહે
� માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૫૮ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૫૬ સે.માં�.
(ઘ) વાજન:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં માંરિહે
� માં�ટે  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં
(ચા) છે�ત�:- સે�માં�ન્ય –૮૧ સે.માં�.  ફા�
�ય
� – ૮૬ સે.માં�. (ફાક્ત પા�રૂર્ષ< માં�ટે )
(  ૫  )   શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�  

(કા) હે<ઝ પા�ઈપા સે�થીન�/ વાજન ઉચાકા�ન ૫૦ માં�ટેરન� દે<ડ – ૧૫ સેકા� ન્ડમાં� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ખુ) ૪૦૦ માં�ટેરન� સે�માં�ન્ય દે<ડ  ૧૫૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ગ) રસ્સે< પાકાડ�ન ઉપાર ચાઢવા�ન��  -  ૦૫ માં�ટેર
(ઘ) 
��બ� કા� દે -  ૩.૦૦ માં�ટેર
(ચા) ઉચા� કા� દે -  ૧.૦૦ માં�ટેર
(છે) તરણ ૧૦૦ માં�ટેર - ૩૦૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ
(  ૬  )   અન�ભવા  

ફા�યર સેવા�ઓમાં��  સેબ-ઓરિફાસેર અથીવા� સેમાંકાક્ષ જગ� ઉપાર કા� 
 ન<કાર�ન� ત્રણ વાર્ષ�ન< અન�ભવા ધીર�વાત�
હે<વા� જોઈએ.

૩ ફા�યર વા�યર
સે
ઓરિફાસેર

૧ ૩ (  ૧  )   વાય     માંય��દે�  

૩૫ વાર્ષ�થી� વાધી� નહે�. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ર  )   સે�ધી�     ભરત�થી�     શBક્ષલિણકા     
�યકા�ત  

(કા) ઈ
ક્ટે2 <લિનકા એન્ડ કા<મ્ય�લિનકાશન એન્જીલિનયર]ગ/ટે
�કા<મ્ય�ન�કાશન એન્જીલિનયર]ગ /ઈ
કાટે2 <લિનકા
એન્જીલિનયર]ગ વા�થી ર રિડય< કા<મ્ય�ન�કાશનમાં�� રિડપ્
<માં�  અથીવા� રિડગ્રા� એન્જીલિનયર]ગ.

(ખુ) સે�.સે�.સે�. પાર�ક્ષ� પા�સે
(  ૩  )   ટેકાન�કા
     
�યકા�ત  

(કા) 
�ઈટે માં<ટેર લિPહેકા
 ચા
�વાવા�ન�� વા
�ડ 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા< જોઇએ.

(  ૪  )   શ�ર�રિરકા     ક્ષમાંત�  

(કા) શ�ર�ર�કા ર�ત ત�દે�રસ્ત હે<વા� જોઇએ.

(ખુ) 
�
, 
�
� કા
રન� તફા�વાત જાણ� શકાત� હે<વા� જોઇએ.

(ગ) ઉંચા�ઇ:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૬૫ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૬૨
સે.માં�. માંરિહે
� માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૫૮ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૫૬ સે.માં�.
(ઘ) વાજન:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં માંરિહે
� માં�ટે  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં
(ચા) છે�ત�:- સે�માં�ન્ય –૮૧ સે.માં�.  ફા�
�ય
� – ૮૬ સે.માં�. (ફાક્ત પા�રૂર્ષ< માં�ટે )
(  ૫  )   શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�   --   ન�
  

(  ૬  )   અન�ભવા  

સેરકા�ર�, અધી� સેરકા�ર� કા  ખુ�નગ� સે�સ્થી�માં�� વા�યર
શ, ટે
�કા<મ્ય�લિનકાશન ઇક્વા�પામાંન્ટે, માં<બ�ઇ
 ટે�વારન�

ગત� કા�માંન< ત્રણ વાર્ષ�ન< અન�ભવા.

૪ 
�ડ]ગ
ફા�યરમાંન

૧ ૩ (  ૧  )   વાય     માંય��દે�  

૩૫ વાર્ષ�થી� વાધી� નહે�. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ર  )   સે�ધી�     ભરત�થી�     શBક્ષલિણકા     
�યકા�ત  

(કા) સે�ધી� ભરત�થી� પાસે�દેગ�માં�� લિનમાંણું�કા થીવા� માં�ટે  ઉચ્ચાતર માં�ધ્યલિમાંકા શ�ળા� પ્રામાં�ણપાત્ર પાર�ક્ષ�
એચા.એસે.સે�. (ધી<રણ-૧ર)  અથીવા� તન� સેમાંકાક્ષ સેરકા�ર  માં�ન્ય કાર
 શBક્ષણ�કા 
�યકા�ત ધીર�વાત� હે<વા�
જોઇએ.

(ખુ) નશન
 ફા�યર એકાડમાં�, (AIILSG),  વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય  આઈ.ટે�.આઈ. માં��થી�
ફા�યરમાંન/ફા�યર ટેક્ન<
<જી અન ઈન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંaન્ટે અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી�
GCVT/ NCVT પા�સે હે<વા� જોઈએ.

(ગ) 
�ઇટે (હેળાવા�) માં<ટેર Pહે�કા
 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા� જોઇએ.

(ઘ) સ્વા]માં�ગન� જાણકા�ર� જરૂર� છે .
(  ૩  )   ટેકાન�કા
     
�યકા�ત  

(કા) નશન
 ફા�યર એકાડમાં� (AIILSG),  વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય આઈ.ટે�.આઈ.માં��થી�
ફા�યરમાંન /ફા�યર ટેક્ન<
<જી અન ઈન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંaન્ટે અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી�
પા�સે હે<વા� જોઈએ.

(ખુ) હેવા�/
�ઈટે માં<ટેર લિPહેકા
 ચા
�વાવા�ન�� વા
�ડ 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા< જોઇએ.

(  ૪  )   શ�ર�રિરકા     ક્ષમાંત�  



(કા) શ�ર�ર�કા ર�ત ત�દે�રસ્ત હે<વા� જોઇએ.

(ખુ) 
�
, 
�
� કા
રન� તફા�વાત જાણ� શકાત� હે<વા� જોઇએ.

(ગ) ઉંચા�ઇ:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૬૫ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૬૨
સે.માં�. માંરિહે
� માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૫૮ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૫૬ સે.માં�.
(ઘ) વાજન:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં માંરિહે
� માં�ટે  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં
(ચા) છે�ત�:- સે�માં�ન્ય –૮૧ સે.માં�.  ફા�
�ય
� – ૮૬ સે.માં�. (ફાક્ત પા�રૂર્ષ< માં�ટે )
(  ૫  )   શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�  

(કા) હે<ઝ પા�ઈપા સે�થીન�/ વાજન ઉચાકા�ન ૫૦ માં�ટેરન� દે<ડ – ૧૫ સેકા� ન્ડમાં� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ખુ) ૪૦૦ માં�ટેરન� સે�માં�ન્ય દે<ડ  ૧૫૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ગ) રસ્સે< પાકાડ�ન ઉપાર ચાઢવા�ન��  -  ૦૫ માં�ટેર
(ઘ) 
��બ� કા� દે -  ૩.૦૦ માં�ટેર
(ચા) ઉચા� કા� દે -  ૧.૦૦ માં�ટેર
(છે) તરણ ૧૦૦ માં�ટેર - ૩૦૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ
(  ૬  )   અન�ભવા  

સેરકા�ર� કા  અધી� સેરકા�ર� અથીવા� ખુ�નગ� ફા�યર સેવા�ઓમાં�� ફા�યરમાંન અથીવા� સેમાંકાક્ષ જગ્ય� ઉપાર કા� 

ન<કાર�ન� પા��ચા વાર્ષ�ન< અન�ભવા ધીર�વાત� હે<વા� જોઈએ.

૫ ડ2 �ઇવાર કામાં પા�પા
ઓપારટેર

૩ ૩ (  ૧  )   વાય     માંય��દે�  

૩૫ વાર્ષ�થી� વાધી� નહે�. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ર  )   સે�ધી�     ભરત�થી�     શBક્ષલિણકા     
�યકા�ત  

(કા) સે�ધી� ભરત�થી� પાસે�દેગ�માં�� લિનમાંણું�કા થીવા� માં�ટે   ઉચ્ચાતર માં�ધ્યલિમાંકા શ�ળા� પ્રામાં�ણપાત્ર પાર�ક્ષ�
એચા.એસે.સે�. (ધી<રણ-૧ર)  અથીવા� તન� સેમાંકાક્ષ સેરકા�ર  માં�ન્ય કાર
 શBક્ષણ�કા 
�યકા�ત ધીર�વાત� હે<વા�
જોઇએ.

(ખુ) નશન
 ફા�યર એકાડમાં�, (AIILSG),  વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય  આઈ.ટે�.આઈ. માં��થી�
ફા�યરમાંન/ફા�યર ટેક્ન<
<જી અન ઈન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંaન્ટે અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી�
GCVT/ NCVT પા�સે હે<વા� જોઈએ.

(ગ) 
�ઇટે (હેળાવા�) માં<ટેર Pહે�કા
 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા� જોઇએ.

(ઘ) સ્વા]માં�ગન� જાણકા�ર� જરૂર� છે .
(  ૩  )   ટેકાન�કા
     
�યકા�ત  

(કા) હેવા� માં<ટેર Pહે�કા
 
�યસેન્સે ફારજીય�ત હે<વા�� જોઈએ.

(ખુ) સ્વા]માં�ગન� જાણકા�ર� જરૂર� છે . (નગરપા�લિ
કા� ખુ�ત ફારજ કાર
 / બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ઓન 
�ગ� પાડશ
નહે�.)
(  ૪  )   શ�ર�રિરકા     ક્ષમાંત�  

(કા) શ�ર�ર�કા ર�ત ત�દે�રસ્ત હે<વા� જોઇએ.

(ખુ) 
�
, 
�
� કા
રન� તફા�વાત જાણ� શકાત� હે<વા� જોઇએ.

(ગ) ઉંચા�ઇ:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૬૫ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૬૨
સે.માં�. માંરિહે
� માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૫૮ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૫૬ સે.માં�.
(ઘ) વાજન:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં માંરિહે
� માં�ટે  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં
(ચા) છે�ત�:- સે�માં�ન્ય –૮૧ સે.માં�.  ફા�
�ય
� – ૮૬ સે.માં�. (ફાક્ત પા�રૂર્ષ< માં�ટે )
(  ૫  )   શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�  

(કા) હે<ઝ પા�ઈપા સે�થીન�/ વાજન ઉચાકા�ન ૫૦ માં�ટેરન� દે<ડ – ૧૫ સેકા� ન્ડમાં� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ખુ) ૪૦૦ માં�ટેરન� સે�માં�ન્ય દે<ડ  ૧૫૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ગ) રસ્સે< પાકાડ�ન ઉપાર ચાઢવા�ન��  -  ૦૫ માં�ટેર
(ઘ) 
��બ� કા� દે -  ૩.૦૦ માં�ટેર
(ચા) ઉચા� કા� દે -  ૧.૦૦ માં�ટેર
(છે) તરણ ૧૦૦ માં�ટેર - ૩૦૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ
(  ૬  )   અન�ભવા  

ફા�યર સેવા�ઓમાં�� ફા�યરમાંન અથીવા� ડ2 �ઇવાર કામાં પા�પા ઓપારટેરન� કા�માંગ�ર�ન<   

એકા વાર્ષ�ન< અન�ભવા અથીવા� અન્ય જગ�એ હેવા� માં<ટેર વા�હેન ચા
�વાવા�ન< 
બ વાર્ષ�ન< અન�ભવા ધીર�વાત� હે<વા� જોઈએ.

૬ ફા�યરમાંન કામાં
ડ2 �ઇવાર

૧૨ ૩ (  ૧  )   વાય     માંય��દે�  

૩૫ વાર્ષ�થી� વાધી� નહે�. (નગરપા�લિ
કા�ઓમાં�� ફારજ બજાવાત� કામાં�ચા�ર�ન 
�ગ� પાડશ નહે�.)
(  ર  )   સે�ધી�     ભરત�થી�     શBક્ષલિણકા     
�યકા�ત  

(કા) સે�ધી� ભરત�થી� પાસે�દેગ�માં�� લિનમાંણું�કા થીવા� માં�ટે    ઉચ્ચાતર માં�ધ્યલિમાંકા શ�ળા� પ્રામાં�ણપાત્ર પાર�ક્ષ�



એચા.એસે.સે�. (ધી<રણ-૧ર)  અથીવા� તન� સેમાંકાક્ષ સેરકા�ર  માં�ન્ય કાર
 શBક્ષણ�કા 
�યકા�ત ધીર�વાત� હે<વા�
જોઇએ.

(ખુ) નશન
 ફા�યર એકાડમાં�, (AIILSG),  વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય  આઈ.ટે�.આઈ. માં��થી�
ફા�યરમાંન/ફા�યર ટેક્ન<
<જી અન ઈન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંaન્ટે અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી�
GCVT/ NCVT પા�સે હે<વા� જોઈએ.

(ગ) 
�ઇટે (હેળાવા�) માં<ટેર Pહે�કા
 
�યસેન્સે ધીર�વાત� હે<વા� જોઇએ.

(ઘ) સ્વા]માં�ગન� જાણકા�ર� જરૂર� છે .
(  ૩  )   ટેકાન�કા
     
�યકા�ત  

(કા) 
�ઇટે (હેળાવા�) / હેવા�  માં<ટેર Pહે�કા
 
�યસેન્સે ફારજીય�ત હે<વા�� જોઈએ.

(ખુ) સ્વા]માં�ગન� જાણકા�ર� જરૂર� છે . 
(  ૪  )   શ�ર�રિરકા     ક્ષમાંત�  

(કા) શ�ર�ર�કા ર�ત ત�દે�રસ્ત હે<વા� જોઇએ.

(ખુ) 
�
, 
�
� કા
રન� તફા�વાત જાણ� શકાત� હે<વા� જોઇએ.

(ગ) ઉંચા�ઇ:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૬૫ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૬૨
સે.માં�. માંરિહે
� માં�ટે :- તમાં�માં ઉમાંદેવા�ર- ૧૫૮ સે.માં�. અન અન�સે�લિચાત જનજાત� ઉમાંદેવા�ર – ૧૫૬ સે.માં�.
(ઘ) વાજન:- પા�રૂર્ષ< માં�ટે  ૫૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં માંરિહે
� માં�ટે  ૪૦ રિકા.ગ્રા�. 
ઘ�ત્તમાં
(ચા) છે�ત�:- સે�માં�ન્ય –૮૧ સે.માં�.  ફા�
�ય
� – ૮૬ સે.માં�. (ફાક્ત પા�રૂર્ષ< માં�ટે )
(  ૫  )   શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�  

(કા) હે<ઝ પા�ઈપા સે�થીન�/ વાજન ઉચાકા�ન ૫૦ માં�ટેરન� દે<ડ – ૧૫ સેકા� ન્ડમાં� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ખુ) ૪૦૦ માં�ટેરન� સે�માં�ન્ય દે<ડ  ૧૫૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ.
(ગ) રસ્સે< પાકાડ�ન ઉપાર ચાઢવા�ન��  -  ૦૫ માં�ટેર
(ઘ) 
��બ� કા� દે -  ૩.૦૦ માં�ટેર
(ચા) ઉચા� કા� દે -  ૧.૦૦ માં�ટેર
(છે) તરણ ૧૦૦ માં�ટેર - ૩૦૦ સેકાન્ડમાં�� પા�ણ� કારવા�ન� રહેશ
(  ૬  )   અન�ભવા  

ફા�યર સેવા�ઓમાં�� ફા�યરમાંન અથીવા� સેમાંકાક્ષ જગ� ઉપાર કા� 
 ન<કાર�ન� એકા વાર્ષ�ન<  અન�ભવા ધીર�વાત� હે<વા�
જોઈએ.

અ.ન�.
જગ્ય�ન�� ન�માં જગ્ય�ન�

સે�ખ્ય�
વાગ�

કા ટેગર� માં�જબ ભરવા�ન� થીત� જગ્ય�ઓ
લિબન

અન�માંત
આ.ન.વા. સે�.શB.પા.વા. અન�.જાલિત. અન�.જન.

જાલિત.

કા� 


પા� સ્ત્રી� પા� સ્ત્રી� પા�. સ્ત્રી� પા�. સ્ત્રી� પા�. સ્ત્રી�
૧ લિવાભ�ગ�ય ફા�યર અલિધીકા�ર� ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
૨ સ્ટેશન ફા�યર ઓરિફાસેર ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
૩ ફા�યર વા�યર
સે ઓફા�સેર ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
૪ 
�ડ]ગ ફા�યરમાંન ૧ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧
૫ ડ2 �ઇવાર કામાં પા�પા ઓપારટેર ૩ ૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩
૬ ફા�યરમાંન કામાં ડ2 �ઇવાર ૧૨ ૩ ૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨

૧. ઉપાર<કાત જગ્ય�ઓ માં�ટેન� અરજી જાહેર�ત પ્રાલિસેધ્ધી થીયથી� ૩૦ રિદેવાસે સે�ધી�માં�� ચા�ફા ઓરિફાસેરશ્ર�,  તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�,  જ�ન� માં�માં
તદે�ર કાચાર�
તળા�જા -૩૬૪૧૪૦ જી.ભ�વાનગર ખુ�ત ફાકાત રજીસ્ટેર પા<સ્ટે અથીવા� સ્પા�ડ પા<સ્ટેથી� માં<કા
� આપાવા�ન� રહેશ. અન્ય ર�ત રજ�  થીય
 અરજી રદે પા�ત્ર થીશ.

ર. અરજદે�ર  અરજી સે�થી ત�જતરમાં�� પાડ�વા
 પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝ ફા<ટે� ન�ગ-૦૩, શ�ળા� છે<ડય�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર, શBક્ષલિણકા 
�યકા�તન� સ્વા-પ્રામાં�લિણત નકા
 રજ�
કારવા�ન� રહેશ. અન�માંત વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર  જાલિત અ�ગન�� સેક્ષમાં અલિધીકા�ર�શ્ર�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર રજ�  કારવા�ન�� રહેશ.

૩. ઉપાર<કાત તમાં�માં જગ્ય�ઓ માં�ટે  અરજી સે�થી લિબન અન�માંત વાગ�ન� અજદે�ર  રૂ.૫૦૦/-  ન< ડ�માં�ન્ડ ડ2 �ફાટે,  ચા�ફા ઓરિફાસેરશ્ર� તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�ન�
ન�માંથી� માં<કા
વા�ન< રહેશ. અન�સે�લિચાત જાલિત, અન�સે�લિચાત જનજાલિત તથી� શBક્ષલિણકા પાછે�ત વાગ� તથી� આલિથી�કા નબળા� વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર  કા<ઇ ફા� ભરવા�ન�
રહેશ નહે�.  પાર�ત� શBક્ષલિણકા પાછે�ત વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર  શ�.શB.પા.વાગ�ન�� ન<ન-ક્ર�માં�
�યરન�� પ્રામાં�ણપાત્ર તથી� આલિથી�કા નબળા� વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર  જાહેર�તન�
ત�ર�ખુ માં�ન્યત� પ્રા�પ્ત પ્રામાં�ણપાત્ર ફારજીય�ત રજ�  કારવા�ન�� રહેશ અન અન�સે�લિચાત જાલિત,  અન�સે�લિચાત જનજાલિતન� ઉમાંદેવા�ર<એ જાલિત પ્રામાં�ણપાત્ર રજ�
કારવા�ન�� રહેશ. તન� લિસેવા�ય અન�માંતન� 
�ભ< માંળાવા�પા�ત્ર થીશ નહે�.

૪. અરજી કાવાર ઉપાર જ જગ્ય� માં�ટે  અરજી કાર
 હે<ય ત જગ્ય�ન�� ન�માં સ્પાષ્ટ દેશ��વાવા�ન�� રહેશ. દે�.ત. "  લિવાભ�ગ�ય     ફા�યર     અલિધીકા�ર�     તર�કાન�     અરજી  "  

પા. વાય માંય��દે� સેરકા�રશ્ર�ન� લિનલિત લિનયમાં માં�જબન� રહેશ તમાંજ અન�માંત વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર<ન સેરકા�રશ્ર�ન� લિનયમાં માં�જબ ઉંમાંરમાં�� છે� ટેછે�ટે માંળાવા�પા�ત્ર થીશ.
અરજી સ્વા�કા�રવા�ન� છેલ્લી� ત�ર�ખુ લિનયત શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત જરૂર� તથી� વાય માંય��દે� ધીર�વાત� હે<વા� જોઇએ.

૬. દેરકા જગ્ય� માં�ટે  ઉમાંદેવા�ર  અ
ગથી� અરજી કારવા�ન� રહેશ. અરજદે�ર દ્વા�ર� એકા જગ્ય� માં�ટે  બ અરજી કારવા�માં�� આવા ત< આખુર� અરજી માં�ન્ય ર�ખુવા�માં��
આવાશ.

૭. એકા જ અરજી પાત્રકામાં�� એકા કારત�� વાધી� જગ્ય� માં�ટે  અરજી કાર
 હેશ ત< અરજીપાત્રકા રદે કારવા�માં�� આવાશ.



૮. અરજી પાત્રકા તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�ન� માંહેકામાં શ�ખુ�માં��થી� રૂબરૂ  અથીવા� https://enagar.gujarat.gov.in ઉપારથી� ડ�ઉન
<ડ કાર� શકા�શ.
૯. અધી�ર� ફા�, સેમાંય માંય��દે� બ�દે માંળા
 અરજીઓ ધ્ય�ન 
વા�માં�� આવાશ નહે�. અન આ અ�ગ કા<ઇ પાત્ર Pયવાહે�ર કારવા�માં�� આવાશ નહે�.
૧૦. આ જાહેર�ત તથી� સેમાંગ્રા ભરત� પ્રારિક્રય�માં�� કા<ઇપાણ કા�રણ<સેર ફારફા�ર કારવા�ન� કા  સે�પા�ણ� અથીવા� અ�શત:  રદે કારવા�ન� આવાશ્યકાત� ઉભ� થી�ય ત< તમાં

કારવા�ન� તથી� પાસે�દેગ� કારવા� કા  ન કારવા� ત અ�ગ નગરપા�લિ
કા�ન< સે�પા�ણ� અબ�લિધીત હેકાકા/ અલિધીકા�ર નગરપા�લિ
કા�ન રહેશ. નગરપા�લિ
કા� આ બ�બત કા<ઇ
કા�રણ< આપાવા� બ�ધી�ય
 રહેશ નહે�. જગ્ય�ઓન� સે�ખ્ય� અ�દે�જીત છે . જ ફારફા�રન પા�ત્ર રહેશ.

૧૧. અન�માંત વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર સે�માં�ન્ય જગ્ય� ઉપાર અરજી કાર  છે  ત< અન�માંતન� કા<ઇ 
�ભ માંળાવા�પા�ત્ર રહેશ નહે� અન સે�માં�ન્ય વાગ�ન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન�
શરત< 
�ગ� પાડશ.

૧ર. સેરકા�રશ્ર�ન� લિનત� અન�સે�ર વાગ�-(૩)  સે�વાગ�ન� કામાં�ચા�ર�ઓન� પ્રાથીમાં લિનમાંણું�કા પા(પા��ચા)  વાર્ષ�ન� ફા�કાસે પાગ�રથી� કારવા�માં�� આવાશ.  વાગ�-(૩)  સે�વાગ�ન�
કામાં�ચા�ર�ઓન< કાર�ર�ય સેમાંયગ�ળા< પા�ણ� થીયથી� તઓન નગરપા�લિ
કા�ન� પ્રાવાત�માં�ન ધી�ર�ધી<રણ અન�સે�ર પાગ�ર-ભથ્થી� માંળાવા�પા�ત્ર થીશ.

૧૩. માં�ન્યત� પ્રા�પ્ત અરજીઓ માં�જબન� ઉમાંદેવા�ર<ન� શ�ર�રિરકા ક્ષમાંત� ચાકા�સેણ� અન શ�ર�રિરકા કાસે<ટે�માં��  જ ઉમાંદેવા�ર ઉલિત�ણ થીશ તઓન� જ  
લિખુત
સ્પાધી��ત્માંકા પાર�ક્ષ� 
વા�માં�� આવાશ અન લિનમાંણNં�કા માં�ટે  માં�ત્ર 
લિખુત પાર�ક્ષ�ન� ગ�ણ ધ્ય�નમાં�� 
વા�માં�� આવાશ.

૧૪. ભરત� અ�ગન� માં�રિહેત� તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�ન� ન<ટે�સે બ<ડ�  ઉપાર તથી� તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�ન� વાબસે�ઇટે                    
      https://enagar.gujarat.gov.in   પારથી� માંળાવા� શકા�શ.
૧૫. જાહેર�તમાં�� આપા
 ફા<માં� નમાં�ન�રૂપા આપાવા�માં�� આવા
 છે . તમાં�� લિબડ�ણ કારવા�ન� જરૂર� ડ<કાય�માંન્ટેન� લિવાગત ડ�ટેઇ
 જાહેર�તમાં��થી� માંળાવા� 
     
વા� લિવાન�ત�.
૧૬. સેદેરહે� ભરત� અગ�ઉ કારવા�માં�� આવા
�. ભરત�ન� ખુ�
� જગ્ય�ઓ માં�ટે  માં�ન્ય રહેશ. આ અ�ગ કા<ઇ૫ણ પ્રાકા�રન� સ્પાટેત� માં�ટે         
     નગરપા�લિ
કા�ન� માંહેકામાં શ�ખુ�ન< સે�૫કા�  કારવા�ન< રહેશ. 
માં<બ�ઇ
 ન�.૯૯૭૮૩૩૧૮૮૯

તળા�જા  મ્ય�.જા.ન�.૧૨૮૨/૨૦૨૧-૨૨   સેભ્ય સેલિચાવા
ત�ર�ખુ :૨૬/૦૮/૨૦૨૧ પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન ચા�ફા ઓરિફાસેર
સ્થીળા : તળા�જા            તળા�જા  નગરપા�લિ
કા� જી.ભ�વાનગર



અરજી     ફા<માં�     લિવાન�માં�લ્ય  

તળા�જા      નગરપા�લિ
કા�  ,  તળા�જા     

લિવાભ�ગ�ય     ફા�યર     અલિધીકા�ર�ન��     અરજી     ફા<માં�  

પ્રાલિત,

સેભ્ય સેલિચાવાશ્ર�, 
પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન 
ચા�ફા ઓરિફાસેર
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�

લિવાભ�ગ�ય ફા�યરન� જગ્ય� પાર લિનમાંણું�કા આપાવા� અ�ગન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન� અરજી. 

ઉમાંદેવા�રન�� ન�માં :-...................................................................

હે�
ન�� સેરન�માં�� :-....................................................................

....................................................................

જન્ માં ત�ર�ખુ :-.................................ઉંમાંર/વાર્ષ�............................ માં<બ�ઇ
 ન�..........................

જાલિત:-........................... જ્ઞા�લિત / પાટે� જ્ઞા�લિત :-..................................... કાટેગર�.......................

માં�ર� શBક્ષલિણકા અન અન્ ય 
�યકા�ત ન�ચા માં�જબ છે . 

શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત પાર�ક્ષ� પા�સે કાય��ન��
વાર્ષ�

બ<ડ� /ય�લિન.ન�� ન�માં ટેકા�/ગ્રાડ

ધી<રણ - ૧ર (એચા.એસે.સે�.)
સ્ ન�તકા
અન�સ્ ન�તકા
નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ 

ન�ગપા�રન< ડ�વા�ઝન
 ફા�યર 

ઓફા�સેરન< કા<ર્ષ�

અન�ભવાo  -   

સે�સ્થી�ન�� ન�માં હે<દ્દો< ત�ર�ખુ થી� ત�ર�ખુ કા� 
 અન�ભવાન� વાર્ષ� 

ત�જતરન< ર�ગ�ન

પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝન<

ફા<ટે<



હેવા� માં<ટેર Pહે�કા
 ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� લિવાગતo-  

અરજી ફા�ન� લિવાગત:- રિડમાં�ન્ડ ડ2 �ફ્ટે ન�............ત�...............

બ��હેધીર�
આથી� હે��  .................................... ગ�માં...................... ત�
�કા<................. 

જીલ્લી<............. ખુ�તર� આપા�� છે� �  કા  ઉપાર જણ�વા
 તમાં�માં હેકા�કાત< માં�ર� ઉત્તમાં જાણ માં�જબ સે�ચા� અન 

ખુર� છે  ઉપાર<ક્ત માં�રિહેત� જો ખુ<ટે� જણ�શ ત< માં�ર� ઉમાંદેવા�ર� આપા<આપા રદે ગણ�શ.

 ત�ર�ખુ.:- ઉમાંદેવા�રન� 
સેહે�

લિબડ�ણન� લિવાગતo- 
(૧) શ�ળા� છે<ડ્યા�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૨) ધી<રણ-૧૨ ન� માં�કા�શ�ટે 

(૩) સ્ન�તકાન� માં�કા�શ�ટે 

(૪) ડ�ગ્રા� પ્રામાં�ણપાત્રન� નકા
. 

(૫) નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ ન�ગપા�રન< ડ�વા�ઝન
 ફા�યર ઓફા�સેરન< કા<ર્ષ�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૬) જાલિતન< દે�ખુ
< 
(૭) ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� નકા
.

(૮) અન�ભવાન� પ્રામાં�ણપાત્ર<



અરજી     ફા<માં�     લિવાન�માં�લ્ય  

તળા�જા      નગરપા�લિ
કા�  ,  તળા�જા     

સ્ટેશન     ફા�યર     ઓફા�સેરન��     અરજી     ફા<માં�  

પ્રાલિત,

સેભ્ય સેલિચાવાશ્ર�, 
પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન 
ચા�ફા ઓરિફાસેર
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�

સ્ટેશન ફા�યર ઓફા�સેરન� જગ્ય� પાર લિનમાંણું�કા આપાવા� અ�ગન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન� અરજી. 

ઉમાંદેવા�રન�� ન�માં :-...................................................................

હે�
ન�� સેરન�માં�� :-....................................................................

....................................................................

જન્ માં ત�ર�ખુ :-.................................ઉંમાંર/વાર્ષ�............................ માં<બ�ઇ
 ન�..........................

જાલિત:-........................... જ્ઞા�લિત / પાટે� જ્ઞા�લિત :-..................................... કાટેગર�.......................

માં�ર� શBક્ષલિણકા અન અન્ ય 
�યકા�ત ન�ચા માં�જબ છે . 

શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત પાર�ક્ષ� પા�સે કાય��ન��
વાર્ષ�

બ<ડ� /ય�લિન.ન�� ન�માં ટેકા�/ગ્રાડ

ધી<રણ - ૧ર (એચા.એસે.સે�.)
સ્ ન�તકા
અન�સ્ ન�તકા 

નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ ન�ગપા�રન< સ્ટેશન 

ઓફા�સેર અન ઇન્સ્ટે2ક્ટેરન< કા<ર્ષ� અથીવા� 
નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� 
અથીવા� નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ ન�ગપા�રન< 
સેબ ફા�યર ઓફા�સેર કા<ર્ષ� 

અન�ભવાo  -   

ત�જતરન< ર�ગ�ન

પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝન<

ફા<ટે<



સે�સ્થી�ન�� ન�માં હે<દ્દો< ત�ર�ખુ થી� ત�ર�ખુ કા� 
 અન�ભવાન� વાર્ષ� 

હેવા� માં<ટેર Pહે�કા
 ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� લિવાગતo-  

અરજી ફા�ન� લિવાગત:- રિડમાં�ન્ડ ડ2 �ફ્ટે ન�.............ત�...............

બ��હેધીર�
આથી� હે��  .................................... ગ�માં...................... ત�
�કા<................. 

જીલ્લી<............. ખુ�તર� આપા�� છે� �  કા  ઉપાર જણ�વા
 તમાં�માં હેકા�કાત< માં�ર� ઉત્તમાં જાણ માં�જબ સે�ચા� અન 

ખુર� છે  ઉપાર<ક્ત માં�રિહેત� જો ખુ<ટે� જણ�શ ત< માં�ર� ઉમાંદેવા�ર� આપા<આપા રદે ગણ�શ.

 ત�ર�ખુ.:- ઉમાંદેવા�રન� 
સેહે�

લિબડ�ણન� લિવાગતo- 
(૧) શ�ળા� છે<ડ્યા�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૨) ધી<રણ-૧૨ ન� માં�કા�શ�ટે 

(૩) સ્ન�તકાન� માં�કા�શ�ટે 

(૪) ડ�ગ્રા� પ્રામાં�ણપાત્રન� નકા
. 

(૫) નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ ન�ગપા�રન< સ્ટેશન ઓફા�સેર અન ઇન્સ્ટે2ક્ટેરન< કા<ર્ષ� અથીવા� નશન
 ફા�યર 

એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� અથીવા� નશન
 ફા�યર સેલિવા�સે કા<
જ ન�ગપા�રન< સેબ ફા�યર ઓફા�સેર કા<ર્ષ�ન�� 
પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૬) જાલિતન< દે�ખુ
< 
(૭) ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� નકા
.

(૮) અન�ભવાન� પ્રામાં�ણપાત્ર<



અરજી     ફા<માં�     લિવાન�માં�લ્ય  

તળા�જા      નગરપા�લિ
કા�  ,  તળા�જા     

ફા�યર     વા�યર
સે     ઓફા�સેરન��     અરજી     ફા<માં�  

પ્રાલિત,

સેભ્ય સેલિચાવાશ્ર�, 
પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન 
ચા�ફા ઓરિફાસેર
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�

ફા�યર વા�યર
સે ઓફા�સેરન� જગ્ય� પાર લિનમાંણું�કા આપાવા� અ�ગન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન� અરજી. 

ઉમાંદેવા�રન�� ન�માં :-...................................................................

હે�
ન�� સેરન�માં�� :-....................................................................

....................................................................

જન્ માં ત�ર�ખુ :-.................................ઉંમાંર/વાર્ષ�............................ માં<બ�ઇ
 ન�..........................

જાલિત:-........................... જ્ઞા�લિત / પાટે� જ્ઞા�લિત :-..................................... કાટેગર�.......................

માં�ર� શBક્ષલિણકા અન અન્ ય 
�યકા�ત ન�ચા માં�જબ છે . 

શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત પાર�ક્ષ� પા�સે કાય��ન��
વાર્ષ�

બ<ડ� /ય�લિન.ન�� ન�માં ટેકા�/ગ્રાડ

ધી<રણ - ૧ર (એચા.એસે.સે�.)
સ્ ન�તકા
અન�સ્ ન�તકા 

ઇ
ક્ટે2 <ન�કા એન્ડ કા<મ્ય�ન�કાશન 

એન્જીન�યર]ગ/ ઇ
ક્ટે2 <ન�કા એન્જીન�યર]ગ 

વા�થી રડ�ય< કા<મ્ય�ન�કાશન ડ�પ્
<માં�/ડ�ગ્રા� 

અન�ભવાo  -   

સે�સ્થી�ન�� ન�માં હે<દ્દો< ત�ર�ખુ થી� ત�ર�ખુ કા� 
 અન�ભવાન� વાર્ષ� 

ત�જતરન< ર�ગ�ન

પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝન<

ફા<ટે<




�ઇટે માં<ટેર Pહે�કા
 ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� લિવાગતo-  

અરજી ફા�ન� લિવાગત:- રિડમાં�ન્ડ ડ2 �ફ્ટે ન�.............ત�................

બ��હેધીર�
આથી� હે��  .................................... ગ�માં...................... ત�
�કા<................. 

જીલ્લી<............. ખુ�તર� આપા�� છે� �  કા  ઉપાર જણ�વા
 તમાં�માં હેકા�કાત< માં�ર� ઉત્તમાં જાણ માં�જબ સે�ચા� અન 

ખુર� છે  ઉપાર<ક્ત માં�રિહેત� જો ખુ<ટે� જણ�શ ત< માં�ર� ઉમાંદેવા�ર� આપા<આપા રદે ગણ�શ.

 ત�ર�ખુ.:- ઉમાંદેવા�રન� 
સેહે�

લિબડ�ણન� લિવાગતo- 
(૧) શ�ળા� છે<ડ્યા�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૨) ધી<રણ-૧૨ ન� માં�કા�શ�ટે 

(૩) સ્ન�તકાન� માં�કા�શ�ટે 

(૪) ડ�ગ્રા� પ્રામાં�ણપાત્રન� નકા
. 

(૫) ઇ
ક્ટે2 <ન�કા એન્ડ કા<મ્ય�ન�કાશન એન્જીન�યર]ગ/ ઇ
ક્ટે2 <ન�કા એન્જીન�યર]ગ વા�થી રડ�ય< કા<મ્ય�ન�કાશન
ડ�પ્
<માં�/ડ�ગ્રા� ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર
(૬) જાલિતન< દે�ખુ
< 
(૭) ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� નકા
.

(૮) અન�ભવાન� પ્રામાં�ણપાત્ર<



અરજી     ફા<માં�     લિવાન�માં�લ્ય  

તળા�જા      નગરપા�લિ
કા�  ,  તળા�જા     


�ડ]ગ     ફા�યરમાંનન��     અરજી     ફા<માં�  

પ્રાલિત,

સેભ્ય સેલિચાવાશ્ર�, 
પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન 
ચા�ફા ઓરિફાસેર
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�


�ડ]ગ ફા�યરમાંનન� જગ્ય� પાર લિનમાંણું�કા આપાવા� અ�ગન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન� અરજી. 

ઉમાંદેવા�રન�� ન�માં :-...................................................................

હે�
ન�� સેરન�માં�� :-....................................................................

....................................................................

જન્ માં ત�ર�ખુ :-.................................ઉંમાંર/વાર્ષ�............................ માં<બ�ઇ
 ન�..........................

જાલિત:-........................... જ્ઞા�લિત / પાટે� જ્ઞા�લિત :-..................................... કાટેગર�.......................

માં�ર� શBક્ષલિણકા અન અન્ ય 
�યકા�ત ન�ચા માં�જબ છે . 

શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત પાર�ક્ષ� પા�સે કાય��ન��
વાર્ષ�

બ<ડ� /ય�લિન.ન�� ન�માં ટેકા�/ગ્રાડ

ધી<રણ - ૧ર (એચા.એસે.સે�.)
સ્ ન�તકા
અન�સ્ ન�તકા 

નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� 
અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય 

આઇ.ટે�.આઇ.માં��થી� ફા�યરમાંન / ફા�યર 

ટેકાન<
<જી અન ઇન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંન્ટે  

અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી� 
GCVT/NCVT પા�સે
અન�ભવાo  -   

ત�જતરન< ર�ગ�ન

પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝન<

ફા<ટે<



સે�સ્થી�ન�� ન�માં હે<દ્દો< ત�ર�ખુ થી� ત�ર�ખુ કા� 
 અન�ભવાન� વાર્ષ� 

હેવા� / 
�ઇટે માં<ટેર Pહે�કા
 ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� લિવાગતo-  

અરજી ફા�ન� લિવાગત:- રિડમાં�ન્ડ ડ2 �ફ્ટે ન�.............ત�................

બ��હેધીર�
આથી� હે��  .................................... ગ�માં...................... ત�
�કા<................. 

જીલ્લી<............. ખુ�તર� આપા�� છે� �  કા  ઉપાર જણ�વા
 તમાં�માં હેકા�કાત< માં�ર� ઉત્તમાં જાણ માં�જબ સે�ચા� અન 

ખુર� છે  ઉપાર<ક્ત માં�રિહેત� જો ખુ<ટે� જણ�શ ત< માં�ર� ઉમાંદેવા�ર� આપા<આપા રદે ગણ�શ.

 ત�ર�ખુ.:- ઉમાંદેવા�રન� 
સેહે�

લિબડ�ણન� લિવાગતo- 
(૧) શ�ળા� છે<ડ્યા�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૨) ધી<રણ-૧૨ ન� માં�કા�શ�ટે 

(૩) સ્ન�તકાન� માં�કા�શ�ટે 

(૪) ડ�ગ્રા� પ્રામાં�ણપાત્રન� નકા
. 

(૫) નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય આઇ.ટે�.આઇ.માં��થી� ફા�યરમાંન
/ ફા�યર ટેકાન<
<જી અન ઇન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંન્ટે અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૬) જાલિતન< દે�ખુ
< 
(૭) ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� નકા
.

(૮) અન�ભવાન� પ્રામાં�ણપાત્ર<



અરજી     ફા<માં�     લિવાન�માં�લ્ય  

તળા�જા      નગરપા�લિ
કા�  ,  તળા�જા     

ડ2 �ઇવાર     કામાં     પા�પા     ઓપારટેરન��     અરજી     ફા<માં�  

પ્રાલિત,

સેભ્ય સેલિચાવાશ્ર�, 
પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન 
ચા�ફા ઓરિફાસેર
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�

ડ2 �ઇવાર કામાં પા�પા ઓપારટેરન� જગ્ય� પાર લિનમાંણું�કા આપાવા� અ�ગન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન� અરજી. 

ઉમાંદેવા�રન�� ન�માં :-...................................................................

હે�
ન�� સેરન�માં�� :-....................................................................

....................................................................

જન્ માં ત�ર�ખુ :-.................................ઉંમાંર/વાર્ષ�............................ માં<બ�ઇ
 ન�..........................

જાલિત:-........................... જ્ઞા�લિત / પાટે� જ્ઞા�લિત :-..................................... કાટેગર�.......................

માં�ર� શBક્ષલિણકા અન અન્ ય 
�યકા�ત ન�ચા માં�જબ છે . 

શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત પાર�ક્ષ� પા�સે કાય��ન��
વાર્ષ�

બ<ડ� /ય�લિન.ન�� ન�માં ટેકા�/ગ્રાડ

ધી<રણ - ૧ર (એચા.એસે.સે�.)
સ્ ન�તકા
અન�સ્ ન�તકા 

નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� 
અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય 

આઇ.ટે�.આઇ.માં��થી� ફા�યરમાંન / ફા�યર 

ટેકાન<
<જી અન ઇન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંન્ટે  

અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી� 
GCVT/NCVT પા�સે 

અન�ભવાo  -   

ત�જતરન< ર�ગ�ન

પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝન<

ફા<ટે<



સે�સ્થી�ન�� ન�માં હે<દ્દો< ત�ર�ખુ થી� ત�ર�ખુ કા� 
 અન�ભવાન� વાર્ષ� 

હેવા� માં<ટેર Pહે�કા
 ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� લિવાગતo-  

અરજી ફા�ન� લિવાગત:- રિડમાં�ન્ડ ડ2 �ફ્ટે ન�.............ત�................

બ��હેધીર�
આથી� હે��  .................................... ગ�માં...................... ત�
�કા<................. 

જીલ્લી<............. ખુ�તર� આપા�� છે� �  કા  ઉપાર જણ�વા
 તમાં�માં હેકા�કાત< માં�ર� ઉત્તમાં જાણ માં�જબ સે�ચા� અન 

ખુર� છે  ઉપાર<ક્ત માં�રિહેત� જો ખુ<ટે� જણ�શ ત< માં�ર� ઉમાંદેવા�ર� આપા<આપા રદે ગણ�શ.

 ત�ર�ખુ.:- ઉમાંદેવા�રન� 
સેહે�

લિબડ�ણન� લિવાગતo- 
(૧) શ�ળા� છે<ડ્યા�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૨) ધી<રણ-૧૨ ન� માં�કા�શ�ટે 

(૩) સ્ન�તકાન� માં�કા�શ�ટે 

(૪) ડ�ગ્રા� પ્રામાં�ણપાત્રન� નકા
. 

(૫) નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય આઇ.ટે�.આઇ.માં��થી� ફા�યરમાંન
/ ફા�યર ટેકાન<
<જી અન ઇન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંન્ટે અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૬) જાલિતન< દે�ખુ
< 
(૭) ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� નકા
.

(૮) અન�ભવાન� પ્રામાં�ણપાત્ર<



અરજી     ફા<માં�     લિવાન�માં�લ્ય  

તળા�જા      નગરપા�લિ
કા�  ,  તળા�જા     

ફા�યરમાંન     કામાં     ડ2 �ઇવારન��     અરજી     ફા<માં�  

પ્રાલિત,

સેભ્ય સેલિચાવાશ્ર�, 
પાસે�દેગ� સેલિમાંલિત અન 
ચા�ફા ઓરિફાસેર
તળા�જા  નગરપા�લિ
કા�

ફા�યર માંન કામાં ડ2 �ઇવારન� જગ્ય� પાર લિનમાંણું�કા આપાવા� અ�ગન� ઉમાંદેવા�ર તર�કાન� અરજી. 

ઉમાંદેવા�રન�� ન�માં :-...................................................................

હે�
ન�� સેરન�માં�� :-....................................................................

....................................................................

જન્ માં ત�ર�ખુ :-.................................ઉંમાંર/વાર્ષ�............................ માં<બ�ઇ
 ન�..........................

જાલિત:-........................... જ્ઞા�લિત / પાટે� જ્ઞા�લિત :-..................................... કાટેગર�.......................

માં�ર� શBક્ષલિણકા અન અન્ ય 
�યકા�ત ન�ચા માં�જબ છે . 

શBક્ષલિણકા 
�યકા�ત પાર�ક્ષ� પા�સે કાય��ન��
વાર્ષ�

બ<ડ� /ય�લિન.ન�� ન�માં ટેકા�/ગ્રાડ

ધી<રણ - ૧ર (એચા.એસે.સે�.)
સ્ ન�તકા
અન�સ્ ન�તકા 

નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� 
અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય 

આઇ.ટે�.આઇ.માં��થી� ફા�યરમાંન / ફા�યર 

ટેકાન<
<જી અન ઇન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંન્ટે  

અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ� સેરકા�ર માં�ન્ય સે�સ્થી�માં��થી� 
GCVT/NCVT પા�સે 

અન�ભવાo  -   

ત�જતરન< ર�ગ�ન

પા�સેપા<ટે�  સે�ઇઝન<

ફા<ટે<



સે�સ્થી�ન�� ન�માં હે<દ્દો< ત�ર�ખુ થી� ત�ર�ખુ કા� 
 અન�ભવાન� વાર્ષ� 

હેવા�/
�ઇટે માં<ટેર Pહે�કા
 ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� લિવાગતo-  

અરજી ફા�ન� લિવાગત:- રિડમાં�ન્ડ ડ2 �ફ્ટે ન�............ત�...............

બ��હેધીર�
આથી� હે��  .................................... ગ�માં...................... ત�
�કા<................. 

જીલ્લી<............. ખુ�તર� આપા�� છે� �  કા  ઉપાર જણ�વા
 તમાં�માં હેકા�કાત< માં�ર� ઉત્તમાં જાણ માં�જબ સે�ચા� અન 

ખુર� છે  ઉપાર<ક્ત માં�રિહેત� જો ખુ<ટે� જણ�શ ત< માં�ર� ઉમાંદેવા�ર� આપા<આપા રદે ગણ�શ.

 ત�ર�ખુ.:- ઉમાંદેવા�રન� 
સેહે�

લિબડ�ણન� લિવાગતo- 
(૧) શ�ળા� છે<ડ્યા�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૨) ધી<રણ-૧૨ ન� માં�કા�શ�ટે 

(૩) સ્ન�તકાન� માં�કા�શ�ટે 

(૪) ડ�ગ્રા� પ્રામાં�ણપાત્રન� નકા
. 

(૫) નશન
 ફા�યર એકાડમાં�(AIILSG) વાડ<દેર� અથીવા� ગ�જર�ત સેરકા�ર માં�ન્ય આઇ.ટે�.આઇ.માં��થી� ફા�યરમાંન
/ ફા�યર ટેકાન<
<જી અન ઇન્ડસ્ટે2 �ય
 માંનજમાંન્ટે  અથીવા� સેમાંકાક્ષ કા<ર્ષ�ન�� પ્રામાં�ણપાત્ર 

(૬) જાલિતન< દે�ખુ
< 
(૭) ડ2 �ઇવા]ગ 
�યસેન્સેન� નકા
.

(૮) અન�ભવાન� પ્રામાં�ણપાત્ર<


