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            રાજકોટ મહાનગરપા લકા   
જ યાની સં યા-૨૫  

જ યા ુ ંનામ : લીનર કમ ુનીયર ફાયરમેન 
થળ: ી સરદાર વ લભભાઈ પટલ નાનાગાર, કોઠાર યા મેઈન રોડ, રાજકોટ 

-: ે ટકલ ટ ટની િવગત :-  
મ ે ટ કલ ટ ટની િવગત 

૧ 

ફઝીકલ મેજરમે ટ- 

ચાઇ – લ તુમ-૫’ ૫”  (૧૬૫.૧ સે.મી.)  
વજન – લ તુમ ૫૦ કલો ામ 
છાતી-સામા ય-૩૨ સે.મી., લાવલેી-૩૪ સે.મી. 

૨ 
વીમ ગ ટ ટ – ૧૦૦ મીટર વીમ ગ લે થ  ટાઈલ સાથ ે 

ટાઈમ ગ – ૧૫૦ સેક ડમા ં પાર કરવાની રહશ.ે ( ુલ-૧૦૦ ણુમાથંી મા સ આપવામા ં
આવશે.) 

 ૩ 
ડ પ ડાઈિવગ ટ ટ – બોડ ઉપરથી જ પ માર  સામે િનકળ  જ .ુ 

૨૪’ ડા લુમા ંપોતે પાણીમા ંઇટ નાખી તેને એકજ વારમા ંલઈ આવવાની રહશ.ે 

૪ 
રોપ લાઈ બગ-૨૦ ટ, હાથ આધાર ટારગેટને ટચ કર  આપવા ુ ં રહશ.ેપગનો આધાર 
લેનારને ફઈલ ગણવામા ંઆવશ.ે 

૫ 
૧૦૦ મીટર રન ગ હોઝ પાઈપ વીથ નોઝલ – ૨૦ સેક ડમા ં રુ  કરવી. ( ુલ-૧૦૦ ણુમાથંી 
મા સ આપવામા ંઆવશ.ે) 

 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીસ િવભાગની લીનર કમ ુ િનયર 

ફાયરમેનની ે ટ કલ ટ ટ ુ ંટાઈમ ટબલ  

ે ટ કલ ટ ટની 

તાર ખ 
ે ટ કલ ટ ટનો સમય ઉમેદવારનો ર ટર નબંર 

૧૦/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૧ થી ૨૦૦ 
૧૦/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૨૦૧ થી ૪૦૦ 
૧૦/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૪૦૧ થી ૬૦૦ 
૧૧/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૬૦૧ થી ૮૦૦ 
૧૧/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૮૦૧ થી ૧૦૦૦ 
૧૧/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૧૦૦૧ થી ૧૨૦૦ 
૧૨/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૧૨૦૧ થી ૧૪૦૦ 
૧૨/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૧૪૦૧ થી ૧૬૦૦ 
૧૨/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૧૬૦૧ થી ૧૮૦૦ 
૧૩/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૧૮૦૧ થી ૨૦૦૦ 
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૧૩/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૨૦૦૧ થી ૨૨૦૦ 
૧૩/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૨૨૦૧ થી ૨૪૦૦ 
૧૪/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૨૪૦૧ થી ૨૬૦૦ 
૧૪/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૨૬૦૧ થી ૨૮૦૦ 
૧૪/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૨૮૦૧ થી ૩૦૦૦ 
૧૫/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૩૦૦૧ થી ૩૨૦૦ 
૧૫/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૩૨૦૧ થી ૩૪૦૦ 
૧૫/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૩૪૦૧ થી ૩૬૦૦ 
૧૬/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૩૬૦૧ થી ૩૮૦૦ 
૧૬/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૩૮૦૧ થી ૪૦૦૦ 
૧૬/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૪૦૦૧ થી ૪૨૦૦ 
૧૭/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૪૨૦૧ થી ૪૪૦૦ 
૧૭/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૪૪૦૧ થી ૪૬૦૦ 
૧૭/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૪૬૦૧ થી ૪૮૦૦ 
૧૮/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૪૮૦૧ થી ૫૦૦૦ 
૧૮/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૫૦૦૧ થી ૫૨૦૦ 
૧૮/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૫૨૦૧ થી ૫૪૦૦ 
૧૯/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૫૪૦૧ થી ૫૬૦૦ 
૧૯/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૫૬૦૧ થી ૫૮૦૦ 
૧૯/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૫૮૦૧ થી ૬૦૦૦ 
૨૦/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૭:૦૦ ૬૦૦૧ થી ૬૨૦૦ 
૨૦/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૯:૦૦ ૬૨૦૧ થી ૬૪૦૦ 
૨૦/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ ૬૪૦૧ થી ૬૭૩૧ 

   
ન ધ:-ઉપરો ત તમામ ઉમેદવારોએ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ પરથી અર  નબંર, ફોન 
નબંર, અને જ મ તાર ખ નાખી કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાનો રહશ.ે તેમજ તેમાં દશાવેલ તમામ િવગતો 
વાચંીને િનયત થળ, તાર ખ, તેમજ સમયે વ ખચ હાજર રહવા આથી ણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 


