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�હ�રાત �માકં :  ૦૮/ ૨૦૧૭  

ચીફ ફાયર ઓ�ફસરની જ�યા ભરવા માટ� ક�ટ�ગર! વાઈઝ ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન 

અર-ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� www.rmc.gov.in પર 

તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૭(૧૨:૦૦ કલાક) થી તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૭(૨૩:૫૯ કલાક) 7ધુીમા ંલોગઇન કર! 

અર- કરવાની રહ�શે. તેમજ ઓનલાઈન ફ! ભરવાની છે;લી તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૭(૨૩:૫૯ કલાક)  

7ધુીની રહ�શે. 
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<બનઅનામત 
(સામા>ય) 

અ?.ુ 
�તી 

અ?.ુ 
જન 
�તી 

સા.શૈ.પ. <બનઅનામત 
(સામા>ય) 

અ?.ુ 
�તી 

અ?.ુ 
જન 
�તી 

સા.શૈ.પ. 

૧ ચીફ ફાયર ઓફ!સર ૦૧ ૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ચીફ ફાયર ઓફ!સર  

વગB-૧ 

લાયકાત 

મા>ય DિુનવિસFટ!ના GેHDએુટ અને ફાયર Jટ�શન સિવFસ કોલેજનો ડ!વીઝનલ ઓ�ફસસBનો 

કોષB પાસ (નાગMરુ) ફાયર Jટ�શનનો ઓછામા ઓછો ૧૦ દસ વષBનો અ?ભુવ. જો ઉમેદવાર 

લાયક હોય અને GેHDએુટ ન હોય તો િનમNુકં આપી શકાશે. 

ફાયર Jટ�શન સિવFસ કોલેજનો ડ!વીઝનલ ઓ�ફસસBનો કોષB પાસ (નાગMરુ) ફાયર Jટ�શનનો 

ઓછામા ઓછો ૧૦ દસ વષBનો અ?ભુવ (ફર-યાત) 

પગારધોરણ:  P.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(Gેડ પે-૫૪૦૦),(છSા પગારપચં Tજુબ) 

લેવલ- ૧૦ , પે-મે�UVસ  P.૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ (સાતમા ંપગારપચં) 
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Wજુરાત T;ુક! સેવા વગXકરણ અને ભરતીના સામા>ય િનયમો-૧૯૬૭ ના િનયમ-૮(૧એ) 
ની જોગવાઈ Tજુબ કોYZDટુર એZલીક�શન?ુ ં Tળૂ]તૂ ^ાન ધરાવતા હોવા?ુ ં _માણપ` 
રaુ કરવા?ુ ંરહ�શે. સરકારના સામા>ય વહ!વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના ઠરાવ 
�માકં :સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેના પ`ક-૧ મા ં દશાBવેલ 
અcયાસ�મને કોYZDટુરના ંબેઝીક નોલેજ તર!ક� �હ�ર કર�લ છે. આ અcયાસ�મ Tજુબ?ુ ં
કોYZDટુર િવષયકની �ણકાર! dગે?ુ ં મા>ય સJંથા?ુ ં _માણપ` મા>ય રહ�શે. વeમુા ં
મા>ય DનુીવસXટ! અથવા સરકાર મા>ય સJંથામા ં કોYZDટુર ^ાન dગેના કોઈપણ 
�ડZલોમા ં ડ!Gી ક� સ�ટfફ!ક�ટ કોષB કર�લ હોય તેવા _માણપ`ો અથવા �ડZલોમા ં ક� ડ!Gી 
અcયાસ�મમા ંકોYZDટુર એક િવષય તર!ક� હોય તેવા _માણપ`ો અથવા ધો.૧૦ અને ૧૨ 
ની પર!gા કોYZDટુર પર!gા પાસ કર�લ હોય તેવા _માણપ`ો મા>ય રહ�શે આ _કારની 
લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારો િનમNુકંને પા` બનશે ન�હ. ઉમેદવાર Wજુરાતી અને 
�હ>દ!?ુ ંપયાBZત ^ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
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પર!gામા ં_વેશ માટ� ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ�રક અથવા (ખ) નેપાળનો _�જન 

(ગ) ]તૂાનનો _�જન અથવા(ઘ) ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી 

૦૧/૦૧/૧૯૬૨  પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા િતબેટના િનવાBિસત અથવા (ચ) પા�કJતાન, 

બમાB,jીલકંા અને MવૂB આ�kકાના દ�શો- ક�>યા, Dગુા>ડા, િવયેતનામ, ઝાYબીયા, મલાવી, 

ઝેર, ઇથોિપયા, Dનુાઈટ�ડ, �રપlmલક ઓફ ટા>ઝાિનયાના, દ�શોમાથંી Jથળાતંર કર! 

ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ ભારતીય nયoVત, પરંp ુ  (ખ) થી 

(ચ) 7ધુીના _કારમાની nયoVતઓ Wજુરાત સરકાર પાસેથી પા`તા _માણપ` મેળnDુ ં

હોય તો જ િનમNુકં માટ� પા` બનશે. 
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(૧) અર- લોગ ઓન કરવાની છે;લી તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ ૨૧ વષB Mરુા કર�લ 

હોવા જોઈએ અને ૪૫ વષB Mરુા કર�લ ન હોવા જોઈએ (૨) ઉમર અર- લોગ ઓન 

કરવાની છે;લી તાર!ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે (૩) ઉપલી વયમયાBદામા ંનીચે Tજુબની 

qટછાટ મળવાપા` છે. ૩(૧) Tળૂ Wજુરાતના અ?.ુ�િત, અ?.ુજન �િત.,અને 

સા.શૈ.પ.વગBના MPુષ ઉમેદવાર-૫ વષB , ૩(૨)<બન અનામત વગrના મ�હલા ઉમેદવાર-૫ 

વષB, ૩(૩) Tળૂ Wજુરાતના અ?.ુજન �િત.,અને સા.શૈ.પ.વગBના મ�હલા ઉમેદવાર-૧૦ 

વષB (આ qટછાટમા ંમ�હલા માટ�ની sટછાટ t પાચં વષBની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય 

છે.(૪) રાજકોટ મહાનગરપા<લકા કમBચાર!ઓને વયમયાBદામા ં બાધ રહ�શે ન�હ. (૫) 

�હ�રાતમા ં t કgાના અનામત વગr માટ� જ�યાઓ અનામત રાખવામા ં આવી છે તે 

કgાના Tળૂ Wજુરાતના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાBદામા ં sટછાટ મળશે બધી જ 

મળવાપા` sટછાટ ગણતર!મા ંલીધા બાદ વeમુા ંવe ુ૪૫ વષBની ઉમર 7ધુી જ ઉપલી 

વયમયાBદામા ંsટછાટ મળશે (૬) અનામત વગrના ઉમેદવારો જો <બનઅનામતની જ�યા 

માટ� અર- કરશે તો આવા ઉમેદવારોને વયમયાBદામા ં sટછાટ મળશે ન�હ (૭) 

<બનઅનામત તથા અનામત વગrના ં મ�હલા ઉમેદવારોને જ.બો.ઠરાવ નબંર-૦૩, 

તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ Tજુબ વયમયાBદામા ંqટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

-���.� ш��� : 

1. અનામત વગBનો લાભ Tળૂ Wજુરાતના અ?.ુ�િત, અ?.ુજન�િત અને સા.શૈ.પ. વગBના 

ઉમેદવારોને જ મળશે. અર- કયાB બાદ પરત ખેચી શકાશે ન�હ. *�!/���� ��0�1к��� 

к�2�  &��� х��� 4���!� 	ш! �� �!� �� ��0�1к к�2�  �45! �6 к������ 

7�ш! તથા તેને લાયક!ધોરણ(Passing Standard) મેળવેલ હશે ક� ઉમેદવાર પસદંગી 

પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવાર! ર� ગણાશે. ફ! ભયાB બાદ ર!ફંડ મળવાપા` નથી. 



 

 

2. રાજકોટ મહાનગરપા<લકાની �હ�રાત સદંભBમા ં મહાનગરપા<લકાના કમBચાર! બારોબાર 

અર- કર! શકશે. પરંp ુતેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર!ને �દન-૭ મા ં

અ�કૂ કરવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર! તરફથી અર- મોકલવાની 

છે;લી તાર!ખ બાદ ૩૦ �દવસમા ં અર- કરવાની પરવાનગી નહ! આપવાની �ણ 

કરવામા ંઆવશે તો તેઓની અર- નામaુંર કર! ઉમેદવાર! ર� કરવામા ંઆવશે.  

3. ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમB ભરતી વખતે તેઓ અનામત કgામા ંઅર- કરવા માગેં છે ક� 

<બનઅનામત કgામા ંઅર- કરવા માગેં છે તે Jપ�ટ જણાવ�ુ.ં એક વખત ઓનલાઈન 

અર- કયાB બાદ ઓનલાઈન ફોમBમા ંદશાBવેલ CASTE/CATEGORY મા ંકોઈપણ �તનો 

ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે ન�હ. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રaૂઆત કરશે 

તો તેની રaૂઆત Jવીકારવામા ં આવશે નહ! ક� તેનો કોઈ _�D�ુર  રાજકોટ 

મહાનગરપા<લકા �ારા આપવામા ંઆવશે ન�હ ઉમેદવારોને આ 7ચૂના �યાને લઈ તે?ુ ં

અ�કૂપણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

4. ભરતી _��યા દરYયાન કોઈ ઉમેદવાર રાજક!ય ક� અ>ય કોઈ ર!તે ભલામણના ં_યાસ 

કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

5. ઉમેદવાર� અર- પ`કમા ંકોઈપણ િવગત ખોટ! બતાવેલ હશે અને તે �યાનમા ંઆવશે તો 

તે?ુ ંઅર-પ`ક/ િનમNુકં કોઈપણ તબ�ે ર� કરવામા ંઆવશે. 

6. ઉમેદવારોની અર-ની સ�ંયાને �યાને લઇ ભરતી _��યા બાબતે સgમ અિધકાર! �ારા 

શોટB <લJટ�ડ થયેલ ઉમેદવારોને જ ફVત _થમ તબ�ે _માણપ`ોની _�યg ચકાસણી માટ� 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઈ કોટB , દાવા, તકરાર ચાલશે ન�હ. 

7. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર- કયાB બાદ �હ�રાત સબંધંી અ>ય કોઈ 7ચૂના માટ� 

www.rmc.gov.in વેબસાઈટ સતત જોતા રહ�વા અ?રુોધ છે. 

8. સામા-ક અને શૈg<ણક ર!તે પછાત વગBના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગBમા ંસમાવેશ ન થતો 

હોવા dગે?ુ ં સામા-ક >યાય અને અિધકાર!તા િવભાગના તા.૦૯/૦૨/૧૯૯૬ ના ં

ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશ�ટ-ક ના ં નTનૂામા ં નાણાક!ય વષB-૨૦૧૬-૧૭ ?ુ ં

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ પછ!?ુ ં_માણપ` રaુ કરવા?ુ ંરહ�શે. 

9. ઉમેદવાર� િનયત અર-પ`કમા ં ભર�લ િવગતો સમG ભરતી _��યા માટ� આખર! 

ગણવામા ંઆવશે અને તેના Mરુાવાઓ કચેર! �ારા માગંવામા ંઆવે �યાર� અસલમા ંરaુ 

કરવાના રહ�શે અ>યથા અર-પ`ક t તે તબ�ે ર� ગણવામા ંઆવશે. 

10. ઉમેદવારોની આવેલ અર-ની સ�ંયાને �યાને લઇ િનમNુકં અિધકાર! �ારા ઉમેદવારોના 

મેર!ટ �માકં િનયત કરવા dગેની ઉ<ચત કાયB_ણાલી અ?સુર!ને પસદંગી કરવામા ં

આવશે. 



 

 

11. ચીફ ફાયર ઓ�ફસર, વગB-૧ ની જ�યા હોવાથી આ જ�યા પરની િનમNુકં રાજકોટ 

મહાનગરપા<લકાની સામા>ય સભા અને શહ�ર! િવકાસ અને શહ�ર! Wહૃ િનમાBણ િવભાગની 

મaૂંર!ને આિધન રહ�શે. 

��0 8� : 

- <બનઅનામત(સામા>ય) ક�ટ�ગર!ના MPૂષ તથા મ�હલા ઉમેદવારો માટ� P.૧૦૦/- (એક સો 

Mરુા) અર- ફ! તર!ક� ભરવાના રહ�શે Hયાર� અ?.ુ�તી, અ?.ુજન �તી,સા.શૈ.પ.ના 

ઉમેદવારો માટ� P.૫૦/-(પચાસ) અર- ફ! તર!ક� ભરવાના રહ�શે. 7 ��0 8� ��1 �
! 

��1 �
��2
/
!� 4!:.к;�<= �  Jવીકારવામા ંઆવશે. અર- ફ! ભયાB બાદ ઉમેદવાર� 

પોતાનો અર- ન.ં તથા Uા>ઝેVશન આઈ.ડ!.સાચવી રાખવાના રહ�શે. અર- ફ! ભયાB બાદ 

ર!ફંડ આપવામા ંઆવશે ન�હ. ફ! ભયાB વગરની અર- ર� થવા પા` રહ�શે. અર- ફ! ન 

ભરનાર ઉમેદવારને કોઈ પણ _કારની લે<ખત પર!gા/J�!િન�ગ ટ�Jટ/મૌ<ખક ઇ>ટરnD ુ

પૈક! િનમNુકં અિધકાર! �ારા t કાયBપ�િત િનયત કરવામા ંઆવશે તેમા ં બેસવા દ�વામા ં

આવશે ન�હ. 
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- પર!gાની તાર!ખની �ણકાર! રાજકોટ મહાનગરપા<લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in 

પર કરવામા ંઆવશે. 
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